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Resumo  

 

No presente relatório de estágio encontram-se descritas todas as atividades desempenhadas no 

âmbito do estágio curricular em Farmácia Comunitária, particularmente na Farmácia Gaia Jardim, 

em Vila Nova de Gaia.  

A Farmácia Gaia Jardim é a primeira com o conceito Citypharma em Portugal e a maior, em área 

útil, da Península Ibérica. Este fundamenta-se na existência de uma enorme oferta de produtos a 

preços competitivos, permitindo que cada utente, independentemente da sua classe 

socioeconómica, tenha acesso a todos eles. O espaço interior da farmácia encontra-se seccionado 

em áreas, diferenciadas por cores, nomeadamente: verde escuro (medicamentos e produtos de 

saúde), verde claro (suplementos alimentares), amarelo (produtos veterinários), azul claro 

(puericultura), preto (produtos oftalmológicos), azul escuro (produtos ortopédicos), rosa claro 

(higiene corporal e capilar) e rosa escuro (dermocosmética). 

O farmacêutico adquire um papel preponderante na educação e saúde populacionais, pelo que a 

realização de iniciativas que visem detetar precocemente patologias, promover a adesão à 

terapêutica, o uso racional do medicamento e o esclarecimento de algumas temáticas são de 

extrema relevância. Durante o período de estágio na Farmácia Gaia Jardim foi elaborado um estudo 

com o objetivo de rastrear doenças cardiovasculares numa amostra representativa da população 

portuguesa, bem como ações junto da Comunidade Escolar, designadamente: “Acne. 

Sensibilização sobre os cuidados de pele” e “Perigos da automedicação nas crianças”.  
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1 Introdução  

No âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto, encontra-se inserido o estágio curricular, com uma duração de 6 meses, 

visando aproximar o estudante da sua realidade profissional futura, bem como transmitir 

conhecimentos e confiança fulcrais na formação de um profissional de saúde, exímio a todos os 

níveis. A profissão farmacêutica engloba várias áreas, entre elas: Farmácia Comunitária, Farmácia 

Hospitalar e Farmácia Industrial. O futuro mestre, durante o estágio curricular, apenas tem a 

oportunidade de contactar com as 2 primeiras áreas de atuação farmacêuticas, mencionadas 

anteriormente. A Farmácia Comunitária é sem dúvida o grande desafio enquanto futuro 

profissional pois é altura de cruzar conhecimentos técnico científicos, apreendidos ao longo dos 5 

anos de formação, com o lado mais humano, apoiando e acompanhando o utente, transmitindo-lhe 

confiança. O papel de “educador da comunidade”, no que diz respeito à saúde pública e ao uso 

racional dos medicamentos, é igualmente uma função de mérito enquanto farmacêutico, deixando 

de parte o conceito tradicional de que o ato farmacêutico se resume unicamente à dispensa de 

medicamentos, adotando medidas que visem a segurança, a eficácia terapêutica, a compreensão do 

estado patológico do utente, facilitando assim a adesão à terapêutica por parte deste. Em suma, o 

exercício farmacêutico não se pode focar apenas na doença mas sobretudo no utente. No presente 

relatório estão descritas todas as atividades e funções desempenhadas por mim, enquanto estagiária, 

durante esta jornada, que permitiram um crescimento profissional, mas sobretudo pessoal. 

2 Organização do espaço físico e funcional da farmácia  

2.1 Localização e inserção sociocultural 

A Farmácia Gaia Jardim (FGJ), localiza-se na Rua dos Escultores número (nº) 399 – loja 4A, na 

freguesia de Canidelo, concelho de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, um local com mais de 

300.000 habitantes
1
. Encontra-se inserida no Centro Comercial Gaia Jardim, tendo apenas aberto 

ao público a 22 de setembro de 2014, sendo portanto uma farmácia jovial e moderna. É uma 

farmácia com acesso rápido e com 300 lugares de estacionamento. Apesar de se encontrar no seio 

de um centro comercial, a entrada ao público é feita exclusivamente pelo exterior e, portanto, não 

há uma ligação direta ao edifício principal. Na periferia encontram-se: o Hospital da Arrábida, o 

Hospital Privado de Gaia, o Arrábida Shopping, a Conforama, escolas e colégios, a loja do cidadão, 

salientando também a proximidade com a vila piscatória de São Pedro da Afurada, permitindo, 

portanto, o contacto com uma grande heterogeneidade populacional.  
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2.2 Horário de funcionamento 

Vai ao encontro da legislação contemplada na Portaria nº 277/2012, de 12 de setembro
2
, iniciando a 

abertura às 8:30h, encerrando às 23:00h. A FGJ encontra-se aberta todos os dias do ano (exceto no 

dia 25 de dezembro e no dia 1 de janeiro), fazendo serviços de permanência de 20 em 20 dias, isto 

é, mantém-se em funcionamento, ininterruptamente, desde a hora de abertura até à hora de fecho do 

dia seguinte, de  acordo com as normas exigidas pela Associação Nacional de Farmácias (ANF) e 

pela Administração Regional de Farmácias (ARF), cumprindo os requisitos dispostos na legislação 

portuguesa (Decreto Lei (DL) nº 172/2012, de 1 de agosto)
3
.  

2.3 Recursos humanos  

O DL nº 307/2007, de 31 de agosto
4
 estabelece o regime jurídico das Farmácias de Oficina e refere 

que, os profissionais podem integrar: o quadro farmacêutico ou, o quadro não farmacêutico. 

Segundo a legislação anteriormente mencionada e no que diz respeito ao quadro farmacêutico, as 

farmácias devem ter na sua constituição, pelo menos, um diretor técnico e um farmacêutico sendo 

que os farmacêuticos devem, tendencialmente, constituir a maioria dos trabalhadores da farmácia. 

Por outro lado, estes podem ser coadjuvados por técnicos de farmácia ou por outro pessoal 

devidamente habilitado
4
. A propriedade e direção técnica da FGJ estão ao cargo da Dra. Maria 

Luísa Venda, que lidera a equipa mencionada no Anexo A.  

2.4 Espaço exterior da farmácia  

Em conformidade com o exigido pelo DL nº 307/2007, de 31 de agosto, na zona exterior da FGJ 

(Figura 1 e 2) encontra-se o símbolo “cruz verde”, assim como informações relativas ao nome da 

farmácia e da respetiva Diretora Técnica, ao horário de funcionamento, às farmácias de serviço em 

Vila Nova de Gaia, aos descontos concedidos nos medicamentos e à existência de um livro de 

reclamações e de elogios
4
. A porta de entrada na farmácia é automática, sendo apoiada por uma 

rampa e um corrimão, a fim de facilitar a entrada aos utentes com mobilidade reduzida. Possui 

ainda uma entrada direta para o back office, localizada nas traseiras, utilizada para a receção de 

encomendas. Importa também referenciar que a farmácia não possui montras e encontra-se 

equipada com um sistema de videovigilância, de extrema importância no serviço noturno, assim 

como um postigo de atendimento para esse mesmo fim, respeitando deste modo as Boas Práticas 

Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária (BPFFC)
5
.  
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2.5 Espaço interior da farmácia  

Segundo o artigo 29º do DL nº307/2007, de 31 de agosto, as instalações das farmácias devem 

garantir a segurança, conservação e preparação dos medicamentos assim como a acessibilidade, 

comodidade e privacidade dos utentes e do respetivo pessoal
4
. Tendo como inspiração as BPFFC, a 

FGJ é dotada de um ambiente calmo e profissional, tornando possível a comunicação com os 

utentes. Encontra-se equipada com 5 termohigrómetros que permitem o controlo da temperatura e 

humidade relativa nas diferentes áreas sendo, a leitura e a interpretação dos respetivos resultados 

processada semanalmente. A FGJ, inspirada internacionalmente, é a primeira com o conceito 

Citypharma em Portugal e a maior, em área últil, da Península Ibérica. Este consiste em ter uma 

enorme oferta de produtos a preços competitivos, permitindo que qualquer utente, 

independentemente da sua classe socioeconómica, tenha acesso a todos eles. A divisão dos 

colaboradores por áreas (medicamento, dermocosmética, produtos  veterinários, puericultura, 

produtos de higiene, produtos ortopédicos, produtos oftalmológicos e suplementos alimentares) é 

uma preocupação e diferenciação da FGJ comparativamente ao restante setor, permitindo que estes 

se tornem especializados nos produtos da sua secção, podendo deste modo desempenhar um 

atendimento personalizado e de extrema qualidade. De seguida encontra-se evidenciada uma 

descrição detalhada de cada uma das divisões que integram a FGJ: 

1. Zona de atendimento ao público 

A FGJ, dotada de 800m
2
, possui um mapa na entrada (Figura 1 do Anexo B) que facilita a 

orientação do utente em direção ao local onde possa encontrar o produto pretendido. Encontra-se 

seccionada em 8 áreas (Figura 2-9 do Anexo B), demarcadas e identificadas, em que cada uma 

delas exibe uma cor caraterística para que, facilmente, os utentes se possam movimentar e possui 

lineares com os produtos, um posto de atendimento com um computador, um leitor de código de 

barras e uma impressora. Junto à área de dermocosmética encontra-se uma máquina de senhas 

(Figura 10 do Anexo B) para que os utentes sejam atendidos por ordem de chegada. A área dos 

Figura 1 – Espaço exterior da FGJ.  Figura 2 – Porta de entrada da FGJ.  
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medicamentos e produtos de saúde dispõe de 5 balcões de atendimento ao público com um design 

patenteado que impede que o som se propague entre eles, salvaguardando a privacidade de cada 

utente. Cada um destes postos de atendimento encontra-se equipado com um leitor de código de 

barras, impressora e um computador, sendo que à sua retaguarda encontram-se expostos os 

medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM). Importa ainda referir que junto aos balcões 

de atendimento da FGJ encontra-se uma balança que determina o índice de massa corporal (IMC), 

a massa gorda, a massa muscular, a pressão arterial (PA), frequência cardíaca e ainda permite a 

pesagem de bebés.  

2. Local de atendimento personalizado 

A FGJ tem à sua disposição 3 gabinetes personalizados utilizados nos casos em que se justifica um 

atendimento mais intimista, confidencial e personalizado. No primeiro gabinete (Figura 11 do 

Anexo B) encontram-se os aparelhos de medição da PA; um Reflotron
®
 para a determinação dos 

parâmetros bioquímicos: High density lipoprotein (HDL), Low density lipoprotein (LDL), 

colesterol total, Triglicerídeos (TG) e ácido úrico; e, por fim, um dispositivo de medição da 

glicemia. O gabinete personalizado 2 (Figura 12 do Anexo B) destina-se igualmente à 

administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação (PNV) e medicamentos 

injetáveis e o 3 (Figura 13 do Anexo B) a atendimentos na área da dermocosmética.  

3. Zona de processamento de encomendas 

É nesta zona (Figura 14 do Anexo B) que se processa a receção e verificação das encomendas, 

encontrando-se à disposição 2 postos informáticos, cada um deles com leitor de código de barras, 

assim como todos os arquivos referentes às encomendas rececionadas, psicotrópicos, 

benzodiazepinas, faturas, entre outros.  

4. Zona de apoio ao atendimento 

Contiguamente ao local de processamento de encomendas, encontra-se a zona de apoio ao 

atendimento (Figura  15-17 do Anexo B) constituída por um computador, um leitor de código de 

barras e uma impressora. Nesta zona, estão armazenados os Medicamentos Sujeitos a Receita 

médica (MSRM) e também alguns excedentes de MNSRM. Os MSRM estão ordenados 

alfabeticamente por nome comercial ou pela denominação comum internacional (DCI) 

encontrando-se divididos por: formas farmacêuticas (FF) orais sólidas (comprimidos e cápsulas), 

ampolas bebíveis, saquetas, FF semissólidas (pomadas, geles e cremes), FF de uso externo, 

produtos químicos, dispositivos de inalação, gotas orais, FF de uso auricular, FF de uso oftálmico, 

psicotrópicos, FF de uso vaginal, FF de uso retal (supositórios e enemas), pílulas, sistemas 

transdérmicos, FF injetáveis, protocolo de diabetes e produtos de frio. No caso dos medicamentos 

genéricos, estes distribuem-se por 2 blocos de prateleiras deslizantes. Neste local armazenam-se 
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igualmente os xaropes, suspensões e soluções orais em prateleiras, ordenados alfabeticamente. Esta 

organização facilita e minimiza o tempo de atendimento e os erros de dispensa. 

5. Laboratório  

A FGJ apenas iniciou a produção de medicamentos manipulados no mês de maio do ano de 2015. 

O laboratório dispõe de toda a legislação e documentos necessários, tais como o Prontuário 

Terapêutico ou a Farmacopeia Portuguesa IX (Figura 18 do Anexo B), fichas de preparação e 

folhas de cálculo de preço dos medicamentos manipulados. É efetuado o registo de entradas e 

saídas de matérias-primas bem como o arquivo dos boletins de análise correspondentes, após 

verificação da conformidade do conteúdo. 

6. Gabinete de formação interna  

Tal como referido anteriormente, a FGJ prima pela diferença, rigor e acima de tudo pela 

especialização e formação dos seus colaboradores. São realizadas formações internas, 

semanalmente, acerca dos mais variados temas para que sejam esclarecidas dúvidas, atualizada a 

informação já adquirida e, para que as novidades possam ser apresentadas.  Durante os 4 meses de 

estágio tive o privilégio de estar presente na formação da Oral-B
®
, Nuxe

®
, Nuk

®
, Nestlé

®
, 

Fresubin
®
, Dietimpor

®
, Solgar

®
 e Boiron

®
. 

7. Escritório 

Contiguamente ao gabinete de formação interna localiza-se o escritório da Diretora Técnica 

utilizado para reuniões com os colaboradores e delegados.    

8. Instalações sanitárias 

A FGJ dispõe de 3 casas de banho: uma localizada no piso 0, destinada aos utentes e adaptada para 

pessoas de mobilidade reduzida e uma segunda (mulheres) e terceira (homens), no primeiro piso, 

destinadas aos colaboradores.  

9. Balneários 

A FGJ tem à sua disposição 2 balneários, um feminino e outro masculino, situados no primeiro piso 

e equipados com cacifos para que possam colocar todos os seus pertences.  

10. Copa 

No primeiro andar da FGJ localiza-se a copa, um local tranquilo e confortável. 

3 Fontes de informação 

O farmacêutico, como profissional de saúde ao serviço da população, tem o dever de se manter 

atualizado a nível técnico científico, ao reflexo do artigo 12º do Código Deontológico da Ordem 

dos Farmacêuticos
6
, atendendo à constante e progressiva evolução médica e farmacêutica. Assim 

sendo, a Farmácia Comunitária deve dispor de fontes de informação, tendo sempre como recurso 

imediato o próprio sistema informático (SI). É também possível consultar o site da Autoridade 



 

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

 

   6 

Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED) onde se encontram todo o tipo de 

informações (legislação, DCI, Resumo das Caraterísticas do Medicamento (RCM), folhetos 

informativos (FI), entre outros). Os websites da European Medicines Agency (EMA), Food & Drug 

Administration (FDA) ou Center for Disease Control and Prevention (CDC) são igualmente úteis. 

Na FGJ existe uma pequena biblioteca que serve de apoio à zona de atendimento ao público, onde 

estão disponíveis manuais das diversas áreas médicas. De acordo com o artigo 37º inserido no DL 

nº 307/2007 de 31 de agosto, os documentos exigidos por lei são os seguintes: Farmacopeia 

Portuguesa em papel, formato electrónico ou online a partir de sítio da Internet reconhecido pelo 

INFARMED e o Prontuário Terapêutico
4
. Todos estes documentos obrigatórios encontram-se 

disponíveis na FGJ.  

4 Gestão da farmácia  

4.1 Sistema informático 

O SI é crucial no desempenho da profissão farmacêutica uma vez que permite otimizar a gestão de 

stocks, o atendimento, as vendas, o processamento de encomendas, o controlo de prazos de 

validade (PV), controlo da entrada e saída de medicamentos e também a gestão da própria 

farmácia. O SI faculta, similarmente, a ficha do produto (informações para o farmacêutico; 

interações medicamentosas; posologia e doses; precauções, principais contra-indicações; reações 

adversas; informações úteis para o utente), grupo homogéneo (GH) e todo o tipo de informação 

relevante. A FGJ utiliza o Sifarma 2000, sendo que cada colaborador possui um código pessoal, 

facilitando a rastreabilidade das ações efetuadas no sistema.  

4.2 Gestão de stocks  

A gestão de stocks, apoiada pelo SI, é primordial pois proporciona a existência de medicamentos e 

produtos de saúde (MEPS) que correspondam às necessidades dos utentes, na quantidade adequada 

pelo menor custo possível e evita os excessos e os défices de stocks. Para uma boa gestão de stocks 

é importante consultar o histórico de vendas e ter em conta os consumos sazonais, o perfil dos 

utentes, os produtos publicitados, os prazos de entrega, as condições comerciais e também o capital 

disponibilizado. Assim, é possível manter o controlo dos produtos comprados e vendidos 

diariamente, suprindo as necessidades dos utentes, tendo em vista o equilíbrio financeiro. O SI 

permite o estabelecimento do stock mínimo e máximo por produto. Uma vez atingido o mínimo, o 

SI, inclui esse mesmo produto, de forma automática, na encomenda diária, sendo sujeito 

posteriormente a aprovação por parte de um dos colaboradores. Com o auxílio do SI é possível 

consultar os documentos em que as entradas e as saídas de cada um dos produtos são registadas, 

permitindo deste modo rastrear todos os erros de stock. Durante o estágio na FGJ verificaram-se 
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algumas ruturas de stock devido aos produtos se encontrarem esgotados no laboratório e no 

armazenista.  

4.3 Encomendas e aprovisionamento  

4.3.1 Fornecedores e Elaboração de encomendas  

A FGJ utiliza como fornecedores principais a Alliance Healthcare para MSRM, a Plural para os 

MNSRM e a OCP para ambos. As encomendas, na FGJ, são efetuadas uma vez por dia, 

habitualmente durante a noite, para que seja possível acumular o maior volume de MEPS e que, a 

encomenda reflita o que foi vendido durante o dia laboral. Se se constatar a inexistência ou a 

insuficiência de stock, procede-se à encomenda, do produto em causa, via telefónica ou à 

encomenda instantânea via SI, podendo também reforçar o produto na encomenda diária. Os 

produtos vão sendo integrados na encomenda diária à medida que vão sendo atingidos os stocks 

mínimos estipulados para cada produto. Cabe à pessoa responsável validar os produtos incluídos na 

encomenda diária, tendo em conta o nº de unidades vendidas por mês, a possibilidade de aquisição 

do produto diretamente ao laboratório e respectivas condições comerciais e a disponibilidade do 

produto no mercado. Ao longo do estágio tive a oportunidade de realizar encomendas diárias e 

instantâneas e também de assistir a várias reuniões de compras com os delegados.  

4.3.2 Receção de encomendas  

Aquando da entrega da encomenda é crucial conferi-la e receciona-la. A introdução dos produtos 

no SI,  é feita através de um leitor de código de barras, sendo importante averiguar, para cada 

produto: PV, quantidade, preço de faturação (PF), margem, descontos, Preço de Venda ao Público 

(PVP) e local de armazenamento descrito na ficha de produto. Os PV apenas se alteram no SI se o 

stock do produto ou medicamento for nulo ou se, em contrapartida, o PV do produto rececionado 

for menor do que o apresentado no SI. A marcação dos preços dos MSRM e outros produtos de 

saúde, em Portugal, é da responsabilidade da Direção Geral das Atividades Económicas (DGAE), 

sendo os preços fixados por esta entidade, os PVP máximos
7
. Segundo a Lei nº 25/2011, de 16 de 

junho, o PVP dos MSRM tem, obrigatoriamente, de constar na sua rotulagem
8
. Este preço (PVP) é 

estipulado pelo DL nº 65/2007, de 14 de março que refere que faz parte da sua composição: o Preço 

de Venda ao Armazenista (PVA), a margem do distribuidor grossita, a margem do retalhista, a taxa 

sobre a comercialização dos medicamentos e o imposto sobre o valor acrescentado (IVA)
9
. No caso 

dos produtos sem PVP inscrito, ou seja, os produtos de venda livre, a FGJ terá de efetuar a 

marcação dos preços tendo em consideração o PVP máximo legislado pela DGAE, dependendo do 

preço de custo, da margem de comercialização e do IVA (6 ou 23%). Após a marcação do preço 

dos produtos de venda livre, são efetuadas etiquetas com o PVP de cada um deles, em Microsoft 
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Word, sendo posteriormente, colocadas nos respetivos lineares. Finalmente, é importante confirmar 

o PF que corresponde ao Preço de Venda à Farmácia (PVF) e se o valor resultante (sem IVA) e a 

quantidade dos artigos que foram rececionados está em concordância com a fatura. Durante 

aproximadamente 3 semanas, o estágio na FGJ, consistiu em rececionar encomendas e 

acondicionar os produtos nos devidos locais, o que numa fase inicial é preponderante, permitindo 

uma familiarização com o SI, com as embalagens, com os nomes comerciais, com os princípios 

ativos, com as FF, bem como com a localização de todos estes artigos na farmácia. 

4.4 Armazenamento  

O armazenamento dos MEPS é a etapa subsequente à receção da encomenda, permitindo a 

manutenção da qualidade e propriedade dos mesmos, minimizando o tempo necessário na dispensa. 

Na FGJ são armazenados, primeiramente, os produtos que necessitam de refrigeração (2-8
0
C) e só 

depois os restantes. Na FGJ os MEPS são armazenados segundo o princípio “First expired, first 

out” (FEFO)
10

, assegurando que os produtos com validade mais curta são vendidos em primeiro 

lugar e pelo princípio “First in, first out” (FIFO)
10

 no caso dos produtos isentos de PV. 

4.5 Controlo de prazos de validade  

O controlo dos PV é um procedimento essencial, assegurando que os MEPS comercializados na 

farmácia, cheguem ao utente nas devidas condições e, se mantenham assim aquando da sua 

utilização. Na FGJ esse controlo é feito diariamente, produto a produto, no ato da receção das 

encomendas e também mensalmente, com a ajuda do SI em que é impressa uma listagem dos 

produtos cuja validade expira nos 3 meses seguintes. Assim, estes produtos são assinalados para 

serem escoados prioritariamente ou devolvidos aos respetivos fornecedores/laboratórios. No caso 

da devolução não ser aceite, são colocados para quebras. Aquando da passagem pela FGJ tive a 

oportunidade de fazer o controlo dos PV assim como assistir à realização das respetivas 

devoluções.  

4.6 Devoluções 

As devoluções de produtos não são apenas resultantes de PV, podendo ser originadas por diferentes 

motivos, como por exemplo: erros de pedidos ou circulares do INFARMED (Anexo C) ou detentor 

de Autorização de Introdução no Mercado (AIM) ordenando a retirada de produtos ou dos lotes dos 

mesmos do mercado. A devolução é concedida através da emissão de uma nota de devolução (deve 

conter o nº da fatura original de onde o produto advém) (Anexo D) em triplicado, onde o original e 

o duplicado, assinados e carimbados, seguem com o produto a devolver e a terceira via é arquivada 

na farmácia.  
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4.6.1 Regularização de devoluções  

Aquando da aceitação da devolução, esta pode ser regularizada por 2 vias: ou é emitida uma nota 

de crédito com o valor correspondente ao produto, que pode ser descontada num momento à 

posteriori (Anexo E); ou o produto devolvido é substituído pelo mesmo produto ou por outro(s) 

produto(s) de valor equivalente. Os produtos não aceites são novamente devolvidos à farmácia e 

seguem para quebras, efetuando-se a regularização dos stocks. Na FGJ o registo e arquivo do 

triplicado da devolução é feito com o intuito de ser feita uma confirmação após a proposta de 

resolução por parte do fornecedor. Quando se cessa o processo, os comprovativos são devidamente 

arquivados.  

5 Dispensa de medicamentos 

Nos dias de hoje, as farmácias, incluindo a FGJ, dispõem de um vasto leque de produtos tais como 

suplementos alimentares, produtos dermocosméticos, homeopáticos, veterinários, entre outros, 

apresentando as condições necessárias à obtenção de preparações oficinais, magistrais e 

extemporâneas. De acordo com o DL nº 176/2006, de 30 de agosto, quanto à dispensa ao público, 

os medicamentos podem ser classificados em MSRM e MNSRM, sendo que os MSRM podem ser 

segmentados em
11

: medicamentos de receita médica renovável, medicamentos de receita médica 

especial e por fim medicamentos de receita médica restrita (Anexo F). 

5.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM)  

5.1.1 Prescrição médica  

Os MSRM, tal como o nome indica, são fármacos cuja dispensa está dependente de uma receita 

médica. No dia 11 de agosto de 2011 entrou em vigor a prescrição eletrónica de medicamentos 

(PEM) (Anexo G) evitando erros de dispensa e agilizando os processos de prescrição e conferência 

de receituário. A longo termo, a PEM visa comtemplar orientações terapêuticas, baseadas na 

farmacologia clínica, aumentando assim a qualidade da prescrição
12

. Pretende-se que, 

gradualmente, se abandone o uso da receita em papel, incentivando a informatização do Sistema de 

Saúde, estimulando a comunicação entre os profissionais de saúde. Com esta prescrição 

informatizada é possível obter informações sobre o circuito do medicamento, combatendo a 

fraude
13

. Apenas em situações excecionais se permite a prescrição manual (Anexo H). Nestes 

casos, o médico deve sinalizar com uma cruz no canto superior direito da receita, o motivo da 

exceção. As receitas manuais seguem o modelo aprovado pelo Despacho nº 15700/2012, de 30 de 

novembro, o qual é exclusivo da Imprensa Nacional – Casa da Moeda
14

. Durante o estágio, em 

meados de maio, entrou em vigor, na FGJ, a receita eletrónica (RE), que possui as seguintes 

caraterísticas
14

:  
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Nº da receita (Figura 3): constituído por 19 dígitos, gerado pelo sistema central de prescrições  

 

 

 

 

 

 

 

Data da receita: é devolvida pelo sistema central de prescrições e corresponde à data do sistema 

central. A receita médica é válida pelo prazo de 30 dias seguidos, contados a partir da data da sua 

emissão. A receita médica renovável tem uma validade de 6 meses e apenas se destina a 

medicamentos para tratamentos de longa duração ou ao autocontrolo da Diabetes mellitus (DM). O 

prescritor pode validar 1 ou 2 das 3 vias tendo em consideração a duração do tratamento e a 

dimensão da embalagem. Esta não pode ser emitida via manual
12

.  

Códigos para utilização na dispensa:  

 Código de Acesso - código pessoal, a utilizar pelo utente no momento de dispensa na 

farmácia para autorização do acesso à sua receita. 

 Código do Direito de Opção - código pessoal, a utilizar pelo utente no momento de 

dispensa, quando exerce o direito de opção por medicamento. 

Nas RE, a identificação do medicamento é feita pelos seguintes elementos: Código Nacional para a 

Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM) – código que agrupa, pelo menos, as 

caraterísticas do medicamento respeitantes a DCI + dosagem + FF + nº de unidades; DCI ou nome 

da substância ativa (SA); dosagem; FF; dimensão da embalagem; posologia (dosagem, intervalo de 

administração e duração do tratamento) e nº de embalagens. Caso a prescrição seja por nome 

comercial ou titular de AIM, a identificação do medicamento deve conter: nome comercial do 

medicamento ou do respetivo titular de AIM; Código Nacional de Produto (CNP); código do 

medicamento representado em dígitos e em código de barras; posologia e nº de embalagens. Esta 

última situação só se aplica em 3 casos: os medicamentos de marca não possuirem similares; os 

medicamentos não serem comparticipados; ou com justificação do médico quanto à 

impossibilidade de substituir o medicamento prescrito. Estas exceções devem ser mencionadas pelo 

prescritor na receita e podem ser
12

:  

 “Exceção a) do nº 3 do art. 6 - margem ou índice terapêutico estreito” - Medicamentos com 

margem terapêutica estreita (ciclosporina, levotiroxina sódica e tracrolímus
15

); 

 “Exceção b) do nº 3 do art. 6 - reação adversa prévia” - Reação adversa prévia a um 

determinado medicamento (nome comercial) ou desenvolvidas num utente em particular; 

Figura 3 - Formato do nº da receita.   
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 “Exceção c) do nº 3 do art. 6 - continuidade de tratamento superior a 28 dias” - 

Continuidade de tratamento superior a 28 dias.  

Quanto ao nº de embalagens por receita, podem ser prescritos até 4 medicamentos distintos, num 

total de 4 embalagens por receita, sendo que, no máximo, podem ser inseridas 2 embalagens por 

medicamento. No caso dos medicamentos mencionados se apresentarem sob a forma de 

embalagem unitária, podem ser prescritos até 4 embalagens do mesmo medicamento
12

. Quando as 

receitas são faturadas eletronicamente, são inseridas no lote do tipo 99 (conferidas eletronicamente 

no momento da dispensa sem erro) ou no lote do tipo 98 (conferidas eletronicamente no momento 

da dispensa e que tenham sido registadas com erro)
14

. Os modelos de receita, emitidos 

eletronicamente ou em papel, são aprovados pelo Despacho nº 15700/2012 de 30 de novembro
16

, 

existindo 6 tipos de receita médica: RN - receita de medicamentos; RE - receita especial 

(psicotrópicos/estupefacientes); MM - receita de medicamentos manipulados; MD - receita de 

produtos dietéticos; MDB - receita de produtos para o autocontrolo da DM e OUT - receita de 

outros produtos (ex: produtos cosméticos, fraldas, sacos de ostomia, etc)
12

. 

5.1.2 Validação e interpretação da prescrição 

Na FGJ tive a oportunidade de realizar atendimentos ao público durante 3 dos 4 meses incluídos no 

estágio. Trata-se de um grande passo no exercício profissional, acarretando responsabilidades. É de 

facto muito gratificante ver a confiança que os utentes depositam no farmacêutico. Aquando da 

dispensa de um MSRM, deve verificar-se se todos os campos da receita estão em conformidade, 

tendo em atenção a pessoa à qual se destinam os medicamentos e, se possível, efetuar o 

acompanhamento farmacoterapêutico. É importante sugerir ao doente a medição dos parâmetros 

bioquímicos, sendo estes um reflexo da eficácia e adesão ao tratamento farmacológico; colocar-lhe 

questões acerca de alterações nos seus hábitos diários, no humor, na alimentação ou na qualidade 

do sono, podendo propor algumas medidas não farmacológicas que o auxiliem no seu bem estar. 

Caso haja uma troca ou iniciação de um tratamento farmacológico, é crucial informar o doente de 

possíveis efeitos adversos que possam advir do mesmo e como minimizá-los. Para isso, o 

farmacêutico dispõe de fontes de informação e ferramentas que o permitem rapidamente verificar 

todos os aspetos referentes ao fármaco em questão. No estágio, muitas foram as situações de 

doentes que me questionaram acerca da posologia, reações adversas ou interações medicamentosas 

que pudessem estar associadas à toma dos medicamentos. Para satisfazer todas as dúvidas, procedi 

a consultas em várias fontes: no próprio SI, no RCM do medicamento e no Prontuário Terapêutico 

e, recorri ao conhecimento dos vários farmacêuticos da FGJ.  
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5.1.3 Dispensa propriamente dita  

A etapa posterior à validação e interpretação da prescrição trata-se da dispensa propriamente dita 

dos medicamentos. No caso do modelo de RE introduz-se o código do nº da receita e o código de 

acesso, localizados na guia de tratamento. Automaticamente é assumido o organismo ao qual a os 

medicamentos vão ser faturados, sendo que apenas em casos de comparticipação complementar por 

outras entidades (ex: SAMS, Caixa Geral de Depósitos, Multicare, Medis) é necessário acrescentar 

o plano correspondente. Também os regimes especiais de comparticipação (Anexo I) e as 

justificações técnicas mencionadas como “Exceção a), b) ou c)” são assumidas instantaneamente. 

Importa verificar se os medicamentos dispensados são os mesmos que foram prescritos, utilizando 

um item do SI, a verificação. Aquando da dispensa é essencial verificar o PV do medicamento e a 

concordância do PVP mencionado no SI com o apresentado na cartonagem. No final da venda é 

impresso o verso da receita, onde constam: a identificação da farmácia; assinatura do farmacêutico; 

data da dispensa; preço total de cada medicamento dispensado; valor total da receita; encargo por 

medicamento e o total; comparticipação do Estado por medicamento e o total; CNP; declaração do 

utente em relação à dispensa dos medicamentos e conselhos de utilização; declaração do utente em 

relação ao exercício do direito de opção; declaração pelo utente do seu direito de opção no caso de 

prescrição com justificação técnica destinada a assegurar continuidade terapêutica de tratamento 

superior a 28 dias e, por fim, deve conter o carimbo de identificação da farmácia
16

.  

5.1.4 Medicamentos genéricos e sistemas de preços de referência  

Um Medicamento Genérico (MG) tem a mesma SA, FF, dosagem e indicação terapêutica que o 

medicamento original, de marca, que serviu de referência. Apresentam a mesma segurança e 

eficácia do medicamento de referência (MR), traduzida pela demonstração de bioequivalência 

através de estudos de biodisponibilidade (DL nº 176/2006 de 30 de agosto)
17

. Tornam-se mais 

económicos para os utentes, apresentando preços 20 ou 35% mais baratos relativamente ao MR
17

,
 
e 

também para o Sistema Nacional de Saúde (SNS), permitindo uma melhor gestão dos recursos 

disponíveis. Deste modo, houve a necessidade de introduzir um sistema de preços de referência na 

comparticipação dos medicamentos pelo Estado, regido pelo DL nº 270/2002, de 2 de dezembro. 

Este aplica-se aos medicamentos comparticipados incluídos nos GH e que sejam prescritos e 

dispensados no âmbito do SNS, visando a consonância no que diz respeito aos preços dos 

medicamentos. O preço de referência corresponde sempre ao valor sobre o qual incide a 

comparticipação do Estado, de acordo com o escalão ou regime de comparticipação que é 

aplicável
18

. É calculado com base na média dos 5 preços mais baixos dos medicamentos que 

integram cada GH, sendo esse valor subtraído ao PVP do medicamento, gerando assim o custo a 

pagar pelo utente
19

. Os preços sofrem uma revisão trimestral, podendo originar alterações nas 
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comparticipações
20

. Na FGJ alguns utentes mostravam-se receosos e pouco recetivos quanto ao uso 

dos MG, referindo a falta de eficácia como justificação. No entanto, em situações onde se 

depreendiam condições socioeconómicas diminutas, os MG eram a primeira escolha. 

5.1.5 Sistema de comparticipação de medicamentos  

Com o desígnio de facilitar o acesso da população ao tratamento farmacológico, existem para 

alguns medicamentos, apoios financeiros por parte do SNS. Trata-se da entidade que engloba maior 

nº de utentes, encontrando-se subdividida em: SNS, SNS-Pens., SNS-Diplomas, SNS-

Pens.Diplomas, SNS-Diabetes, etc. Cada um destes encontra-se na forma de um organismo 

específico no SI (código numérico), facilitando assim no momento da dispensa. A comparticipação 

do SNS no preço dos medicamentos é fixada segundo 4 escalões: A(90%), B(69%), C(37%) e 

D(15%)
21,22

. No SNS encontra-se a comparticipação através do regime geral e do regime especial, 

identificado pela letra “R”, cujo valor de comparticipação acresce 5% no escalão A e 15% no B,C e 

D. Aplica-se aos pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes o salário mínimo 

nacional
23,24

. Quando na receita surge um “O” significa que diz respeito a doenças profissionais ou 

doentes crónicos. Nas doenças, como por exemplo, a paramiloidose ou lúpus, os valores de 

comparticipação são definidos por legislação própria
25

. Existem também outras entidades como por 

exemplo: Assistência nas Doenças a Militares (ADM), SAMS Norte - Serviços de Assistência 

Médico-Social do Sindicato dos Bancários do Norte (SBN), SAMS Quadros - Serviços de 

Assistência Médico-Social do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB), 

Sãvida – Medicina Apoiada, S.A. (SAVID-S), Medis, Multicare, Caixa Geral de Depósitos, etc. 

Em algumas situações, os utentes possuem complementaridade de comparticipação, ou seja, a 

comparticipação é feita por 2 sistemas de comparticipação. Quanto aos medicamentos 

manipulados, a lista daqueles que são comparticipados é aprovada e divulgada pelo Ministro da 

Saúde, sendo a comparticipação de 30%
20,21

. No estágio contactei com diferentes entidades e 

organismos, onde foi possível compreender e fazer a escolha correta dos mesmos no momento da 

dispensa, confirmando sempre, quando aplicável, se os despachos, portarias ou especialidade 

médica estavam em conformidade. 

5.1.6 Protocolo da diabetes 

O Ministério da Saúde, a comunidade científica, a indústria farmacêutica, os distribuidores de 

produtos farmacêuticos e as Farmácias de Oficina reúnem esforços em prol da acessibilidade dos 

diabéticos aos dispositivos indispensáveis à sua autovigilância
22

. Para isso criaram-se Programas de 

Controlo da Diabetes. Surge a Portaria nº 364/2010, de 23 de junho que define os PVP máximos 

respeitantes às tiras-teste para determinação da glicemia, cetonemia, cetonúria e das agulhas, 

seringas e lancetas. A comparticipação máxima do Estado no custo de aquisição é de 85% do PVP 
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das tiras-teste e 100% do PVP das agulhas, seringas e lancetas destinadas aos utentes do SNS e dos 

subsistemas públicos
26,27

.  

5.1.7 Contabilidade e gestão da farmácia – Processamento de receituário e faturação 

A conferência do receituário é feita ao longo do mês e a faturação no fim deste. Estes 

procedimentos permitem que a farmácia receba o valor monetário correspondente à 

comparticipação de todos os medicamentos comparticipados, das receitas desse mês. No momento 

de dispensa, é escolhido o organismo ao qual o medicamento irá ser faturado, sendo que, no verso 

da receita, é impresso um documento de faturação. O SI atribui um nº a cada receita, dentro de cada 

organismo, sendo que, cada lote é formado por 30 receitas e concede, igualmente, um nº de lote e 

um nº de série. Em casos de situações de complementaridade, é requerida a impressão de 2 

documentos de faturação, um para cada organismo. Na FGJ é feita uma correção cruzada ao longo 

do mês. Assim, são conferidos todos os dados da receita e da dispensa (dados do utente e do 

médico, PV, correspondência entre o prescrito e o dispensado, o regime de comparticipação, data, 

assinatura do farmacêutico e carimbo da farmácia). Com a introdução da RE apenas é necessário 

verificar se vem assinada pelo médico, bem como a presença da assinatura do farmacêutico, 

carimbo da farmácia e a data da dispensa. Em casos de deteção de eventuais erros, pode ser 

necessário reimprimir o documento de faturação ou contatar o utente, daí ser imprescindível ir 

fazendo a correção diária das receitas. Após a correção, estas são dispostas por ordem crescente, 

dentro do lote e do respetivo organismo. Quando se completa um lote, é impresso um verbete de 

identificação do lote através do SI, verificando-se os preços das receitas. Este é um procedimento 

que vai sendo feito ao longo do mês, tornando o fecho da faturação mais rápido e eficaz
28

. No 

último dia de cada mês, os lotes por fechar, incluindo os que contemplam menos de 30 receitas, são 

encerrados. Ocorre um reset no SI, onde a receita faturada no dia posterior vai ser a nº 1 do lote nº 

1, para qualquer organismo. Os lotes inseridos no SNS (01, 48, 45, 49, 67, 98, 99 ou DS, entre 

outros) são dispostos por ordem crescente num caixote e endereçados para o Centro de Conferência 

de Faturas (CCF) juntamente com uma cópia do resumo de lotes e com a fatura mensal, relativa ao 

total de receitas de todos os organismos do SNS desse mês, carimbadas e assinadas
28,14

. Existem 

casos onde a entidade responsável não é o SNS. Aqui, o processo envolvido no fecho dos lotes é 

exatamente o mesmo, mas as receitas são colocadas num outro caixote e encaminhadas para a 

ANF, que é responsável pela distribuição pelos respetivos organismos. Durante o mês seguinte, a 

farmácia recebe o reembolso por parte destas entidades, de acordo com o valor das faturas 

enviadas. No caso de serem devolvidas receitas, é enviado, para a farmácia: um documento que 

refere o motivo da devolução, o valor e ainda as respetivas receitas. A farmácia pode tentar corrigir 

a situação e efetuar o processamento das receitas devolvidas no prazo de 60 dias. Dependendo da 

situação, procede-se à emissão de uma nota de débito ou de crédito
14

.  
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5.2 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM)  

De acordo com o DL nº 176/2006, de 30 de agosto relativo ao Estatuto do Medicamento, os 

MNSRM são os que não preenchem as condições dos MSRM
11

 e a sua indicação terapêutica conste 

na lista de situações passíveis de automedicação, disposta no Despacho nº 2245/2003, de 16 de 

janeiro
29

. Estes medicamentos não são comparticipáveis e têm um regime de fixação de PVA livre, 

estando apenas regulamentadas as margens máximas de comercialização e salvaguardadas as regras 

da concorrência
30

. Os MNSRM dirigem-se ao tratamento de transtornos não graves e de curta 

duração. Na FGJ, durante o período de estágio, fiz vários aconselhamentos de MNSRM. Apesar de 

não necessitarem de uma receita médica para a sua comercialização, é necessário ter atenção ao seu 

uso inadequado e a informação insuficiente e desapropriada sobre os mesmos. Assim, o 

farmacêutico deve prestar o devido acompanhamento aquando da dispensa, promovendo o uso 

seguro, eficaz e racional dos MNSRM.  

5.2.1 Indicação farmacêutica  

Segundo as BPFFC, trata-se do ato profissional segundo o qual o farmacêutico é incumbido da 

responsabilidade da seleção de um MNSRM e/ou do aconselhamento de medidas não 

farmacológicas, tendo como alvo o alívio ou resolução de um problema de saúde, visto como um 

transtorno ou sintoma menor, de caráter não grave, auto limitante, de curta duração, que não se 

correlacione com manifestações clínicas de outros problemas de saúde do doente
5
. Durante o 

aconselhamento de um MNSRM é importante, em primeira instância, estabelecer diálogo com o 

utente e tentar compreender qual o sintoma ou motivo que o levou a farmácia; há quanto tempo 

perdura; outros sinais/sintomas associados; quais as patologias envolvidas e qual a medicação que 

toma. A partir destas informações, é avaliado o problema de saúde e, no caso de não se tratar de um 

sintoma ou transtorno menor, o doente deve ser encaminhado para o médico. Caso contrário, 

aconselhamos no sentido de tratar ou aliviar a sintomatologia, podendo ser auxiliada de outros 

serviços como o acompanhamento farmacoterapêutico ou a educação para a saúde. No âmbito da 

dispensa, é necessário ter em atenção a SA, a dose, a FF, a frequência de administração e a duração 

da terapêutica, pois devem ser adequadas e particularizadas para cada utente
5
. Por outro lado deve 

dar-se importância à comunicação verbal e não verbal, disponibilizando informações relevantes ou, 

por exemplo, redigir nas embalagens a posologia ou indicação terapêutica.  

5.2.2 Automedicação 

A automedicação abrange a utilização de MNSRM de forma consciente, 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
31

. Trata-se de uma prática corrente e o seu 

incremento, na atualidade, advém do acesso crescente dos consumidores à informação sobre os 
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medicamentos, da maior influência dos cidadãos enquanto consumidores de cuidados de saúde e, 

infelizmente, da crise económica que o país atravessa, que impossibilita a ida dos utentes ao 

médico. Assim, o farmacêutico tem o dever de promover o uso racional do medicamento, atuando 

na educação populacional e sensibilizando os utentes para esta temática. Foi fundado um grupo 

consenso sobre a automedicação e elaborou-se uma lista dos casos passíveis de automedicação que 

consta no Despacho nº 17690/2007, de 23 de julho
31

. 

5.3 Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes (PE) 

Os Psicotrópicos e Estupefacientes (PE) são fármacos que atuam diretamente sobre o Sistema 

Nervoso Central estimulando-o ou deprimindo-o. Contudo, o uso de PE pode induzir habituação, 

dependência física e psíquica, bem como riscos de sobredosagem
32

. Estão sujeitos a normas 

distintas dos restantes medicamentos que vêm descritas no DL nº 15/93, de 22 de janeiro, alterado 

nos últimos anos por outras leis e pelo Decreto Regulamentar nº 61/94, de 12 de outubro. Durante o 

período de estágio tive a oportunidade de rececionar e dispensar este tipo de medicamentos e 

acompanhar todo o processo, controlado e rigoroso, envolvido. A fatura da encomenda onde conste 

um PE vem sempre acompanhada de uma requisição (original e duplicado) com a identificação da 

farmácia, do fornecedor, dos medicamentos enviados, quantidades, a data e o nº da requisição 

(Anexo J). No momento da conclusão da receção da encomenda, no SI, é pedida a inserção do nº de 

requisição, atribuindo automaticamente um nº de registo de entrada. Os documentos, original e 

duplicado, são assinados pela Diretora Técnica, sendo que o primeiro fica arquivado na farmácia e 

o segundo segue para o fornecedor. A dispensa deste tipo de substâncias somente pode ser efetuada 

por um farmacêutico. Estes medicamentos apenas podem constar num modelo de receita especial 

instituída legalmente, onde não podem fazer parte outros medicamentos. Aquando do aviamento da 

receita, o SI solicita o preenchimento obrigatório dos campos referentes à identidade do doente e do 

adquirente da medicação, bem como do médico prescritor. No término do atendimento, é impresso, 

no verso da receita, o documento de faturação e são igualmente impressos 2 documentos de 

psicotrópicos (Anexo L) que são agregados a uma fotocópia da receita. O original da receita é 

enviado para a(s) entidade(s) responsáveis pela respetiva comparticipação e a fotocópia da receita 

com os 2 documentos de psicotrópicos fica arquivada na farmácia, em local próprio, durante 3 

anos. Trimestralmente, as farmácias devem enviar o registo de entradas de PE; mensalmente, o 

registo das saídas; e anualmente, o balanço de entradas e saídas
33

. 

5.4 Preparações oficinais e magistrais 

Os medicamentos manipulados são preparados segundo fórmulas magistrais ou oficinais, pelas 

farmácias, sob direta responsabilidade do farmacêutico
34,35

. Atualmente a produção de 

medicamentos manipulados está a diminuir consideravelmente, quiçá devido aos fortes avanços da 
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indústria farmacêutica. Contudo, existem casos onde a sua preparação se justifica, permitindo a 

individualização da terapêutica. Durante os 4 meses não assisti a nenhuma preparação de 

medicamentos manipulados uma vez que o laboratório só em maio se encontrou operacional, 

coincidindo assim com a cessação do período de estágio.  

5.5 Preparações extemporâneas 

As preparações extemporâneas devem ser preparadas aquando da dispensa uma vez que apresentam 

elevada instabilidade após a sua reconstituição. No estágio preparei várias suspensões orais de 

antibióticos, alertando o utente acerca das condições de armazenamento, PV após a reconstituição e 

da necessidade de agitar antes da administração. 

5.6 Produtos cosméticos e dermofarmacêuticos 

Um produto cosmético é qualquer substância ou mistura destinada a ser colocada em contacto com 

as diversas partes superficiais do corpo humano com a finalidade de limpar, perfumar, modificar o 

aspeto, proteger, manter em bom estado ou corrigir os odores corporais
36

. O seu fabrico e 

segurança é da exclusiva responsabilidade da entidade responsável que introduziu o produto no 

mercado, sendo o INFARMED incumbido de supervisionar e regular o mercado destes produtos, 

garantindo assim o acesso a produtos cosméticos de qualidade
37

. Os produtos dermofarmacêuticos 

contêm, por vezes, ativos que penetram em maior profundidade na pele. Na generalidade não são 

comparticipados, apesar de prescritos pelos médicos em afeções dermatológicas como a acne, a 

psoríase ou a dermatite atópica. Nos dias que correm, os consumidores são cada vez mais exigentes 

e informados, pelo que, manter os conhecimentos atualizados é fundamental. A FGJ apresenta uma 

panóplia de marcas, permitindo um contacto privilegiado com diferentes produtos e um elevado 

conhecimento da realidade do mercado atual.  

5.7 Produtos homeopáticos 

Produtos homeopáticos são os que, contendo uma ou mais substâncias, sejam obtidos a partir de 

produtos ou composições denominadas “matérias primas homeopáticas”
11

. Atualmente, em 

Portugal, o uso destes produtos têm vindo a aumentar exponencialmente, no entanto não é 

consensual. Na FGJ alguns utentes mostravam-se pouco recetivos, questionando a eficácia da 

homeopatia.   

5.8 Géneros alimentícios para alimentação especial e dietética  

Os géneros alimentícios são aqueles que, devido à sua composição especial ou a processos 

especiais de fabrico, se distinguem claramente dos alimentos de consumo corrente, mostrando-se 

adequados ao objetivo nutricional pretendido e comercializados com a indicação que corresponde a 

esse objetivo. Esta alimentação tem de ser capaz de satisfazer as necessidades das pessoas cujo 
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processo de assimilação ou metabolismo se encontrem alterados; daqueles que se encontrem em 

condições fisiológicas especiais e que por isso podem tirar benefícios especiais de uma ingestão 

controlada de determinadas substâncias contidas nos alimentos e, por fim, dos latentes e crianças de 

pouca idade em bom estado
38

. A FGJ tem uma vasta variedade deste tipo de produtos, possuindo 

uma secção dedicada à alimentação de celíacos. 

5.9 Produtos fitoterapêuticos 

O “medicamento à base de plantas” é qualquer medicamento que tenha exclusivamente como SA 

uma ou mais substâncias à base de plantas
11

.  Na FGJ os utentes mostravam confiança e segurança 

na sua compra. Os mais procurados eram os produtos para o tratamento de dislipidemias, insónias e 

ansiedade, fortalecimento do sistema imunitário e regulação do trânsito intestinal. Contudo, os 

utentes não estão conscientes que, estes produtos, podem trazer efeitos adversos e contra-

indicações, pelo que reforçá-las e avaliar a adequação do produto ao estado fisiopatológico de cada 

indivíduo, aquando do aconselhamento farmacêutico, é de extrema pertinência.  

5.10 Suplementos alimentares 

A sua finalidade é complementar ou suplementar o regime alimentar normal e constituem uma 

fonte concentrada de substâncias, nutrientes ou outras com efeito nutricional ou fisiológico
39,40

. A 

FGJ dispõe de uma dietista e de uma nutricionista clínica que, avaliam o estado nutricional do 

indivíduo e efetuam o aconselhamento, com a ajuda do farmacêutico, dos produtos mais indicados. 

A procura destes produtos, na FGJ, é alargada pelo que possui uma série de opções, sendo as mais 

procuradas os suplementos de emagrecimento.  

5.11 Produtos e medicamentos de uso veterinário 

Os medicamentos veterinários (MV) são um bem público e recursos essenciais no âmbito da defesa 

da saúde e bem estar dos animais, contribuindo para a proteção da saúde pública. Podem ser 

classificados quanto à dispensa em: medicamentos não sujeitos a receita médico-veterinária, 

medicamentos sujeitos a receita médico-veterinária e medicamentos de uso exclusivo por médicos 

veterinários
41

. Durante o estágio na FGJ tive a perceção de que este segmento tem vindo a 

aumentar, sendo que o consumidor confia no aconselhamento do farmacêutico. Os produtos com 

maior procura são os antiparasitários, externos e internos e suplementos articulares e de pêlo.   

5.12 Dispositivos médicos  

Os Dispositivos Médicos (DME) são qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, 

material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, cujo principal efeitos pretendido no 

corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos
42,43

. A 

FGJ dispõe de uma vasta quantidade de DME, desde testes de gravidez, preservativos, material de 
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penso, sacos de ostomia, material ortopédico (ex: meias de descanso e de compressão), entre 

outros.   

6 Serviços prestados na Farmácia Comunitária  

Na FGJ são inúmeros os serviços capazes de responder às necessidades da população, tais como a 

medição da PA, HDL, LDL, colesterol total, ácido úrico, glicemia, peso e IMC. A equipa dispõe de 

valências necessárias à realização de testes de gravidez, quando necessário. Nos gabinetes de 

atendimento personalizado são efetuados aconselhamentos nutricionais, tratamentos faciais e 

massagens, com marcação prévia. Há ainda a possibilidade da administração de medicamentos 

injetáveis e vacinas não incluídas no PNV, por profissionais devidamente creditados. 

6.1 Ações de educação populacional e promoção para a saúde 

A educação para a saúde é uma vertente muito importante da prevenção, visando a melhoria das 

condições de vida e dos fatores de saúde pública. As pessoas devem ser conscientes do seu estado 

de saúde, adotando mudanças nos seus comportamentos e práticas
44

. Tive a possibilidade de 

organizar, participar e atuar em várias ações de educação na freguesia de Canidelo e também na 

Comunidade Escolar. No dia 11 de fevereiro, Dia Mundial do Doente, organizei e liderei um 

rastreio (Anexo M), onde foi avaliado o peso, IMC, PA, colesterol total e glicemia (Anexo N). O 

mesmo rastreio foi refeito todas as quartas feiras do mês de março e numa parceria com o ginásio 

Virgin Active, no Centro Comercial Porto Gran Plaza (Anexo O). No mês de maio, a FGJ 

juntamente com a Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo 

(APPDA), realizou um rastreio semelhante ao mencionado anteriormente, cujo valor revertia para a 

associação referida (Anexo P). Estas iniciativas tiveram um balanço bastante positivo, 

demonstrando a preocupação crescente dos indivíduos na prevenção de doenças crónicas e, no caso 

dos doentes crónicos, de efetuar um acompanhamento dos parâmetros bioquímicos, a fim de 

verificar se a terapêutica instituída está a ser eficaz. Na Comunidade Escolar, nomeadamente no 

Agrupamento de Escolas D.Pedro I em Vila Nova de Gaia, foram feitas, durante o meu estágio, 2 

ações. A primeira, denominada “Acne. Sensibilização sobre os cuidados de pele”, destinada a 

alunos do 9º ano (Anexo Q) e, a segunda, “Perigos da automedicação nas crianças”, designada a 

toda a comunidade (Anexo R). Estas foram publicitadas no facebook da FGJ, na escola, na própria 

farmácia através de panfletos e na divulgação por parte de todos os colaboradores. Assisti à entrega 

de um cheque à APPDA que proveio de uma campanha de solidariedade feita na FGJ no mês de 

dezembro (Anexo S) e participei no projeto “Banco Farmacêutico”, cuja missão consistia em ajudar 

as pessoas mais carenciadas através do fornecimento de MEPS. 
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6.2 Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos  

Para a determinação do peso, IMC e PA, a FGJ possui uma balança na área de atendimento ao 

público. Ainda assim, no gabinete, dispõe de vários tensiómetros e de uma balança digital. A 

glicemia é determinada por um aparelho, OneTouch
®
, sendo necessárias tiras específicas e uma 

pequena quantidade de sangue, obtida com uma lanceta descartável. É importante que o doente 

informe o farmacêutico se está ou não em jejum, se é diabético ou se faz algum tratamento 

farmacológico pois assim, poderemos avaliar com maior precisão a situação com base em valores 

de referência. A medição do colesterol total pode ser feita num dispositivo Accutrend
®
GCT ou no 

Reflotron
®
. Este último é também utilizado no caso dos TG, ácido úrico, HDL e LDL. É um 

aparelho mais fiável e preciso, embora moroso, relativamente ao primeiro. Os valores são 

registados num cartão concebido para o utente. A determinação dos parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos é fulcral nos doentes crónicos mas também na população geral, uma vez que possibilita 

rastrear precocemente patologias. Durante o estágio fiz inúmeras medições, bem como 

aconselhamentos no âmbito da fitoterapia e dos suplementos alimentares. Foram dadas também aos 

utentes algumas dicas de medidas não farmacológicas, incitando o seu regresso a fim de avaliar a 

sua condição fisiopatológica.  

6.2.1 Testes de gravidez  

Na FGJ, é cedido um boião para a recolha da urina e, a partir dela, é efetuado o teste de gravidez. 

Deve ser feito com a primeira urina da manhã uma vez que apresenta maior concentração da 

hormona gonadotrofina coriónica humana (hCG), que está na base do método 

imunocromatográfico que compõe o teste. No caso do resultado ser positivo, aparece uma segunda 

banda colorida na respetiva zona de leitura do teste da banda controlo.  

6.3 Administração de medicamentos injetáveis e vacinas não incluídas no Plano Nacional 

de Vacinação  

Segundo a Portaria nº 1429/2007, de 2 de novembro, as farmácia podem prestar serviços 

farmacêuticos de promoção da saúde e do bem estar dos doentes tal como a administração de 

medicamentos injetáveis e de vacinas não incluídas no PNV. Com o auxílio do enfermeiro da FGJ 

é possível também efetuar a administração de primeiros socorros e atuar no tratamento de feridas. 

Tal como indica a portaria acima referenciada, estes serviços apenas podem ser prestados nas 

condições legais e regulamentares e por profissionais legalmente habilitados
45

.  

6.4 Valormed e Recolha de radiografias  

A Valormed trata-se de uma sociedade, sem fins lucrativos, responsável pela gestão dos resíduos de 

embalagens vazias e medicamentos cujo PV expirou. Para isso, disponibilizou, nas Farmácias de 
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Oficina, contentores cuja recolha é feita seletivamente e sob o controlo farmacêutico para depois 

ser processado em estações de tratamento (Anexo T)
46

. Toda a equipa da FGJ atua, conjuntamente, 

a fim de promover a entrega de embalagens vazias e medicamentos com PV expirado, por parte dos 

utentes, mostrando como cada um pode preservar o meio ambiente.  

A FGJ efetua a recolha de radiografias com mais de 5 anos e sem valor de diagnóstico, cuja recolha 

é feita anualmente. Esta campanha deve-se a uma parceria com a Assistência Médica Internacional 

(AMI) para angariar fundos para fins humanitários
47

. 

7 Farmacovigilância  

O papel do farmacêutico não cessa com a dispensa do medicamento. Cabe ao profissional de saúde 

alertar para a importância de reportar as Reações Adversas aos Medicamentos (RAM). Portanto há 

uma otimização do uso do medicamento, um aumento da qualidade e da segurança, diminuindo os 

efeitos adversos aos mesmos. A referência das RAM ao Sistema Nacional de Farmacovigilância 

pode ser efetuado por um profissional de saúde ou mesmo pelo próprio utente, através do portal 

RAM
5
. 

8 Formação contínua dos recursos humanos  

A FGJ dispõe de um departamento de formação que agiliza e organiza todas as formações 

disponíveis e coloca-as ao dispor dos seus colaboradores. A formação contínua é uma das “fatias” 

mais importantes do exercício farmacêutico uma vez que propicia a atualização, esclarecimento e 

aperfeiçoamento de conhecimentos outrora adquiridos. Assisti a uma infinidade de formações 

externas nas mais diversas áreas despoletando, em mim, maior confiança e esclarecimento (Anexo 

U). 

9 Marketing e promoção da farmácia  

A FGJ trata-se de uma farmácia relativamente recente e, portanto, o marketing e promoção da 

mesma é fulcral. Assim são atraídos potenciais novos clientes e são dadas a conhecer novidades, 

promoções e iniciativas. O marketing irá ser responsável por uma grande parte das vendas e do 

lucro da farmácia. Para que o sucesso seja alcançado, é necessário preparar, atempadamente, um 

plano de marketing, para que se estipulem, por exemplo, os dias comemorativos nos quais irão ser 

feitas ações ou campanhas promocionais, sem nunca esquecer da divulgação pelas redes sociais, 

através de panfletos ou mesmo da transmissão da informação, aos utentes, pelos colaboradores. 

Durante o estágio muitas foram as oportunidades de contactar com esta nova realidade, o 

marketing. Fiz vários panfletos promocionais e informativos (Figura 1 e 2 do Anexo V), cartazes 

sinalizadores de produtos (Figura 3 do Anexo V), posters de divulgação (Figura 4-6 do Anexo V), 

convites para workshops (Figura 7 do Anexo V), mapas de localização (Figura do Anexo V), e 
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ainda o armário de inverno onde constam guidelines para produtos e medidas não farmacológicas 

para essa altura do ano (Figura 8 e 9 do Anexo V). Para ações feitas junto da Comunidade Escolar 

elaborei panfletos informativos e de divulgação da farmácia assim como um livro de sensibilização 

e esclarecimento de temáticas relacionadas com o uso de medicamentos (Anexo W).  

10 Casos de estudo desenvolvidos durante o estágio 

10.1 Introdução 

O farmacêutico possui um lugar de excelência na educação para a saúde. Na Figura 4 estão 

representadas as 3 grandes áreas de atuação do farmacêutico enquanto educador da comunidade, 

nomeadamente: prevenção, deteção e monitorização. Os rastreios são uma potente arma de 

diagnóstico, uma vez que possibilitam a deteção precoce de doenças numa população 

aparentemente saudável. Posto isto, é crucial ceder informações ao doente acerca da patologia e, 

caso seja aplicável, aconselhar alguns produtos de saúde que irão auxiliar no controlo da mesma. 

Em todo o caso, deverá sempre consultar o médico e determinar, frequentemente, os parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos que permitirão monitorizar e avaliar a eficácia terapêutica. A educação 

para a saúde passa, igualmente, pelas escolas, o elo de ligação com os pais e alunos. Com ações 

educativas junto da Comunidade Escolar, é possível desmistificar conceitos pré-concebidos e 

conceder conhecimentos que contribuirão para a adoção de estilos de vida mais saudáveis, 

minimizando fatores de risco modificáveis (FRM) e, consequentemente, prevenindo doenças 

crónicas
5,6,48,49

. Assim sendo, ao longo do estágio na FGJ, preocupei-me em realizar ações no 

âmbito da educação para a saúde, por considerar que ainda há um longo caminho a percorrer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4 – Áreas de atuação farmacêutica no âmbito da educação para a saúde.  
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10.2 Caso de estudo 1  

As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de morte em Portugal. Contudo, de 1998 

a 2012, verificou-se uma diminuição de cerca de 14% no nº de mortes por doenças do aparelho 

circulatório (Figura 5)
50

. A etiologia das DCV atribui-se ao influxo e aglomeração de lipoproteínas, 

na parede das artérias, que são oxidadas. Sucede-se a migração focal de monócitos, macrófagos e 

outras células inflamatórias que levam à libertação de citocinas e fatores de crescimento. Deste 

modo, ocorre a proliferação anómala de alguns elementos celulares das túnicas íntima (onde se 

inicia o processo) e média, ativação endotelial e desencadeamento de uma resposta inflamatória 

propícia à perpetuação do processo aterosclerótico
51

. É um fenómeno que se inicia precocemente e 

progride de modo silencioso durante anos, sendo que, aquando da deteção das primeiras 

manifestações clínicas, a situação já se encontra avançada
52

. Estas resultam de um processo, que 

pode envolver a vasculatura localizada ao nível cerebral, coronário e das artérias periféricas
51

, e são 

geralmente súbitas e inesperadas
53

. As DCV limitam a vida de muitos doentes, tornando-os muitas 

vezes incapacitados, diminuindo, substancialmente, o nº de anos de vida, ou seja, o nº de anos que, 

teoricamente, uma dada população deixa de viver por morte prematura antes dos 70 anos (Figura 

6)
50

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

As DCV, na sua maioria, resultam de um estilo de vida inapropriado e de fatores de risco
53,54

. Estes 

podem ser não modificáveis (FRNM), isto é, inerentes à própria pessoa, cuja modificação não se 

encontra ao seu alcance ou, FRM, os de maior importância, uma vez que é possível atuar sobre 

eles, controlá-los e, muitas vezes, fazê-los desaparecer. Dentro dos FRNM, no que concerne às 

DCV, temos o sexo masculino, idade, menopausa, predisposição genética e história familiar de 

doença coronária prematura. Por outro lado, nos FRM temos o tabagismo, a hipertensão arterial 

Figura 6 - Percentagem de óbitos pelas 

principais causas de morte no total das 

causas de morte em Portugal 1988 (inicial); 

2012(ano final)
50

. 

 

Figura 5 – Anos potenciais de vida perdidos 

por doenças do aparelho circulatório em 

Portugal (2008-2012)
50

. 
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(HTA), as dislipidemias, o sedentarismo, a obesidade, a DM, o stress e a alimentação
53,54,55

. É na 

identificação e monitorização dos FRM que, o farmacêutico, pode atuar, contribuindo, deste modo, 

para a redução das complicações fatais e não fatais das DCV
53

. Para tal, é indispensável que se 

realizem ações, como rastreios, para que a deteção seja feita precocemente, impedindo o 

aparecimento e a progressão das DCV. Foi neste seguimento, que eu, enquanto estagiária, 

desenvolvi um rastreio no Dia Mundial do Doente (11 de fevereiro), que se repetiu, semanalmente, 

ao longo do mês de março (Figura 7 e 8). Assim, procedi à execução de uma folha de registos 

(Anexo N), a partir da qual foi possível avaliar, estatisticamente, a saúde dos participantes no que 

diz respeito às DCV. O objetivo não se centrava apenas na determinação dos parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos, mas também no acompanhamento farmacoterapêutico e na elucidação 

de medidas não farmacológicas coadjuvantes da terapêutica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborei um estudo, representativo de uma amostra da população portuguesa, no Centro Comercial 

Gaia Jardim com o desígnio de avaliar a saúde da comunidade, no que concerne às DCV. Foram 

inquiridos 150 participantes, 71 mulheres e 79 homens, que deram o seu consentimento para a 

participação no estudo (Figura 9). Foi aplicado um questionário com o objetivo de averiguar os 

hábitos diários, patologias pré existentes, FRNM e FRM.  

 

 

 

 

Figura 7 – Rastreio realizado no Dia 

Mundial do Doente. 

Figura 8 – Rastreio realizado ao longo do 

mês de março.   
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Segundo a Direção Geral de Saúde (DGS)
56

, consideram-se fatores de risco major CV: HTA, 

obesidade (IMC≥30Kg/m
2
; perímetro abdominal ≥102 cm homens e ≥88cm mulheres), história 

familiar de DCV prematura (<55anos homens, <65 anos mulheres), proteína C reativa > 1mg/dL, 

sedentarismo, DM, dislipidemia, idade ( >55 anos homens, >65 anos mulheres), taxa de filtração 

glomerular estimada < 60mL/min, microalbuminúria e hábitos tabágicos. Neste estudo foram 

determinados alguns parâmetros que permitiram inferir acerca do risco CV, nomeadamente: PA, 

glicemia, colesterol total e IMC. A Figura 10 representa os valores médios de IMC determinados 

nos participantes, do sexo masculino e feminino, por faixa etária. Fazendo a análise gráfica, é 

possível constatar que, genericamente, os homens apresentam um valor de IMC mais elevado, 

estando em concordância com a bibliografia, que refere que cerca de 67% dos homens e 58% das 

mulheres adultas portuguesas têm excesso de peso ou obesidade (IMC≥ 25Kg/m
2
)

 57,58
. A obesidade 

é um problema de saúde pública na medida em que aumenta o risco de patologias metabólicas, CV, 

respiratórias, osteoarticulares, sexuais, entre outras. Os valores de IMC determinados, nos 

participantes, não ultrapassaram os 30Kg/m
2
 e concentraram-se entre os 20 e os 30Kg/m

2
, 

traduzindo pré-obesidade
59

. As mulheres, da faixa etária 50-60 anos, revelaram um aumento do 

IMC, podendo estar associado à menopausa. Importa destacar o facto da faixa etária 80-90 anos 

apresentar um IMC mais reduzido, sensibilizando para a desnutrição neste grupo etário, associada a 

fatores sociais ou a alterações metabólicas e fisiológicas inerentes ao próprio processo de 

envelhecimento que tornam, esta população, mais suscetível a carências nutricionais
60

. O 

farmacêutico possui um papel de extrema relevância na educação nutricional, no âmbito da 

desnutrição e da obesidade, devendo adotar estratégias de prevenção e tratamento dos distúrbios 

nutricionais, nunca esquecendo que a monitorização é o ponto chave em todo o processo
61

. 

Figura 9 – Amostra utilizada no estudo. As faixas etárias com maior nº de participantes, nas 

mulheres, foram 50-60 e 70-80 anos e, nos homens, 50-60 e 60-70 anos.  
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A DM é uma patologia crónica caraterizada pelo aumento dos níveis de glicose no sangue 

(hiperglicemia), originado pela inexistência de insulina, pela resistência à sua ação ou ambas
62,63

. 

Na atualidade, a prevalência desta doença aumenta potencialmente com o envelhecimento, 

atingindo ambos os sexos e todas as idades. Em 2013, a prevalência da DM na população 

portuguesa (20-79 anos) foi de 13%, sendo que, em 2009, apenas 11,7% dos portugueses, nesta 

faixa etária, eram diabéticos
62

. Este aumento gradual da prevalência da DM na população pode ter 

como explicação o envelhecimento populacional, cada vez mais marcado. Os diabéticos são 

doentes de risco para o desenvolvimento de complicações microvasculares ou macrovasculares 

(DCV). Neste sentido, é primordial controlar, com rigor, entre outros fatores, a glicemia. Segundo a  

DGS, os critérios de diagnóstico de DM são: glicemia em jejum ≥ 126 mg/dL (ou ≥ 7,0 mmol/L) 

ou sintomas clássicos + glicemia ocasional ≥ 200 mg/dL   (ou ≥ 11,1 mmol/L) ou glicemia ≥ 200 

mg/dL (ou ≥ 11,1 mmol/L) às 2 horas, na prova de tolerância à glicose oral (PTGO) com 75g de 

glicose ou hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5 %
64

. Assim, no estudo realizado, efetuaram-se 

as determinações da glicemia nos participantes (Figura 11). 

 

Figura 10 – IMC médio obtido para homens e mulheres, por faixa etária. 

Pré obesidade 

Obesidade 

Glicemia jejum 

Glicemia ocasional  

Figura 11 – Glicemia média determinada para homens e mulheres, por faixa etária. 
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De acordo com os resultados obtidos, os participantes, do sexo feminino apresentavam valores de 

glicemia superiores, relativamente aos do sexo masculino. Esta conclusão não está em 

conformidade com a bibliografia, que refere que, habitualmente, os homens apresentam níveis mais 

elevados de glicemia
62,65

. Verifica-se, similarmente, um aumento ligeiro dos níveis de glicose 

sanguíneos, nas mulheres inseridas na faixa etária dos 50-60 anos, correlacionando-se com a 

menopausa. Por outro lado, nas faixas etárias mais idosas, denota-se um aumento marcado da 

glicemia, reforçando e apoiando teorias constantes na literatura que referem que cerca de um quarto 

da população, entre 60-79 anos, tem DM
62,65

. A maioria dos valores médios de glicemia obtidos, 

situam-se entre os 100 e os 150 mg/dL, podendo isto significar uma hiperglicemia intermédia ou 

pré diabetes, isto é, os valores de glicemia encontram-se acima do normal, contudo, não são 

suficientemente altos para serem classificados como DM. A pré diabetes é uma condição que 

acarreta riscos vasculares e um aumento da probabilidade de desenvolvimento da DM. A 

averiguação deste parâmetro bioquímico pode ter sido influenciada pelo facto da determinação ter 

sido feita, em alguns participantes, em jejum e, noutros, no período pós pandrial. Por este motivo, 

era aconselhável a repetição da medição da glicemia em jejum e, se necessário, efetuar o perfil 

glicémico diário dos resultados, em mapas, com o intuito de, à posteriori, serem apresentados ao 

médico. Com esta repitição, seria possível obter resultados e conclusões mais fidedignas e válidas. 

Segundo um estudo, publicado na Revista Fatores de Risco
66

, em 2010, 56% da população 

portuguesa apresentava níveis elevados de colesterol total (hipercolesterolemia). Um estudo 

realizado pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge revela que a prevalência da 

hipercolesterolemia em Portugal se manteve nos 56% em 2013
67

. O colesterol é transportado no 

plasma por ligação a proteínas (lipoproteínas), sendo que, aproximadamente 75% é produzido pelo 

organismo humano e, apenas 25%, provém da dieta. As lipoproteínas são classificadas segundo as 

suas densidades em: quilomicra, Very Low Density Lipoprotein (VLDL), Intermediate density 

lipoprotein (IDL), HDL e LDL. Estas duas últimas assumem particular importância uma vez que o 

HDL permite o transporte do colesterol acumulado nas artérias, onde estava em excesso, para o 

fígado para ser metabolizado enquanto que o LDL faz o movimento oposto, acumulando-se na 

parede arterial, iniciando o processo de aterosclerose. Deste modo, é muito importante 

monitorizarem-se os níveis de colesterol total, mais especificamente os níveis de LDL, para 

prevenir possíveis complicações, adotando estilos de vida saudáveis
68,69

. Usualmente, as mulheres 

têm níveis de colesterol total mais baixos, comparativamente aos homens apenas até à idade da 

menopausa, onde se verifica uma diminuição na síntese de estrogénios e, consequentemente, o 

aumento dos níveis de colesterol
70

. Contudo, em ambos os sexos, há um aumento do colesterol total 

com a idade. Segundo a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, os níveis de colesterol total, para a 
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população em geral, devem de ser <190mg/dL
71,72

. Foram determinados os níveis de colesterol total 

na amostra de participantes (Figura 12).  

 

 

A partir da análise gráfica é possível constatar que as mulheres apresentam níveis mais baixos de 

colesterol total comparativamente aos homens, registando um aumento acentuado na faixa etária 

dos 50-60 anos, estando em concomitância com o que vem mencionado na bibliografia, atribuindo 

a etiologia à diminuição dos níveis de estrogénios na menopausa. Por outro lado, a faixa etária dos 

80-90 anos regista os valores mais elevados, demonstrando de facto um aumento progressivo dos 

níveis de colesterol total com a idade. Contudo, é importante ter em consideração que a população 

idosa apresenta outras patologias que elevam o risco CV, pelo que o valor recomendado é 

<175mg/dL
71,72

. Esta determinação, à semelhança da glicemia, pode igualmente ter sido afetada 

pela ingestão ou não de alimentos anteriormente à medição. Contudo, seria relevante avaliar os 

valores de LDL e HDL para estimar a relação dos níveis obtidos com as DCV. O último parâmetro 

bioquímico determinado no estudo diz respeito à PA sistólica e diastólica (Figura 13 e Figura 14).  

Figura 12 – Níveis médios de colesterol total determinados para homens e mulheres, por faixa 

etária. 

 

Figura 13 – PA sistólica média obtida para homens e 

mulheres.  

Figura 14 – PA diastólica média obtida para homens 

e mulheres.  
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A HTA é o principal fator de risco para o desenvolvimento de acidente vascular cerebral, eventos 

coronários, insuficiência cardíaca e renal. De acordo com um estudo da Sociedade Portuguesa de 

Hipertensão, 42,2% da população adulta portuguesa sofre de HTA
72

. Contudo, nos últimos 10 anos, 

o tratamento e notificação da HTA duplicou e o nº de hipertensos controlados aumentou 4 vezes
72

. 

Este avanço demonstra a clara redução da morbilidade CV associada a uma maior 

consciencialização, ao trabalho dos profissionais de saúde junto da população e ao uso de anti 

hipertensores mais eficazes e bem tolerados
73

. De acordo com um estudo realizado em 2007
74

, a 

prevalência de HTA no sexo masculino é superior à demonstrada no feminino, sendo que o 

aumento da PA sistólica é mais comum em idades avançadas
75

. A PA diastólica carateriza-se pelo 

aumento até os 55-60 anos e, posteriormente, tende a estabilizar ou mesmo, a decrescer
76

. A HTA 

diz respeito a todas as situações em que se verificam valores aumentados de PA e o limiar 

considerado deve ser flexível e adaptado ao perfil de risco CV de cada indivíduo. Na Tabela 1 está 

representada a classificação dos grupos tensionais
73,56

. No estudo efetuado, o valor médio da PA 

sistólica nas mulheres foi de 134 mmHg e nos homens de 128 mmHg, enquanto que o valor médio 

da PA diastólica nas mulheres foi de 81 mmHg e nos homens de 80 mmHg, contrariando os dados 

de um estudo que referem valores mais elevados de PA no sexo masculino
74

. No estudo efetuado 

verificou-se, em ambos os sexos, um notório aumento da PA sistólica e da PA diastólica com a 

idade, contudo o aumento da primeira é mais acentuado e progressivo. A PA diastólica tende a 

aumentar até aos 50-60 anos e, posteriormente, diminui ligeiramente. Esta determinação pode ter 

sido influenciada pelo “Efeito da Bata Branca” que consiste numa elevação transitória da PA, que 

pode ocorrer em indivíduos normais e hipertensos durante a visita clínica
77

, pelo que seria 

preponderante repetir as medições. Por outro lado, os valores obtidos podem ter sido afetados pelo 

facto do participante ter fumado, ingerido bebidas alcoólicas ou café antes da medição ou, por ter 

falado ou movimentado aquando da mesma
78

. 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como referido anteriormente, os participantes foram questionados acerca de alguns hábitos, 

nomeadamente: tabagismo, prática de exercício físico, alimentação equilibrada e consumo de 

álcool (Figura 15). Estes são parte constitutiva dos FRM, pelo que o farmacêutico adquire um papel 

preponderante na educação para a saúde dos participantes, incentivando práticas mais saudáveis e 

Tabela 1 – Classificação dos grupos tensionais
73

  

Categoria PA sistólica 

(mmHg) 

 PA diastólica 

(mmHg) 

Ótima  <120 e <80 

Normal 120 – 129  e/ou 80-84 

Normal alto 130-139 e/ou 85-89 

HTA grau 1 140-159 e/ou 90-99 

HTA grau 2 160-179 e/ou 100-109 

HTA grau 3 ≥180 e/ou ≥110 

HTA sistólica isolada  ≥140 e <90 
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equilibradas. O tabagismo é considerado o fator de risco de maior relevância na União Europeia, 

responsável por cerca de 50% das causas de morte evitáveis, em que metade das quais ocorre 

devido à aterosclerose
53

. Os efeitos danosos do fumo do tabaco são cumulativos, sendo que o risco 

é intensificado quando a exposição tem início antes dos 15 anos de idade, particularmente no sexo 

feminino, uma vez que diminui as defesas conferidas pelos estrogénios. Os fumadores (>1 

maço/dia) apresentam um risco de enfarte do miocárdio cerca de 4 vezes superior relativamente aos 

não fumadores, todavia, também nos indivíduos que fumam um reduzido nº de cigarros por dia (1 a 

5) o risco de enfarte do miocárdio aumenta em 40%. Os não fumadores podem chegar a ter um 

enfarte do miocárdio mas, geralmente, 10 anos mais tarde, relativamente aos tabagistas. O risco de 

acidente vascular cerebral aumenta proporcionalmente com o nº de cigarros/dia. A cessação do 

hábito tabágico é sem dúvida, isoladamente, a medida preventiva mais relevante no âmbito das 

DCV
8
. No estudo realizado, 10,1% dos homens e 11,3% das mulheres revelaram ter hábitos 

tabágicos, um nº bastante animador, refletindo o excelente trabalho de todos os profissionais de 

saúde bem como a crescente consciencialização da população para os malefícios do tabaco. Os 

benefícios da atividade física na redução do risco CV são unanimemente reconhecidos. No que 

concerne às DCV, a prática de exercício físico reduz a PA e a colesterolemia, melhora a capacidade 

de absorção e utilização do oxigénio, aumenta os níveis de energia e diminui a fadiga, melhora a 

qualidade do sono, reduz a sintomatologia associada à insuficiência cardíaca congestiva e auxilia o 

combate ao excesso de peso e o controlo do stress
79

. No estudo desenvolvido, 51,9% dos homens e 

52,1% das mulheres admitem praticar exercício físico. Atualmente, comprovou-se que a 

alimentação atua como uma salvaguarda da saúde, mas, em caso de desequilíbrio, contribui para o 

desenvolvimento de várias patologias, entre elas as DCV. Uma alimentação equilibrada diz-se 

variada e polifracionada, cooperando no controlo do excesso de peso, na redução do risco de DCV 

e acidentes vasculares cerebrais, na melhoria da sobrevivência após um enfarte do miocárdio, na 

redução da PA, da colesterolemia e da glicemia para níveis de referência e na proteção contra 

neoplasias
80

. Na amostra populacional avaliada, 63,3% dos homens e 77,5% das mulheres 

referiram incluir uma alimentação equilibrada nas refeições diárias. O consumo moderado de vinho 

tinto diminui a mortalidade CV uma vez que, vários estudos apontam para sua capacidade, quando 

ingerido em quantidades moderadas, de elevar significativamente a concentração plasmática de 

HDL, sendo este responsável por 36% do efeito protetor. Por outro lado, atribuem-lhe efeitos 

antioxidantes e antinflamatórios. O vinho tinto possuí vários compostos polifenólicos, entre eles o 

resveratrol e os flavonóides, com propriedades anti-aterogénicas. Os flavonóides parecem ter 

habilidade de reagirem com oxidantes, inativando-os e impedindo a oxidação das LDL, diminuindo 

assim um dos principais motores do processo aterosclerótico. Outra importante ação do consumo 

ponderado de álcool é a sensibilidade à insulina, melhorando o perfil glicémico e 
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consequentemente minorando o risco de vir a desenvolver DM
81

. Segundo a Sociedade Portuguesa 

de Dietistas está recomendado um consumo máximo de 1 copo de vinho tinto por dia para as 

mulheres e 2 copos por dia para os homens. O problema surge quando o álcool é consumido em 

quantidades exacerbadas, passando a exercer efeitos tóxicos no organismo. No estudo, 19% dos 

homens e 9,9% das mulheres afirmam consumir álcool em quantidades desmedidas. Após a 

realização do estudo que visou avaliar o risco CV numa amostra representativa da população 

portuguesa pode constatar-se que, hoje em dia, os utentes estão mais conscientes da importância 

que a deteção precoce e a adoção de estilos de vida mais saudáveis adquire no quotidiano de cada 

um. Sem dúvida que o farmacêutico ocupa um lugar de prestígio no que concerne à saúde pública, 

devendo promover dinâmicas que assegurem a melhoria do estado de saúde da população em geral. 

O estudo envolveu 150 participantes, uma amostra razoável para a freguesia na qual se insere a 

FGJ, contudo, pode ter sido influenciado por vários viés. Como tal, deveriam de ser repetidas as 

medições, bem como uniformizar a hora em que eram efetuadas.  

 

 

10.3 Caso de estudo 2  

A acne vulgaris trata-se da patologia cutânea mais frequente, atingindo 85% a 100% da população 

em qualquer momento da sua vida. O pico da incidência verifica-se na adolescência, com cerca de 

85% dos jovens dos 12-24 anos afetados. Por outro lado, 12% das mulheres e 3% dos homens 

permanecem com a afeção até aos 45 anos. Um estudo realizado no norte de Portugal demonstrou a 

patologia em 42,1% de jovens antes dos 15 anos, 55,8% dos 15 aos 29 anos, 9,2% dos 30 aos 40 

anos e 2,1% em indivíduos com idade superior a 40 anos. Similarmente, um outro estudo englobou 

1244 alunos do norte de Portugal, observando uma prevalência da acne de 82,1%
82

. Atualmente, os 

adolescentes são constantemente bombardeados com o estereótipo de beleza e pele perfeitas, sem 

imperfeições, em que a imagem adquire um local de destaque. A acne é vista como um problema 

Figura 15 – Percentagem de homens e mulheres com FRM.  
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puramente cosmético, descorando, na maioria das vezes, a avaliação psíquica, podendo acarretar 

repercussões gravíssimas na vida dos doentes. A perda da autoestima, a distorção da imagem 

corporal, o constrangimento, o isolamento social, a revolta, a ansiedade, a depressão, as limitações 

no estilo de vida e os problemas no seio familiar, são parte constitutiva do impacto psicossocial da 

acne, que em situações extremistas, podem despoletar o suicídio
83

. A acne é mais prevalente em 

indivíduos com pele oleosa, onde é notório um excesso de secreção sebácea, caraterizada por poros 

visíveis, brilho permanente e irregularidade ao toque. É uma dermatose inflamatória caraterizada 

por pápulas foliculares não inflamatórias ou comedões e por pápulas inflamatórias, pústulas e 

nódulos em situações de maior gravidade. O predomínio de cada uma destas lesões permite inferir 

acerca do tipo de acne: comedónica, pápulo-pustulosa e nódulo-quística. O nº de lesões, a extensão 

e a gravidade são cruciais na classificação da patologia em ligeira, moderada ou grave. Afeta os 

locais com um maior nº de folículos sebáceos, nomeadamente: face, parte superior do tórax e o 

dorso. Na origem da acne vulgar estão 4 fatores fisiopatológicos: hipersseborreia, 

hiperqueratinização, colonização por microrganismos e inflamação. Os androgénios são reduzidos 

pela enzima 5α-redutase em dihidrotestosterona, levando a uma hiperplasia sebácea com 

correspondente hipersseborreia. A influência hormonal é preponderante para a etiologia desta 

patologia, daí a sua sobrexpressão na adolescência culminando no aumento dos níveis de 

androgénios e, consequentemente, na exacerbação da produção de sebo. Nesta afeção verificam-se 

anomalias na diferenciação e adesão dos queratinócitos a nível do folículo piloso, com entupimento 

do mesmo e a formação de comedões, a lesão elementar da acne. Por outro lado, a hipersseborreia 

proporciona a existência de um meio propício à colonização microbiana, nomeadamente pelo 

Propionibacterium acnes, que irá ditar a alteração dos lípidos do sebo, com aumento do nº de 

ácidos gordos livres com propriedades pró inflamatórias. Gera-se então uma reação inflamatória 

com a libertação de vários mediadores inflamatórios e a rutura da parede da glândula sebácea, 

originando lesões inflamatórias. A acne pode ser secundária a alguns fatores como a dieta, o 

período menstrual, o stress e a exposição solar. Demonstrou-se que alimentos ricos em açúcar 

conduzem a uma hiperinsulinemia que, por sua vez, desencadeia uma cascata de processos 

endócrinos implicados na patogénese desta dermatose. Recentemente, comprovou-se uma 

associação positiva entre a ingestão de leite e seus derivados durante a adolescência e o 

desenvolvimento da acne em mulheres jovens. O agravamento da acne no período pré menstrual é 

mais comum em mulheres mais velhas (>33
 
anos) sendo consequência da diminuição do diâmetro 

do folículo pilo-sebáceo nos 2 dias que antecedem o início do período menstrual, condicionando a 

redução do fluxo de sebo para a superfície
83

. A exposição solar é um paradigma uma vez que o seu 

ligeiro efeito antinflamatório e imunossupressor melhoram temporariamente o aspeto das 

imperfeições, contudo, os raios UV estimulam fortemente a produção de sebo e a 
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hiperqueratinização, contribuindo para a obstrução do folículo e para o efeito rebound
84

. O 

tratamento desta afeção cutânea pode incidir no controlo da hipersseborreia e da proliferação 

microbiana e na diminuição da hiperqueratinização e da inflamação. O tratamento tópico está 

indicado nas formas leves a moderadas da acne ou como adjuvantes de terapêuticas sistémicas, nas 

formas mais graves. Os medicamentos tópicos habitualmente prescritos são os retinóides, os 

antibióticos e o peróxido de benzoílo, não descorando da importância dos produtos de 

dermocosmética como complemento da terapêutica e apaziguadores dos efeitos adversos das 

terapêuticas tópicas e/ou sistémicas. Os retinóides têm como principal mecanismo de ação, a 

regulação da queratinização do epitélio infundibular, reduzindo a formação de comedões. Alguns 

destes fármacos têm também ação antinflamatória. Os antibióticos tópicos, prescritos em casos de 

acne inflamatória ligeira, regulam a proliferação do P.acnes e diminuem a inflamação. O peróxido 

de benzoílo é um antimicrobiano (bactericida) e comedolítico ligeiro utilizado na acne inflamatória 

ligeira a moderada. No que concerne aos agentes não terapêuticos (cosméticos) salientam-se os 

produtos de lavagem, compensadores do potencial irritante inerente à terapêutica tópica e/ou 

sistémica, sendo indicados os cremes ou emulsões sem óleo (fase oleosa é substituída por silicone 

volátil); hidratantes labiais para compensar a queilite causada pelos retinóides; emulsões ou cremes 

com um efeito queratolítico moderado alternados com produtos mais ativos, ou após a cessação do 

tratamento médico; produtos destinados à camuflagem e os protetores solares. A terapêutica 

sistémica engloba os antibióticos indicados em formas mais graves de acne inflamatória em que a 

eficácia depende das resistências associadas à sua prescrição; a terapêutica hormonal responsável 

pela diminuição da atividade androgénica a nível da glândula sebácea e do infundíbulo folicular, 

com consequente minimização da produção de sebo e regularização das alterações de 

queratinização e, por fim, os retinóides, entre os quais a isotretinoína, o fármaco que interfere de 

forma mais completa nos mecanismos fisiopatológicos da acne
85

. O farmacêutico possui um papel 

vital no acompanhamento, aconselhamento, promoção da adesão terapêutica e educação dos 

doentes com esta patologia. É de extrema importância consciencializa-los de que a resolução 

demora pelo menos 6 a 8 semanas
85

. Ciente do problema psicossocial que é esta patologia e com o 

objetivo de educar e informar a população adolescente, no dia 20 de abril realizei um workshop 

destinado aos alunos do 9º ano do Agrupamento de Escolas D.Pedro I, em Vila Nova de Gaia, 

intitulado de: “Acne. Sensibilização sobre os cuidados de pele” (Anexo X). Como suporte 

científico, elaborei uma apresentação em Microsoft Powerpoint (Anexo Y) bem como 2 FI (Anexo 

Z). No final do workshop foram dadas algumas dicas de maquilhagem destinadas a camuflar as 

lesões dermatológicas inerentes à acne, salientando a importância da limpeza, esfoliação, 

hidratação e fotoproteção na saúde da pele: “Para maquilhar é preciso cuidar”.  
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10.4 Caso de estudo 3 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), autocuidados de saúde definem-se como ações 

que o indivíduo faz por si mesmo, para estabelecer e manter a sua saúde, prevenindo e lidando com 

a doença. É um conceito vasto que abrange a higiene (geral e pessoal), o estilo de vida (atividades 

desportivas e lazer), nutrição (variedade e qualidade dos alimentos consumidos), fatores ambientais 

(condições de vida e hábitos sociais), fatores socioeconómicos (renda ou crenças culturais) e, por 

último a automedicação
86

. Segundo Pereira F et al (2007) a automedicação engloba as várias 

vertentes nas quais o indivíduo ou responsáveis decidem, sem qualquer avaliação médica, o 

medicamento e como o irão utilizar para o alívio sintomático e para a “cura” de uma dada 

condição, compartilhando medicamentos com outros membros da família ou do círculo social, 

utilizando medicamentos que restaram de outras ocasiões, não cumprindo com a prescrição de um 

profissional devidamente habilitado, prolongando e interrompendo precocemente a dosagem e o 

período de tratamento indicados na receita médica
87

. De acordo com a OMS automedicação define-

se como o uso de medicamentos por indivíduos para tratar doenças ou sintomas 

autoreconhecidos
86

. É considerado um fenómeno mundial e em crescimento
88

 e define-se como a 

responsabilização do indivíduo pela melhoria da sua saúde (Ribeiro M et al, 2010)
88

, muitas vezes 

devido ao facto de acreditarem ter toda a informação e conhecimentos suficientes para utilizarem a 

automedicação de forma racional e segura
88

. São várias as formas da automedicação ser executada, 

particularmente
88

: aquisição do medicamento sem receita médica, partilha dos medicamentos com 

outros membros da família ou conhecidos, reutilização de antigas prescrições e o não cumprimento 

da prescrição médica
88

. A prática da autosseleção de medicamentos está maioritariamente, 

correlacionada com fatores económicos, políticos e culturais. Estes interligam-se com a 

disponibilidade de produtos, com a representação que o medicamento possui no âmbito da saúde, 

com a publicidade irresponsável, com a pressão para a conversão de venda sujeita a receita médica 

em medicamentos vendidos livremente nas farmácias, com a qualidade da assistência de saúde, 

com a dificuldade de acesso aos serviços de saúde e, entre muitos outros, com as dificuldades 

económicas que muitos países enfrentam
87

. O farmacêutico é o elemento chave em todo o processo 

inerente à automedicação e à promoção do uso racional do medicamento. O seu papel, ao longo das 

últimas décadas, mudou consideravelmente, deixando o conceito tradicional de dispensador de 

medicamentos para, atualmente, integrar uma equipa multidisciplinar envolvida na prestação de 

cuidados de saúde e na educação dos utentes no que concerne ao uso responsável, adequado, 

seguro e eficaz do medicamento. O seu foco volta-se então para a identificação, prevenção e 

resolução de problemas inerentes aos fármacos, primando pela melhoria da qualidade de vida dos 

indivíduos que a ele recorre
89

. A essência está na promoção da automedicação responsável, sendo 

que o período ao qual se considera como adequada não deve exceder os 3 a 7 dias, dando especial 
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atenção às grávidas, mulheres a amamentar, bebés e crianças
90

. Segundo Pereira F et al (2007)
87

 as 

crianças e os adolescentes representam um grupo altamente predisponível para o uso irracional de 

medicamentos sem controlo médico. Um estudo realizado na Holanda, analisou o consumo de 

medicamentos destinados a indivíduos com menos de 17 anos, demonstrando uma prevalência mais 

elevada em crianças com menos de 1 ano, seguida das crianças dos 2-5 anos. De acordo com 

Pereira F et al (2007) estes dados permitem concluir que embora a prevalência do consumo de 

medicamentos prescritos seja mais elevada em latentes e na idade pré escolar, quanto menor a faixa 

etária, maior a insegurança dos cuidadores em aceitar uma orientação leiga para o uso dos 

medicamentos
87

. O problema centra-se essencialmente na falta de informação dos cuidadores, no 

desconhecimento da toxicidade dos fármacos quando tomados em demasia e nos problemas 

socioeconómicos que assombram as famílias da atualidade. Na Tabela 2 encontram-se descritos os 

potenciais riscos e benefícios da automedicação a nível coletivo e individual
89

. A prevalência 

mundial da automedicação tem vindo, progressivamente, a aumentar, atingindo os 68% na Europa, 

chegando aos 92% em países em desenvolvimento, como o Kuwait (Naveed S et al (2014))
91

. A 

prevalência é mais substancial na Europa do leste (Roménia e Lituânia), seguida da Europa do sul 

(Malta, Espanha e Itália). A prevalência demonstrou níveis mais ténues na Europa do norte e oeste 

(Países Baixos e Suécia)
92

.  

 

 

Tabela 2 – Potenciais riscos e benefícios da automedicação
89

  
Potenciais riscos da automedicação Potenciais benefícios da automedicação responsável 

Nível Coletivo Nível Individual Nível Coletivo Nível Individual 

Aumento das doenças 

iatrogénicas 

Autodiagnóstico incorreto Diminuição do desperdício de  

recursos médicos  em 

condições menores 

Papel ativo sobre a própria 

saúde 

Aumento da despesa pública Ausência da procura de 
aconselhamento médico 

Diminuição da abstinência no 
trabalho por sintomas menores 

Autossuficiência na prevenção 
e alívio de sintomas menores 

 Escolha incorreta da 

terapêutica 

Diminuição da pressão 

exercida em prol dos serviços 
médicos, quando são 

insuficientes 

Conveniência 

 Efeitos adversos mas raros Aumento da disponibilidade de 

cuidados de saúde a 
populações rurais ou remotas 

Diminuição ou evicção dos 

custos com consultas médicas 

 Incapacidade de 
autodiagnóstico e de 

reconhecimento de 

contraindicações, interações 
medicamentosas, advertências 

e precauções 

  

 Incapacidade de reconhecer a 
toma da mesma SA mas com 

nomes comerciais distintos 

  

 Administração incorreta, dose 
excessiva e inadequada 

  

 Risco de abuso/dependência   

 Interações entre a alimentação 

e os fármacos 
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De acordo com os dados revelados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), mais de 

69% das intoxicações reportadas em crianças ocorrem entre o primeiro e o quarto anos de vida
93

 

(Figura 16). Dessas intoxicações, aproximadamente 66% devem-se ao uso indevido de 

medicamentos
94

, sendo que os mais comuns são o paracetamol, seguido dos antinflamatórios não 

esteróides, dos anti-histamínicos, dos ansiolíticos, dos antibióticos, dos antipsicóticos, entre 

outros
95

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muitas das preocupações suscitadas pela prática da automedicação prendem-se com o facto de o 

diagnóstico ser retardado bem como, com a resistência desenvolvida por muitos microrganismos 

aos fármacos
91

. Um artigo do British Medical Journal por Blenkinsopp e Bradley refere que 9 em 

cada 10 indivíduos tiveram nas 2 semanas anteriores ao estudo um problema de saúde, sendo que 3 

em cada 4 recorreram à automedicação
90

. Os grupos terapêuticos mais utilizados pelos participantes 

do estudo foram os analgésicos (16,7%), preparações dermatológicas (11,3%), constipações e tosse 

(12,8%), afeções da orofaringe (5,7%) e perturbações digestivas (5,8%)
90

. Um outro estudo na 

Bélgica demonstrou que, numa amostra de 1000 doentes, 38% recorreram à automedicação por um 

período de cerca de 3 meses antes de decidirem consultar um médico
90

. A prática da autosseleção 

de medicamentos deixou de ser uma conduta recorrente dos países em desenvolvimento, passando 

igualmente a estar presente nos países desenvolvidos. Nas farmácias, atualmente, são vendidos 

inúmeros medicamentos quer sujeitos quer não sujeitos a receita médica, os quais se destinam à 

automedicação. Trata-se de um problema de saúde pública, no qual o farmacêutico pode contribuir 

consideravelmente para a sua diminuição. Consciente desta problemática e reconhecendo que os 

estudos com crianças são precários, decidi desenvolver, durante o período de estágio, em parceria 

com a FGJ, um workshop (Figura 17 e 18) destinado a toda a Comunidade Escolar do 

Agrupamento de Escolas D.Pedro I em Vila Nova de Gaia e à Comunidade em geral, que se 

Figura 16 – Crianças intoxicadas com medicamentos por faixa etária
93

.  
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perpetuou no dia 15 de maio. Intitulou-se de “Perigos da automedicação nas crianças” e a temática 

foi desenvolvida com recurso a uma apresentação em Microsoft Powerpoint (Anexo A1). Aquando 

do término da sessão, foi entregue a cada um dos participantes um livro (Figura 19), da minha 

autoria, com o objetivo de esclarecer e desmistificar alguns conceitos, sensibilizando e educando 

para a saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Com o intuito de avaliar estatisticamente alguns pontos relacionados com a prática da 

automedicação, do uso de antibióticos e da adoção de medidas não farmacológicas como 

prioridade, foi entregue, aos alunos do 5º e 6º anos, um inquérito destinado aos encarregados de 

educação (Anexo A2) . No estudo participaram 289 crianças, 146 rapazes e 143 raparigas (Figura 

20). 

 

 

 

Figura 17 – Workshop “Perigos da 

automedicação nas crianças”. 

Figura 18 – Workshop “Perigos da 

automedicação nas crianças.  

Figura 19 – Livro realizado no âmbito do esclarecimento e desmitificação de conceitos 

relacionados com o medicamento, sensibilizando e educando para a saúde.   
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Foram sondados os encarregados de educação quanto à prática da automedicação (Figura 21), em 

que 39 em cada 100 crianças já foi automedicada pelo seu cuidador e 20 em cada 100 nunca foi 

automedicada. A maior parte dos inquiridos afirma não automedicar o seu filho(a)/educando(a) 

mas, na resposta posterior, a qual devia ser respondida apenas em caso de automedicar a criança, 

que diz respeito aos medicamentos mais frequentemente administrados, muitos dos que 

asseguraram não praticar  automedicação, respondem que recorrem a uma ou a várias das hipóteses 

de medicamentos apresentadas (41%). Provavelmente muitos dos inquiridos tinham 

desconhecimento do termo automedicação e, tantos outros, consideravam que administrar, 

pontualmente, uma colher de ibuprofeno ou paracetamol aquando do início de uma sintomatologia, 

sem aconselhamento especializado, não constituía uma vertente da autosseleção de medicamentos.  

Figura 20 – Número de participantes por idade. Rapazes: 21% com 10 anos, 44% com 11 anos, 

28% com 12 anos, 5% com 13 anos e 2% com 14 anos. Raparigas: 22% com 10 anos, 36% com 

11 anos, 25% com 12 anos, 3% com 13 anos e 2% com 14 anos.  

Figura 21 – Respostas dos inquiridos relativamente à prática da automedicação. 
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Como referido anteriormente, foi questionado aos encarregados de educação que referenciaram a 

automedicação como algo outrora praticado, quais os medicamentos que frequentemente 

administram às crianças a seu cargo. Na Figura 22 estão representadas graficamente as respostas 

dos inquiridos.  

 

 

 

Após o tratamento estatístico dos dados, constata-se que o BEN-U-RON
®
(Bene) é o medicamento 

mais frequentemente administrado às crianças (35%), seguido do BRUFEN
® 

(Abbott) ou 

NUROFEN
®
(Reckitt Benckiser) (26%). A administração regular de antibióticos (3%) é uma prática 

tão prevalente quanto a de BRONCOLIBER
®
(Tecnimed) e mais comum do que a recorrência ao 

ACTIFED
®
(GSK) (1%) ou ao ATARAX

®
(ucb) (2%). Consciente de que alguns destes 

medicamentos eram a primeira escolha de muitos pais e encarregados de educação presentes no 

workshop no Agrupamento de Escolas D.Pedro I, abordei, pormenorizadamente, alguns deles, 

nomeadamente: BEN-U-RON
®
(Bene), BRUFEN

® 
(Abbott), Aerius

® 
(MSD), ATARAX

®
(ucb) e 

ACTIFED
®
(GSK). A partir da década de 40, o tratamento de doenças infeciosas foi revolucionado 

com o aparecimento dos antimicrobianos
96

, aumentando a esperança média de vida em cerca de 8 

anos
97

. Contudo, o uso maciço e inapropriado promoveu a seleção de bactérias resistentes e 

multirresistentes, sendo que, a nível mundial, existem bactérias apenas suscetíveis a uma pequena 

percentagem de antibióticos e, como tal, potenciadoras de infeções de tratamento difícil
96

. Segundo 

dados da OMS, as infeções são responsáveis por 25% das mortes em todo o mundo e 45% nos 

países em desenvolvimento
97

. Comprovou-se, igualmente, que mais de 50% das prescrições são 

inadequadas, dois terços dos antibióticos são utilizados sem prescrição médica em muitos países, 

50% dos doentes compram o antibiótico para um dia e 90% compram para um período igual ou 

inferior a 3 dias
97

. O consumo de antibacterianos em Portugal tem-se revelado crescente (Figura 

Figura 22 – Resposta dos inquiridos relativamente aos medicamentos que frequentemente 

administram aquando da prática da automedicação. 
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23), sendo que, atualmente, ocupa o nono lugar entre os países com um maior consumo de 

antimicrobianos na Europa
96 

(Figura 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os encarregados de educação foram questionados acerca da toma dos antibióticos, no sentido de 

averiguar se os administravam até ao final (Figura 25) e, qual o seu destino após a cessação do 

tratamento (Figura 26). Os resultados foram animadores, uma vez que apenas 4% dos inquiridos 

afirmaram não administrar os antibacterianos até ao fim. Cerca de 59 em cada 100 encarregados de 

educação entregam os antibióticos vazios na farmácia, 30 em cada 100 rejeitam-nos no lixo 

doméstico e 5 em cada 100 asseguram reutilizá-los.   

 

 

 

Figura 23 - Consumo de antibacterianos em 

ambulatório em Portugal Continental
96

. 

 

Figura 24 - Consumo de antibacterianos de 

uso sistémico na comunidade, Europa 

2012
96

.  

 

Figura 25 – Percentagem de 

inquiridos que administra ou não 

o antibiótico até ao fim.  

Figura 26 – Destino dos antibacterianos após o término 

da terapêutica.   
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Posteriormente os cuidadores foram inquiridos para a possibilidade das crianças a seu cargo já 

terem ou não solicitado a toma de medicamentos (Figura 27) e, em caso de uma resposta positiva, 

qual o motivo (Figura 28). Segundo os dados recolhidos, 80% das crianças envolvidas no estudo 

nunca solicitou a toma de um medicamento. Contudo 18% destas já o havia feito devido ao sabor 

(37%), cor (4%), textura (4%) ou a outros motivos (55%), nos quais se incluem a sensação de mau 

estar ou dor experienciados pelas crianças.  

 

 

 

No final do inquérito, surgem 2 questões que visam averiguar qual a primeira reação dos 

encarregados de educação quando as crianças adoecem (Figura 29) e quais as medidas não 

farmacológicas adotadas (Figura 30). 

 

 

 

 

Figura 27 – Resposta dos inquiridos 

quanto à solicitação de medicamentos.  

Figura 28 – Razões atribuídas à solicitação de 

medicamentos.   

Figura 29 – Reações dos encarregados de 

educação quando as crianças adoecem.  

Figura 30 – Medidas não farmacológicas 

adotadas.  
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Na generalidade, a maioria dos inquiridos refere a ida ao médico como recurso primário (57%), no 

entanto o papel do farmacêutico revela-se ténue (6%). A adoção de medidas não farmacológicas é 

uma realidade presente na vida dos cuidadores, contudo, a consulta médica sobrepõe-se a muitas 

delas. O mundo pediátrico é dotado de uma complexidade desconhecida pela maioria da população. 

É importante consciencializar os pais e encarregados de educação de que a determinação da dose 

certa de medicamento a administrar a uma criança envolve uma panóplia de fatores, muito além do 

seu tamanho. A idade e o peso são fatores cruciais a ter em conta, mas a imaturidade do sistema 

digestivo, renal ou hepático adqurirem igualmente um local de destaque, influenciando a absorção 

ou eliminação dos diferentes fármacos
98

. O farmacêutico adquire um papel de excelência na 

educação para a saúde, tendo como principal objetivo o uso racional do medicamento e a promoção 

do uso de medidas não farmacológicas no âmbito de muitas patologias.  

 

10.5 Conclusão  

Hoje em dia, o setor farmacêutico está sobrecarregado de profissionais, todos eles dotados das 

mesmas competências técnico científicas, apreendidas no mundo universitário. Sem dúvida que a 

experiência é o elemento chave no sucesso profissional, mas são iniciativas como as descritas 

anteriormente que permitem a distinção e o crescimento na sua globalidade. A educação para a 

saúde está na base da prevenção, contribuindo para a atenuação de muitos problemas de saúde 

pública e para a melhoria da qualidade de vida da população. Com as 3 ações realizadas aquando 

do estágio curricular foi possível demonstrar o quão vital é o papel do farmacêutico, bem como 

aprimorar a comunicação com o utente, melhorando a qualidade da informação e a capacidade de 

simplificar alguns conceitos com a finalidade de aperfeiçoar a compreensão por parte deste. Assim, 

nas farmácias, é possível prestar serviços diferenciados, muito além dos considerados essenciais, 

constituindo a primeira escolha dos utentes, os quais depositam a sua saúde nas mãos dos 

profissionais que todos os dias primam pela excelência.  
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11 Conclusão  

Após o estágio na Farmácia Comunitária senti que o crescimento a nível pessoal e profissional foi 

enorme. O contato que tive com o exercício farmacêutico e com tantas realidades e vivências faz-

me acreditar que a nossa profissão está num local de destaque. Somos os psicólogos de muitos 

utentes, os melhores amigos de muitos outros mas, sobretudo, a pessoa a quem confiam a sua 

saúde. É um privilégio fazer parte da vida destas pessoas, acompanhar o seu percurso, aconselhá-

las da melhor maneira e vibrar com as suas vitórias e novos rumos, mais saudáveis e ponderados. 

Na faculdade aprendemos apenas as bases mas, é na farmácia, junto dos utentes e contactando com 

as situações e adversidades diárias, que conseguimos enriquecer-nos. Felizmente tive a sorte de 

estagiar numa farmácia onde senti que fazia parte da equipa que, todos os dias, me encorajava para 

fazer mais e melhor. Sempre demonstrei muita vontade de aprender, em algumas situações quiçá 

demais, mas talvez fosse essa mesma força que me transformou na profissional que sou hoje, mais 

madura, autónoma e dotada de competências técnicas, científicas e éticas. Considero-me uma 

verdadeira apaixonada por esta profissão, consciente da longa caminhada que se avizinha. O 

estágio tornou tudo tão mais simples, solidificou muitas das dúvidas e modificou visões menos 

corretas, tornando-se numa etapa jamais esquecida. Levo na memória, bons momentos de partilha 

de conhecimento e experiências que, em tanto, me preencheram enquanto profissional.  
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ANEXO A: Fluxograma dos recursos humanos da FGJ 
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ANEXO B: Espaço interior da FGJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1 – Mapa localizado na entrada da FGJ 

com o objetivo de orientar os utentes  

Figura 2 – Área dos suplementos alimentares   

Figura 3 – Área dos medicamentos e produtos de 

saúde   
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Figura 4 – Área dos produtos veterinários    

Figura 5 – Área da puericultura     
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Figura 6 – Área dos produtos oftalmológicos   

Figura 7 – Área dos produtos ortopédicos 

Figura 8 – Área da higiene corporal e capilar 
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Figura 9 – Área da dermocosmética  

Figura 10 – Máquina de senhas   

Figura 11 – Gabinete personalizado 1    
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Figura 12 – Gabinete personalizado 2  

Figura 13 – Gabinete personalizado 3 

Figura 14 – Zona de processamento de 

encomendas    
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Figura 15 – Zona de apoio ao atendimento     

Figura 16 – Zona de apoio ao atendimento     

Figura 17 – Zona de apoio ao atendimento     
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Figura 18 – Laboratório  
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ANEXO C: Exemplo de uma circular informativa enviada pelo INFARMED 

para a FGJ para a recolha de medicamentos  
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ANEXO D: Exemplo de uma nota de devolução 
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Anexo E: Exemplo de uma nota de crédito  
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Anexo F: Classificação dos MSRM quanto à dispensa ao público  

 

Classificação dos MSRM quanto à dispensa ao público 

Medicamentos de receita 

médica renovável 

Medicamentos de receita 

médica especial 

Medicamentos de receita 

médica restrita 

Para que possam ser 

adquiridos mais que uma vez 

sem necessidade de nova 

prescrição. São 3 vias da 

receita com validade de 6 

meses 

 

Estupefacientes ou 

psicotrópicos 

Em casos de utilização 

anormal, dar origem a riscos 

de abuso medicamentoso, 

criar toxicodependência ou 

serem utilizados para fins 

ilegais 

Utilização reservada a certos 

meios especializados 

(exclusivo de uso hospitalar) 
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Anexo G: Exemplo de uma receita eletrónica  
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Anexo H: Exemplo de uma receita manual  
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Anexo I: Exemplo de regime especial de comparticipação 
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Anexo J: Exemplo de uma fatura onde constam medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes 
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Anexo L: Exemplo dos documentos de medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes impressos após a dispensa dos mesmos  
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Anexo M: Rastreio do Dia Mundial do Doente  
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Anexo N: Ficha de registo dos parâmetros avaliados nos rastreios na FGJ  
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Anexo O: Rastreio realizado em parceria com o ginásio Virgin Active  
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Anexo P: Rastreio realizado em parceria com a APPDA  
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Anexo Q: Iniciativa na comunidade escolar: “Acne. Sensibilização sobre os 

cuidados de pele”  
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Anexo R: Iniciativa na comunidade escolar “Perigos da automedicação nas 

crianças”  
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Anexo S: Artigo do Jornal Gaiense referente à entrega do cheque, pela FGJ, à 

APPDA  
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Anexo T: Circuito dos resíduos especiais (Valormed)  
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Anexo U: Comprovativos de algumas das formações externas realizadas  
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Anexo V: Ações de marketing realizadas no estágio curricular na FGJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 1 – Panfleto promocional 

Figura 2 – Panfleto informativo 

Figura 1- Panfleto promocional 
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Figura 3 – Cartaz sinalizador de produtos  

Figura 4 – Poster de divulgação de iniciativas   
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Figura 5 – Poster de divulgação de iniciativas   

Figura 6 – Poster de divulgação  
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Figura 7 – Convite para workshop 

Figura 8 – Mapa de localização da FGJ  
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Figura 9 – Mapa de localização da FGJ  

Figura 10 – Armário de Inverno da FGJ   
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Anexo W: Livro realizado no âmbito da sensibilização do uso do medicamento  
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Anexo X: Workshop “Acne. Sensibilização sobre os cuidados de pele. ” 
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Anexo Y: Microsoft PowerPoint utilizado no workshop “Acne. Sensibilização 

sobre cuidados de pele.”  
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Anexo Z: Folhetos Informativos entregues no workshop “Acne. Sensibilização 

sobre cuidados de pele.”  
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Anexo A1: Microsoft Powerpoint utilizado no workshop “Perigos da 

automedicação nas crianças.”  
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Anexo A2: Inquérito entregue aos encarregados de educação dos alunos do 2º 

ciclo, no âmbito do estudo efetuado no Agrupamento de Escolas D.Pedro I em 

Vila Nova de Gaia  
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Resumo  

 

 

O presente relatório de estágio descreve as atividades e experiências desenvolvidas no estágio 

curricular, inserido no Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, no Centro Hospitalar de 

Vila Nova de Gaia/Espinho, localizado no Monte da Virgem, em Vila Nova de Gaia.  

O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho representa um dos principais postos de 

assistência do norte do país, apresentando respostas em toda a linha de cuidados de saúde desde o 

doente agudo, com recurso ao Serviço de Urgência Polivalente, até à reabilitação.   

O estágio no Serviço Farmacêutico teve a duração de 2 meses, perspetivando a aproximação do 

futuro farmacêutico com a realidade do exercício profissional, englobando a passagem pela área da 

Distribuição (Distribuição em Farmácia de Ambulatório, Distribuição Clássica, Distribuição 

Individual Diária em Dose Unitária e Circuitos Especiais de Distribuição); pela Produção, 

nomeadamente: Produção Estéril (Unidade de Preparação de Citotóxicos e Unidade de Preparação 

de Nutrição Parentérica) e Produção Não Estéril; e pelos Ensaios Clínicos.  

A experiência foi deveras enriquecedora na medida em que permitiu consolidar conceitos teóricos e 

desenvolver aspetos mais práticos, constitutivos da rotina diária do farmacêutico hospitalar. Por 

outro lado, foi possível constatar o quão relevante é um ambiente profissional sadio, dominante no 

Serviço Farmacêutico do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, para o bom 

funcionamento dos mesmos, aumentando assim a produtividade e a motivação daqueles que o 

constituem.  
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1 Introdução  

Com a finalidade de aproximar o estudante da realidade profissional, surge o estágio curricular em 

Farmácia Hospitalar, nomeadamente no Serviço Farmacêutico (SF) do Centro Hospitalar de Vila 

Nova de Gaia/ Espinho (CHVNG/E). Sem dúvida uma experiência enriquecedora, até então 

desconhecida, uma vez que a Farmácia Hospitalar é uma realidade pouco explorada ao longo dos 5 

anos académicos. Os farmacêuticos são profissionais de saúde ao serviço da comunidade, tendo um 

papel preponderante na promoção da saúde e prevenção da doença, valorizando e difundindo o uso 

racional do medicamento. As áreas de atuação farmacêutica são variadas e, o farmacêutico 

hospitalar adquire um local de destaque no que concerne à saúde populacional, tendo como 

principais funções
1
: 

 Divulgar informação relativa a medicamentos e apoiar localmente os serviços de ação 

médica;  

 Colaborar na investigação e ensino no âmbito da sua área específica, designadamente 

através da colaboração em Ensaios Clínicos (EC) e na preparação e aperfeiçoamento dos 

profissionais;  

 Propor e monitorizar, em estreita colaboração com a Comissão de Farmácia e Terapêutica 

(CFT), protocolos terapêuticos e normas de racionalização da terapêutica medicamentosa;  

 Proceder à preparação e controlo de diversas fórmulas farmacêuticas, designadamente 

citotóxicos (CTX), misturas intravenosas (IV) em particular nutrição parentérica (NP) e 

fórmulas magistrais e originais;  

 Garantir a qualidade dos medicamentos e outros produtos farmacêuticos através de 

programa próprio em consonância com o plano global do CHVNG/E;  

 Realizar a distribuição e monitorização em ambulatório;  

 Propor ou adoptar medidas conducentes a uma eficiente utilização dos recursos 

disponíveis;  

 Preparar a distribuição de medicamentos e outros produtos farmacêuticos, tendencialmente 

pelo sistema de distribuição individual diária em dose unitária (DIDDU), controlando a 

posologia e a duração do tratamento; 

 Apoiar o serviço de aprovisionamento e logística na aquisição, armazenamento e gestão de 

stocks de medicamentos;  

 Participar na entrega dos medicamentos nos diferentes serviços, assegurando o rigoroso 

controlo dos mesmos;  

 Colaborar com a logística na monitorização dos stocks de medicamentos nos diversos 

serviços, elaborando um relatório mensal a entregar ao conselho de administração (CAD) 

ou a quem este delegar. 
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No presente relatório estão descritas todas as atividades presenciadas por mim e nas quais tive o 

privilégio de participar, enquanto estagiária integrante da equipa farmacêutica do CHVNG/E. Com 

todas estas vivências pude adquirir valências imprescindíveis para o meu crescimento profissional e 

pessoal, bem como contactar com uma realidade distinta da experienciada na Farmácia 

Comunitária, valorizando a saúde e discutindo as melhores opções terapêuticas para o doente, 

colocando de parte o conceito de “negócio” que, infelizmente, assombra as farmácias da atualidade.  

 

2 Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho  

O CHVNG/E , situado na margem sul do Douro, possui 558 camas e emerge pelo Decreto Lei (DL) 

número (nº) 50-A /2007 de 28 de fevereiro, no âmbito da política de modernização do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS), tendo como objetivo uma gestão inovadora e a satisfação das 

necessidades do utente. Assim, surge a fusão do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, até então 

composto pelo Hospital Eduardo Santos Silva (unidade I) e pelo Hospital Distrital de Gaia (unidade 

II), com o Hospital Nossa Senhora da Ajuda de Espinho (unidade III).
 
A unidade I localiza-se no 

Monte da Virgem em Vila Nova de Gaia e contempla a maioria das especialidades médico-

cirúrgicas do centro hospitalar e o serviço de urgência polivalente. Na unidade II encontra-se o 

serviço de ortopedia, as especialidades materno-infantis e o bloco operatório. Por outro lado, na 

unidade III estão instaladas as unidades de cirurgia de ambulatório, medicina Espinho e ainda a 

consulta externa de várias especialidades
2
. 

 

2.1 Serviço Farmacêutico  

O DL nº 44204/1962, de 2 de fevereiro, estabelece o regulamento geral da Farmácia Hospitalar, 

definindo-a como um conjunto de atividades farmacêuticas exercidas em organismos hospitalares 

ou em serviços a eles ligados para colaborar nas funções de assistência que pertencem a esses 

organismos e serviços, promovendo a ação de investigação científica e de ensino. Os SF são 

departamentos com autonomia técnica, que estão sujeitos à orientação geral dos Órgãos da 

Administração dos hospitais, perante os quais têm de responder
3,4

. Estes serviços são essenciais 

uma vez que asseguram a terapia farmacológica, a qualidade, a eficácia e a segurança 

medicamentosa, integrando as equipas de cuidados de saúde. Na Figura 1 encontram-se descritas as 

funções do SF na sua generalidade.  

Figura 1- Funções do SF
4 
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2.1.1 Espaço físico e Horário de funcionamento  

O SF do CHVNG/E (Anexo A) é formado pelos serviços centrais (unidade I) e pela farmácia 

satélite (unidade II). Na unidade I, o SF, está individualizado em: farmácia de ambulatório (FA), 

zona de receção e conferência de encomendas, armazém central, áreas de produção, sala de EC e 

área reservada à DIDDU. As suas funções estão asseguradas 24 horas durante os 7 dias da semana, 

mediante turnos, no entanto, existem áreas com horários definidos (Anexo B)
4
.  

 

2.1.2 Recursos humanos  

Segundo o manual das Boas Práticas de Farmácia Hospitalar, a direção dos SF Hospitalares deve, 

obrigatoriamente, ser assegurada por um farmacêutico hospitalar
1
. A equipa do SF do CHVNG/E é 

composta pela Diretora de Serviço, 15 Farmacêuticos, 16 Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 

(TDT), 3 Assistentes Técnicos (AT) e 17 Assistentes Operacionais (AO)
4
. 

 

2.1.3 Sistema Informático  

O sistema informático (SI) utilizado é o Sistema de Gestão Integrado do Circuito do Medicamento 

(SGICM
®
) que permite o acompanhamento do esquema terapêutico dos doentes, aumentando a 

segurança e minimizando os erros de dispensa e potenciais interações medicamentosas. Por outro 

lado, possibilita a gestão dos produtos farmacêuticos, das compras, das requisições e da execução 

operacional e simultaneamente, a redução dos desperdícios e, consequentemente, dos custos. Com 

esta ferramenta o farmacêutico pode validar as prescrições dos internamentos assim como consultar 

toda a informação inerente.  

 

3 Organização e gestão do Serviço Farmacêutico  

As despesas relativas à medicação representam uma grande fatia do orçamento hospitalar, pelo que, 

uma boa gestão permite rentabilizar os recursos disponíveis, minimizando os custos e os 

desperdícios, evitando a rutura de stocks e o atraso da resposta
4,5

. O SF é responsável por satisfazer 

as necessidades dos doentes, permitindo o acesso à medicação, dispositivos médicos e outros 

produtos farmacêuticos. O sistema de gestão engloba várias etapas, começando pela seleção de 

medicamentos ou aprovisionamento, aquisição, receção, armazenamento e distribuição dos 

mesmos. 

 

3.1 Seleção de medicamentos / Aprovisionamento  

O serviço de aprovisionamento, integra a unidade de operações e logística, e encontra-se 

seccionado em setores, sendo que, o correspondente ao SF, tem a responsabilidade de adquirir 

todos os medicamentos
4
. Contudo a aquisição de medicamentos é sujeita, primeiramente, a uma 
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seleção feita pelo SF. A seleção destes centraliza-se no uso racional do medicamento, gerindo os 

gastos e otimizando os recursos disponíveis. Baseia-se no Formulário Nacional Hospitalar de 

Medicamentos (FNHM)
5
 que traduz a escolha seletiva de medicamentos, realizada por peritos, 

considerados os mais aconselháveis. Um Formulário Hospitalar tem como filosofia uma terapêutica 

limitada a ser um veículo de educação e racionalização da escolha do medicamento. Não é um 

instrumento coercivo da prescrição do médico, pois a ausência de um medicamento é sempre 

passível de correção casuística pelas CFT de cada hospital
6
. Assim, o lema do FNHM assenta na 

escolha de uma terapêutica adequada à generalidade das situações
4
. Segundo o Despacho nº 

13885/2004, de 25 de junho
7
: 

 É obrigatória a utilização do FNHM pelos prescritores nos hospitais integrados no SNS, 

mesmo nos hospitais, S.A; 

 Em regra, apenas os medicamentos que constem no FNHM devem ser utilizados a nível 

hospitalar, no âmbito do SNS; 

 O uso, em cada hospital, de medicamentos que não constem no FNHM depende da 

respetiva inclusão na adenda àquele formulário, a aprovar nos termos do Despacho nº 

1083/2004, de 1 de dezembro de 2003. 

Os procedimentos a nível de aquisição e distribuição variam consoante situações distintas (Anexo 

C)
5
. Anteriormente à aquisição dos medicamentos propostos, é aberto um código hospitalar, a fim 

de os incluir na listagem de medicamentos existentes no hospital.  

 

3.2 Aquisição de medicamentos  

O pedido de compra dos medicamentos em falta é efetuado por um farmacêutico. Para tal recorre 

primeiramente ao GSFARMA
®
. Este programa informático é exclusivo do SF do CHVNG/E e foi 

criado de acordo com as suas necessidades, substituindo o registo de faltas efetuado em papel. 

Encontra-se acessível a todos os colaboradores do SF. Com o GSFARMA
®
 é possível proceder, 

atempadamente, ao registo das faltas na distribuição das diferentes áreas que compõem o SF, 

dependendo se o nível é baixo, crítico ou nulo. Assim o farmacêutico, a partir do programa, 

procede à impressão da previsão de registo (Anexo D). Posteriormente, com auxílio do SI 

(SGICM
®
) verifica os consumos de cada produto constante na previsão de registo impressa, bem 

como o stock informático e o real. Após a verificação, está na altura de elaborar um pedido de 

compra informático (Anexo E), tendo então por base o registo de faltas no GSFARMA e os 

indicadores de gestão (SGICM
®
)

5
. Os  indicadores de gestão, por norma, correspondem ao stock de 

1 mês e têm 4 pontos de referência: ponto de encomenda, stock máximo, stock mínimo e stock de 

segurança. Os entraves a uma boa gestão colocam-se quando o registo de consumos não está em 

dia, quando existem erros de stock, ou quando as encomendas se encontram pendentes. A listagem 

dos indicadores de gestão (Anexo F) permite retirar as faltas dos diferentes armazéns centrais da 
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farmácia existentes no CHVNG/E (Anexo G)
5
. Os pedidos de compra são autorizados pela Diretora 

de Serviço e o processo envolvido à posteriori encontra-se descrito na Figura 2. Após a receção 

dos medicamentos, o AT é responsável por proceder ao registo no GSFARMA
®
(Anexo H)

5
. 

Sucintamente, este programa informático trouxe inúmeras vantagens para o SF do CHVNG/E, 

entre elas a minimização dos erros de registo de faltas.  

 

 

Pode ser necessário recorrer a pedidos de empréstimo a outros hospitais em consequência, por 

exemplo, de ruturas de stock devido a atrasos de entrega de encomendas, à demora da emissão da 

nota de encomenda ou a um consumo subitamente superior ao habitual (esta situação ocorreu 

durante o estágio no CHVNG/E em que, um doente, iniciou esmolol 100mg/10mL IV, cuja 

posologia eram 48 ampolas/dia. Por razões de comodidade, optou-se pela administração do 

fármaco em saco, cujo empréstimo foi concedido pela Unidade Local de Saúde do Alto Minho 

(Anexo I)). Os pedidos de empréstimo são efetuados telefonicamente ou via email ao SF do 

hospital em causa e formalizados por escrito. Aquando da chegada da encomenda, o empréstimo é 

regularizado. 

 

3.3 Receção dos produtos adquiridos e Armazenamento  

As encomendas são rececionadas por um AO e conferidas por um TDT, quantitativa e 

qualitativamente, comparando a guia de remessa com a respetiva nota de encomenda, os lotes e os 

prazos de validade são verificados tal como as condições em que foi efetuado o transporte dos 

produtos
5
. As exceções dizem respeito aos Estupefacientes e Benzodiazepinas (EB), 

hemoderivados e Medicamentos Experimentais (ME). Estes (ME) são rececionados por um AO 

que de imediato chama o farmacêutico da equipa de EC alocado à área. A responsabilidade da 

conferência e armazenamento destes medicamentos cabe a esta equipa de farmacêuticos, bem como 

o registo de entrada específico de cada EC. Os EB têm de ser conferidos por um farmacêutico e 

revalidados por um segundo farmacêutico. Já os derivados do plasma são conferidos por apenas um 

farmacêutico. Devido à sua variabilidade intrínseca enquanto produtos de origem biológica, devem 

dispor de um Certificado de Autorização de Utilização de Lote (CAUL) fornecido pelo fabricante 

Figura 2- Processo decorrente desde a emissão do pedido de compra até ao envio da nota de 

encomenda para os laboratórios 
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(Anexo J) e emitido pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde 

(INFARMED), onde atesta a qualidade e segurança do lote, em conformidade com as 

especificações aprovadas no processo de Autorização de Introdução no Mercado (AIM)
8
. A receção 

informática dos produtos é processada por um AT
5
.  

Assim que a receção de encomendas é satisfeita, é crucial armazenar os medicamentos atendendo à 

sua natureza e aos critérios de armazenagem referenciados pelo fabricante. Este é um passo 

importante pois constitui uma garantia de qualidade e estabilidade dos produtos aquando da sua 

utilização. No armazém da distribuição clássica (DC), os medicamentos são armazenados por 

ordem alfabética. Os descritos no Anexo L, são uma exceção, uma vez que são armazenados num 

local distinto da DC
5
. Alguns destes produtos devem ser os primeiros a armazenar, nomeadamente: 

produtos de frio, medicamentos urgentes, CTX, EB e ME. Os produtos do armazém da DC são 

armazenados, por um AO, em prateleiras devidamente identificadas, segundo o princípio “first in 

first out”. O controlo da humidade relativa e da temperatura é efetuado com o sistema Vigie
®
. Este 

é constituído por vários termohigrómetros que monitorizam, permanentemente, as condições de 

armazenamento e enviam alertas, via SMS e email, quando algo não está conforme.   

 

4 Distribuição 

É a vertente mais visível da atividade farmacêutica hospitalar, sendo um processo elementar no 

circuito do medicamento. Os seus principais objetivos são:
 
garantir o cumprimento da prescrição, 

racionalizar a distribuição de medicamentos, diminuir os erros relacionados com a medicação, 

monitorizar a terapêutica, diminuir o tempo de enfermaria dedicado a tarefas administrativas e a 

manipulação de medicamentos
1,9

. A distribuição de medicamentos é uma função da Farmácia 

Hospitalar que, com metodologia e circuitos próprios, torna disponível o medicamento, na 

quantidade e qualidade certas, para cumprimento da prescrição médica proposta para cada doente. 

A distribuição dos medicamentos a nível hospitalar, constitui um conjunto de ações que se inicia 

com a prescrição médica e termina com a sua administração ao doente, estando o farmacêutico 

entre o médico que prescreve e o enfermeiro que administra. Quanto maior a eficácia do sistema  

de distribuição e dispensa de medicamentos, maior será a garantia de sucesso da terapêutica. 

Assim, para cada situação, deve ser utilizado o sistema de distribuição mais adequado, de modo a 

reduzir erros, racionalizar a terapêutica, aumentar o controlo sobre os medicamentos, permitir uma 

melhor articulação entre os diferentes serviços, reduzir os custos, respeitando a relação 

custo/benefício. 

 

4.1 Distribuição clássica ou tradicional 

A DC consiste na dispensa de medicamentos a partir do armazém F3 para os serviços clínicos (SC). 

Estão incluídos os armazéns avançados (AA) e o sistema Pyxis
®
. A inserção de equipamentos 
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semiautomáticos possibilita maior segurança e racionalização na utilização dos recursos. Compete 

ao enfermeiro chefe efetuar os pedidos informáticos dos produtos, visando repor os stocks e 

satisfazer necessidades esporádicas que possam surgir.  

O fornecimento dos pedidos (Anexo M) resulta numa distribuição de medicamentos que saem do 

stock do SF, passando a fazer parte do stock dos serviços, não sendo exequível controlar as 

existências, em tempo real, no SI
4
. Existem alguns fármacos que necessitam de uma justificação de 

receituário (Anexo N) para serem cedidos ao serviço requisitante, nomeadamente os medicamentos 

extra-formulário (não inseridos no FNHM) ou os que carecem de uma fundamentação para o seu 

uso. Nesta justificação têm de constar, entre outras informações, o colante identificativo do doente 

ao qual se destina a medicação, o fármaco em questão, forma farmacêutica, dosagem, nº de 

unidades, razão para o uso do fármaco, data, assinatura do médico, nº mecanográfico e assinatura 

do Diretor de Serviço.  

 

4.1.1 Pyxis Medstation
®
 

É um sistema de dispensa automatizado, onde se encontram armazenados os fármacos pré-

estabelecidos pelos SC e pelo SF, localizado na Unidade de Cuidados Intensivos Cardio Torácicos 

(UCICT) e no internamento da Psiquiatria. Permite a otimização do fluxo de trabalho, redução dos 

custos e dos erros de medicação, permitindo o acesso rápido à terapêutica. A abertura dos armários 

é controlada eletronicamente, estando interligado com o SI (SGICM
®
) existente no SF

5
. A 

reposição da medicação é efetuada consoante os níveis gerados pelo SI. Sempre que os fármacos 

atingem o stock mínimo, surge uma requisição automática, cuja reposição é efetuada por um TDT 

ou, no caso de medicamentos de circuitos especiais (ex: EB), por um farmacêutico. Os EB 

encontram-se armazenados em cubis com um nível de segurança máximo (acesso apenas ao nº 

exato de unidades necessárias), sendo que existem mais 2 níveis: mínimo (acesso a todos os 

medicamentos da gaveta) e intermédio (acesso apenas à cubi do medicamento registado)
5
. É 

preponderante rastrear as validades das unidades que se encontram neste sistema assim como 

conferir o stock existente. Após efetuar a satisfação do pedido informaticamente, há a transferência 

para um armazém virtual (transição), transitando apenas para o stock informático do serviço 

quando se dá a entrada no Pyxis
®
. No momento em que um medicamento é retirado por um 

enfermeiro, é efetuado um consumo ao doente, possibilitando maior controlo sobre os 

medicamentos e sobre as quantidades que vão ser administradas. No estágio curricular foi possível 

auxiliar os farmacêuticos e os TDT na reposição dos stocks dos medicamentos nos 2 serviços que 

contemplam este sistema, bem como fazer o controlo dos prazos de validade e verificar se o stock 

informático do Pyxis
® 

coincidia com o real.
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4.1.2 Armazéns Avançados  

Os AA estão localizados no seio de cada serviço. A composição qualitativa e quantitativa, é 

elaborada pelo SF em concomitância com os SC. Assim, são pré definidos stocks mínimos e 

máximos para cada fármaco, sendo que o pedido diário é gerado pela farmácia, consoante o que foi 

acordado com os diferentes serviços
5
. A reposição do stock mínimo (25% stock) é feita diariamente 

para todos os serviços que compõem o hospital e, no serviço de urgência, o stock é diariamente 

reposto a máximos (80% do stock). O processo envolvido nos AA encontra-se descrito na Figura 3. 

Os TDT utilizam o Kardex
®
 que consiste num sistema de armazenamento automatizado, gerido por 

um software, constituído por um armário controlado eletronicamente. Permite minimizar os erros 

de dispensa de medicação, os custos associados à terapêutica medicamentosa e melhorar a 

qualidade e segurança do tratamento.  

Com este tipo de distribuição consegue-se um maior controlo dos stocks existentes em cada serviço 

assim como de todo o circuito do medicamento, pois, aquando da retirada de algum produto do 

stock pelo enfermeiro, para ser administrado, é efetuado um consumo ao doente através de um 

Personal Digital Assistant (PDA). Pela importância que adquire, este sistema provavelmente virá a 

ser implementado em todos os serviços hospitalares. No âmbito do estágio curricular foi possível 

assistir e efetuar a reposição dos stocks a níveis máximos e mínimos dos AA, utilizando o Kardex
®
.  

 

 

4.2 Distribuição em regime de ambulatório  

A distribuição em regime de ambulatório permite dar resposta a situações crónicas, cuja dispensa é 

de uso exclusivo hospitalar e está contemplada na legislação. Os medicamentos devem estar 

disponíveis no momento em que são solicitados e toda a informação e o respetivo aconselhamento 

devem ser prestados, garantindo assim o seu correto uso e a adesão à terapêutica, ponderando 

possíveis efeitos adversos que possam advir. No caso de surgirem efeitos adversos é importante 

reportá-los ao INFARMED, promovendo a farmacovigilância. O farmacêutico responsável pela FA 

encarrega-se da elaboração dos pedidos de compra, gestão de stocks, realização de inventários 

mensais dos medicamentos de maior impacto económico e ainda, a verificação mensal do 

receituário que precisa de ser facturado e enviado aos serviços financeiros (SFI)
10

. A FA do 

CHVNG/E é a única, na zona norte do país, equipada com armários cujo controlo dos 

medicamentos é efetuado pela identificação por Radio-Frequência (RFID) (Anexo O). Este sistema 

Figura 3- Processo envolvido na distribuição por AA  

 



 

Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto  

 9 

permite identificar o utilizador, inequivocamente, atra  s de u a pu seira ou cart o e  ini i ar os 

erros inerentes   dispensa dos  edica entos    a  e  identi icado o uti i ador    con ir ada a sua 

permissão para aceder a um armário específico, que tem de ser justificada com base numa 

prescrição médica. O sistema, rapidamente, faz a leitura do conteúdo do armário antes da sua 

abertura
11

. Este sistema possibilita a deteção das entradas e saídas dos medicamentos graças à 

existência de etiquetas RFID coladas nas cartonagens do medicamento com a informação da 

princípio ativo por denominação comum internacional (DCI), nº de lote, nº de unidades por 

embalagem e o prazo de validade. A medicação da FA encontra-se armazenada em F4 (Armazém 

da FA) e em F9 (RFID) (7 armários fechados com tecnologia RFID e 1 frigorífico destinado à 

conservação de medicamentos que tenham de permanecer a uma temperatura entre 2 e 8
0
C). Após a 

entrada do medicamento, este é transferido do armazém F4 para o F9 e são impressas e coladas as 

etiquetas RFID. Posteriormente, é efectuada a colocação das embalagens nos armários pela 

passagem da pulseira/cartão RFID num leitor presente nos mesmos. Durante o estágio assisti e 

realizei vários atendimentos, os quais se iniciavam com a apresentação do cartão de cidadão pelo 

doente, seguida da verificação da prescrição (online) ou a transcrição da mesma (papel), do 

histórico do doente, dos dias nos quais efetuou o levantamento da medicação, aferindo possíveis 

erros ou incumprimento da terapêutica. É então processada a saída informática do medicamento, 

aparecendo um ecrã referente ao RFID que indica qual o armário no qual se encontra a medicação 

em causa. Retira-se a medicação dos armários, a porta fecha-se e procede-se à colocação dos 

mesmos nas estações de conferência situadas em cada um dos postos de atendimento, averiguando 

as diferenças entre a medicação prescrita e a dispensada. Nos casos em que a medicação foi 

dispensada pela primeira vez, os doentes tiveram de proceder à assinatura de um documento de 

responsabilização em conformidade com o descrito na Circular Normativa nº 01/CD/2012. Esta 

refere que no processo de cedência de medicamentos para uso no domicílio, deve existir um 

envolvimento responsabilizado do doente. Assim, este deve ser corretamente esclarecido acerca do 

processo de monitorização da adesão, notificação de efeitos adversos, consequências do não 

cumprimento da terapêutica, não comparência às consultas ou ações no caso de perda dos 

medicamentos ou roubo. Após o correto esclarecimento, o doente assina um documento de 

responsabilização. Devem, igualmente, ser identificados os cuidadores que podem receber os 

medicamentos quando o destinatário da medicação se encontra impossibilitado de o fazer.  

Tive a possibilidade de assistir à dispensa dos novos medicamentos para a hepatite C crónica: 

SOVALDI
®
(Gilead) e HARVONI

®
(Gilead) e compreender todo o processo envolvido (Figura 1 e 2 

do Anexo P)
12,13

. O pedido de compra desta medicação é feito por doente, sendo que cada um terá 

uma nota de encomenda associada a si próprio.  

A dispensa de medicamentos na FA pode ser efetuada de 2 modos distintos: dispensa gratuita de 

medicamentos abrangidos (Anexo Q)
14

 ou não abrangidos pela legislação (autorizados pela Direção 
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Clínica) ou a venda de medicamentos. Esta última só ocorre em casos de emergência individual ou 

coletiva, quando se verifique que os medicamentos necessários não estejam disponíveis no 

mercado local, quando no local não existam farmácias particulares ou ainda, quando as farmácias 

pertençam a Santas Casas da Misericórdia que já possuam alvará de venda ao público
15

. Para o 

efeito, o doente tem de apresentar a receita com 3 carimbos de farmácias diferentes, comprovando 

que o medicamento se encontra esgotado. Posto isto, a receita é rececionada na FA e é enviado um 

fax aos SFI com o nome do doente e a quantia a pagar por este. Geralmente, no CHVNG/E, a 

dispensa de medicamentos em regime de  ambulatório é efetuada no máximo para 1 mês exceto: 

doentes em diálise peritoneal (medicação cedida para 2 meses); doentes oncológicos em 

hormonoterapia (medicação cedida para 2 ou 3 meses) e ainda em casos justificados e autorizados 

pela CFT. No caso de medicamentos, cuja conservação pode ser efetuada a temperaturas inferiores 

a 25
0
C, a Diretora do SF do CHVNG/E valida pedidos de autorização de 2 meses, desde que 

devidamente justificados.  

Anteriormente à minha passagem por este serviço, tinha noção que existiam casos de HIV e de 

Hepatite no nosso país, mas foi após ter contactado com esta realidade que tive a verdadeira 

perceção da quantidade de casos de doenças infetocontagiosas existentes.  

 

4.2.1 Distribuição em regime de ambulatório para a unidade III 

A FA do CHVNG/E dispensa medicamentos para a cirurgia de ambulatório (CA) situada na 

unidade III. Segundo o DL nº 13/2009 de 12 de janeiro, os medicamentos são dispensados pelo SF, 

sempre que tal se revele necessário por razões clínicas resultantes dos procedimentos de CA. Os 

medicamentos enunciados anteriormente, apenas podem ser administrados por via oral ou em 

formulações orais sólidas, pertencentes ao grupo dos analgésicos (exceto estupefacientes), anti-

inflamatórios não esteroides ou antieméticos. De acordo com a mesma legislação, a quantidade 

dispensada não pode ser superior à necessária para 5 dias de tratamento após a intervenção 

cirúrgica, sendo dispensados aquando da alta médica
16

. 

 

4.3 Distribuição Individual Diária em Dose Unitária  

A DDIDDU corresponde à distribuição diária de medicamentos, em doses unitárias, por um 

período de 24 horas exceto aos fins de semana em que a medicação é distribuída para 48 ou 72 

horas. Com a DIDDU é possível aumentar a segurança do circuito do medicamento, conhecer 

melhor o perfil farmacoterapêutico dos doentes, diminuir os riscos de interações, racionalizar a 

terapêutica, reduzir os desperdícios, entre outros
1
. Compete ao farmacêutico confirmar e validar a 

prescrição, tentando detetar eventuais erros de medicação, doses inadequadas, medicamentos em 

rutura no SF, posologias e frequências inapropriadas, possíveis redundâncias e interações. A 

validação rege-se pelo FHNM com as alterações introduzidas pela CFT
17

. O processo envolvido 
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encontra-se descrito na Figura 4. Durante o estágio no SF do CHVNG/E tive a oportunidade de 

avaliar algumas prescrições médicas e validá-las tendo como base a bibliografia adequada.  

 

 

4.4 Circuitos especiais de distribuição 

4.4.1 Hemoderivados  

A dispensa de hemoderivados (albumina, concentrados de fatores de coagulação e imunoglobulinas 

de origem humana) é sujeita a um elevado controlo. Este advém do risco de contaminação e, 

consequentemente, de transmissão de doenças infeciosas. Há todo um processo que é essencial para 

que exista rastreabilidade. Para isso são registados os lotes, os fabricantes, os distribuidores e os 

doentes a quem eles se destinam. Assim é possível investigar uma eventual causalidade entre a 

administração e a deteção de doença infeciosa transmissível pelo sangue
4
. A dispensa é feita 

mediante o preenchimento de uma requisição (modelo baseado no Despacho nº1051/2000, de 14 de 

setembro
18

) constituída por 2 vias (arquivadas durante 50 anos), uma guardada no SF (original), 

outra no processo clínico do doente (duplicado) (Anexo R e S). A via do SF é composta por 3 

quadros e o duplicado possui mais 1 quadro a ser preenchido pelo enfermeiro que efetua a 

administração (Anexo T). Cabe ao farmacêutico, responsável pela DC, avaliar a requisição, 

confirmar o preenchimento dos quadros A e B e, se tudo estiver conforme, preencher o quadro C. 

Posteriormente, assina a requisição e dispensa o medicamento. Para isso, procede à saída 

informática do mesmo, gerando um nº de consumo, anotado no original da requisição e preenche a 

lista de movimentos (Anexo U). Importa ainda salientar o facto de cada embalagem pertencer 

apenas ao doente para o qual foi requisitada, fazendo com que seja primordial etiquetá-las com os 

dados do doente, do serviço requisitante e as condições de conservação
5
. O último passo diz 

Figura 4 - Circuito do medicamento na DIDDU
17
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respeito ao levantamento da medicação por um AO, que assina no campo respetivo da requisição. 

Caso o medicamento dispensado não tenha sido administrado no prazo de 24 horas, deve ser 

devolvido ao SF juntamente com o duplicado da requisição que comprova a não administração da 

medicação.  

 

4.4.2 Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas  

Os Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas são fármacos cujo circuito é altamente 

controlado devido ao seu potencial uso ilícito, encontrando-se legislados pelo DL nº15/93, de 22 de 

janeiro, pela Lei nº45/96, de 22 de janeiro, pelo Decreto Regulamentar nº 61/94, de 12 de outubro, 

pela Portaria nº981/98, de 8 de junho e pelo Decreto Regulamentar nº28/2009, de 12 de outubro
19-

23
. A sua distribuição encontra-se sob a responsabilidade de um farmacêutico, que assegura a 

maioria das funções da área. As instalações deste setor têm um acesso restrito através de um código 

de acesso à sala, onde os estupefacientes se encontram no interior de um cofre. O farmacêutico faz 

os pedidos de compra informáticos que são, posteriormente, validados pela Diretora de Serviço 

(carece do preenchimento obrigatório do Anexo VII) (Anexo V). A medicação que chega ao SF 

vem acompanhada do respetivo Anexo VII, devidamente preenchido pelo fornecedor. Na receção o 

farmacêutico verifica: o destinatário, o lote, a validade, a rotulagem e a documentação enviada.  

A distribuição destes medicamentos, aos SC, é da responsabilidade dos farmacêuticos e é elaborada 

segundo 3 procedimentos: tradicional, AA e Pyxis
®
. Os serviços possuem um stock definido e 

aprovado, ao qual recorrem mediante prescrição médica. Após a administração da medicação ao 

doente, o enfermeiro procede ao preenchimento de um Anexo X (Anexo W) por cada princípio 

ativo, dosagem e forma farmacêutica que, à posteriori, é assinado pelo Diretor do SC e enviado no 

SF para proceder à reposição. A este tipo de distribuição, designamos de tradicional. A distribuição 

para AA existe em 5 serviços. A distribuição dos medicamentos para AA é efetuada de modo 

semelhante ao que ocorre na distribuição tradicional, com a diferença de que os pedidos são 

informatizados e, após validação pelo médico, terão de ser impressos pelo farmacêutico. No caso 

do Pyxis
®
, os pedidos de reposição são informatizados e devem ser verificados e validados por um 

farmacêutico, que é incumbido da reposição dos stocks, efetuada de modo semelhante aos AA. A 

 edicaç o per anece nas existências do “Ar a    Virtua ” at  ser reposta, por um farmacêutico, 

no serviço correspondente.  

Em determinadas situações são criados, pelo SF, stocks provisórios que se mantêm apenas 

enquanto o doente tiver prescrição ativa desse medicamento. Cabe ao enfermeiro chefe preencher 

um Anexo X, que segue o circuito habitual. Quando o stock provisório deixa de ser necessário, 

deve proceder à sua devolução acompanhado também de um Anexo X e solicitando que o stock 

seja encerrado
24

.  
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Nos 3 tipos de distribuição referidos, a dispensa da medicação é feita de modo similar. Após a 

chegada ao SF do anexo X preenchido pelo SC, o primeiro farmacêutico confirma o preenchimento 

do mesmo, bem como as quantidades e assina. Posteriormente, um AT numera sequencialmente o 

Anexo X e procede à saída informática do medicamento, atribuindo um nº sequencial de 

estupefacientes. Assim, uma listagem é gerada, impressa e entregue ao primeiro farmacêutico que 

procede à dispensa da medicação. O segundo farmacêutico verifica se a medicação fornecida pelo 

primeiro farmacêutico está em concordância com a referida no Anexo X. Se tudo estiver em 

conformidade, assina no respetivo campo. Os EB são levantados no SF pelos AO do SC, que 

assinam no respetivo campo. O duplicado do Anexo X é arquivado no SC e o original permanece 

no SF. As listagens de movimentos de EB têm de ser periodicamente enviadas ao INFARMED. Por 

fim, importa referir que os documentos de entrada e saída de EB devem ser arquivados durante 3 

anos.  

 

4.4.3 Autorização de Utilização Especial  

O INFARMED pode autorizar a utilização em Portugal de medicamentos não possuidores de 

qualquer das restantes autorizações previstas no Decreto-Lei n.º 176/2006
25

, de 30 de Agosto e na 

Deliberação nº 105/CA/2007
26

, de 1 de março quando se verifique uma das seguintes condições:  

 Mediante justificação clínica, sejam considerados imprescindíveis à prevenção, diagnóstico 

ou tratamento de determinadas patologias;  

 Sejam necessários para dar resposta à propagação, atual ou potencial, de agentes 

patogénicos, toxinas, agentes químicos, ou de radiação nuclear, suscetíveis de causar 

efeitos nocivos.  

O INFARMED é responsável por aprovar os requisitos, condições e prazos de que depende o 

pedido de Autorização de Utilização Especial (AUE) de medicamentos. O pedido de AUE é 

apresentado ao INFARMED pelo Diretor Clínico ou entidade equivalente do hospital onde o 

medicamento vai ser administrado, mediante prévia autorização do respetivo órgão máximo de 

gestão, sob proposta fundamentada do Diretor do Serviço que se propõe utilizar o medicamento, e 

parecer da CFT. O pedido de AUE é emitido pelo SF e enviado ao Presidente do Conselho de 

Administração do INFARMED. Deste pedido constam os seguintes documentos: requerimento do 

medicamento, justificação clínica quando o medicamento requerido não consta do FHNM, 

declaração com o preço do produto e condições de pagamento, protocolo de farmacovigilância, 

documentação apresentada pela firma detentora da AIM do medicamento em questão, Resumo das 

Características do Medicamento (RCM) do medicamento em português e o pedido de introdução de 

um medicamento à adenda hospitalar do FHNM, autorizado pela CFT. O INFARMED, analisa o 

pedido e comunica à entidade requerente o parecer. O requerente de AUE deve garantir que o 

medicamento é acompanhado de um documento em língua portuguesa, que refira as condições de 
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armazenamento, conservação, manuseamento, manipulação, compatibilidades e 

incompatibilidades, estabilidade, validade pós-reconstituição e diluição e administração, para que 

tais informações estejam acessíveis aos utilizadores que delas necessitem.  

 

5 Produção  

A evolução dos Cuidados de Saúde exige, cada vez mais, a prestação de Cuidados Farmacêuticos 

dirigidos a cada doente o que poderá implicar a necessidade de adaptação da terapêutica 

farmacológica. Nem sempre a indústria farmacêutica dá resposta a tais prescrições pelo que a 

Farmácia Hospitalar tem necessidade de integrar nos seus serviços uma área de produção e controlo 

de medicamentos. Em alguns casos, parâmetros como sexo, idade e fase da doença justificam a 

prescrição médica de uma terapêutica adaptada ao doente
1
. A produção, em ambiente hospitalar, 

dirige-se a doentes cuja terapêutica farmacológica não é comercializada pela indústria farmacêutica 

ou, simplesmente, porque os fármacos não estão na forma farmacêutica ou dose pretendidas. As 

preparações levadas a cabo pelo SF podem ser divididas em estéreis (preparação de CTX e 

preparação de NP) e não estéreis
4
. No SF do CHVNG/E, existem 2 locais de preparação de 

medicamentos manipulados:  

 Unidade de Preparações Estéreis (UPE) constituída por 2 salas com Câmaras de Fluxo 

Laminar: uma com Câmara de Fluxo Laminar horizontal (CFLh) e outra com uma Câmara 

de Fluxo Laminar vertical (CFLv);  

 Laboratório para preparação de formas farmacêuticas não estéreis. 

Na área da produção, o controlo da humidade relativa, da temperatura e da pressão é efetuado com 

o sistema Vigie
®
, que envia alertas, via SMS e email, quando algo não está conforme.   

 

5.1 Produção estéril  

A preparação de medicamentos estéreis necessita de cuidados especiais, de modo a minimizar a 

contaminação microbiológica e a existência de pirogénios. Estas preparações efectuam-se em áreas 

limpas (salas de preparação), com antecâmaras de passagem obrigatória para pessoas e materiais, 

onde o pessoal deixa a roupa que traz do exterior, equipando-se com o vestuário adequado com que 

irá trabalhar na sala de preparação. As áreas limpas têm de ser mantidas num estado de limpeza 

convencionado para estas áreas sendo alimentadas com ar adequadamente filtrado. A UPE 

compreende zonas distintas:  

 Zona cinzenta – sala que antecede a antecâmara;  

 Zona branca – constituída pela antecâmara e pelas salas de preparação de misturas IV. 

A manipulação de misturas para NP deve realizar-se num ambiente estéril, conseguido com uma 

CFLh, equipada com um filtro de ar High Efficiency Particulate Air (HEPA) que retém 99,97% das 

partículas de tamanho igual ou superior a 0,3 µm. A pressão da sala é positiva. A sala de 
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preparação de CTX é pressurizada negativamente para que, quando se abre a porta de acesso à sala, 

seja impedida a saída de ar e a contaminação das áreas adjacentes. A sala é equipada com uma 

CFLv de Classe II B, que confere proteção ao operador
27

. A preparação de medicamentos é 

efetuada segundo as Boas Práticas de Preparação para Medicamentos
28

. No CHVNG/E a produção 

estéril, para além dos CTX e da NP, passa também pela preparação de fármacos, tais como: 

Alglucosidase alfa, Velaglucerase, Ranibizumab e Aflibercept.  

 

5.1.1 Citotóxicos  

A equipa da Unidade de Preparação de CTX (UPC) é constituída por 2 farmacêuticos (1 de apoio à 

manipulação e outro na receção e validação de prescrições, distribuição de ciclos orais e 

complementos de ciclos), 1 TDT (manipulação) e 2 AO (1 que efetua o transporte das preparações 

até ao SC e outro que realiza a limpeza da sala e recolha dos resíduos). Nesta unidade efetua-se o 

fornecimento da medicação para o Hospital de Dia, bloco operatório, imagiologia, entre outros
27

. 

Cabe ao farmacêutico avaliar e validar a prescrição médica, elaborar a ficha de produção e os 

rótulos e monitorizar a preparação dos medicamentos. Diariamente retiram 2 listas dos 

agendamentos previstos para o Hospital de Dia, destinados ao dia seguinte (uma para a preparação 

dos CTX orais e outra para a preparação dos CTX em CFLv). Seguidamente, procede-se à 

distribuição dos CTX orais a serem levantados, pelos doentes, no Hospital de Dia. Distribui-se, 

igualmente, a terapia antiemética e outros complementos que vão ser administrados aos doentes 

antes ou após a quimioterapia IV. Esta última, por sua vez, é preparada no próprio dia da 

administração, após o envio do “OK” (indicação para a preparação do medicamento) por parte do 

SC, sendo acompanhada dos fármacos a serem administrados via oral, no caso de constar, no ciclo 

do doente, a combinação da quimioterapia IV com a oral. Para isso, têm de estar disponíveis, na 

UPC, as prescrições (elaboradas eletronicamente através do SI (Anexo X) ou pela folha de 

prescrição médica de quimioterapia – Anexo Y e Z) respeitantes aos protocolos terapêuticos 

instituídos no Hospital, aprovados pela Comissão de Coordenação Oncológica e pela CFT. Após a 

receção e validação farmacêutica das prescrições médicas de CTX, procede-se a uma análise 

sistemática, que visa a promoção da segurança e eficácia da terapêutica instituída. Assim, na folha 

de prescrição tem de constar a identificação do doente, nome e assinatura do médico prescritor, 

nome do CTX por DCI, dose, via de administração, peso (Kg), altura (m), área de superfície 

corporal (BSA) e a data de prescrição. O farmacêutico verifica todos os parâmetros respeitantes à 

validação da prescrição, efetua os cálculos correspondentes aos volumes de solução de diluição a 

medir, confirma as soluções de diluição necessárias
28

 e procede à execução dos respetivos rótulos 

(Anexo A1), importantes para a manipulação dos CTX (Anexo B1). No final de cada dia elabora-se 

uma lista de todo o material necessário para a preparação de CTX do dia seguinte, tendo por base 
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os protocolos médicos instituídos para cada doente, colocando os lotes a utilizar, permitindo a 

rastreabilidade de todo o processo. 

A receção (Anexo C1) e o transporte (Anexo D1) dos CTX para a UPC é feita por um AO e a 

conferência por um TDT. O AO tem de proceder à arrumação dos CTX (Anexo D1), sempre com a 

supervisão de um farmacêutico
27

. Durante o estágio na UPC visualizei todos os procedimentos 

envolvidos no circuito de CTX e acompanhei um AO até ao Hospital de Dia, onde contactei com os 

doentes que estavam a fazer quimioterapia. Ainda foi possível entrar na sala branca e ver de perto 

todas as preparações que são feitas na CFLv bem como as medidas de segurança e assepsia 

envolvidas na produção estéril, permitindo assim uma maior proximidade com a realidade do 

exercício farmacêutico hospitalar.  

 

5.1.2 Nutrição Parentérica   

Na Unidade de Preparação de Nutrição Parentérica (UPNP), a aquisição de produtos bem como a 

gestão de stocks, são da responsabilidade do farmacêutico. A NP diz respeito à nutrição artificial 

que utiliza uma veia central ou periférica para administrar os nutrientes necessários e, a sua escolha 

é feita apenas nos casos em que a nutrição entérica não é viável
29

. Na Figura 5, encontra-se 

descrito, genericamente, o processo envolvido no circuito da NP para Adultos (AD) e para a 

Neonatologia (NEO) no CHVNG/E: 

 

As misturas para NP da NEO preparadas pelo SF são adaptadas a cada doente, sendo formuladas 

em função do balanço azotado, do balanço hídrico, do ionograma, da patologia de base, das 

patologias secundárias, do peso e da terapêutica farmacológica instituída. Estas misturas são feitas 

de acordo com as normas definidas para a produção de misturas estéreis em CFLh. Na NP para AD 

utilizam-se bolsas pré-cheias comercializadas pela indústria que poderão ser aditivadas com 

oligoelementos, vitaminas hidro ou lipossolúveis e Dipeptiven
® 

(Fresenius), no SF, segundo uma 

prescrição médica.  

Figura 5 – Esquema do circuito da NP  
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A preparação das bolsas de NP fica a cargo de um farmacêutico e de um TDT. Após receber a folha 

de terapêutica e validar a prescrição, o farmacêutico calcula as quantidades de cada um dos 

componentes e preenche os rótulos. Os rótulos, as fichas de registo de cada bolsa e os cálculos, são 

conferidos pelo TDT que acompanha o farmacêutico na preparação das bolsas. O controlo 

microbiológico é a etapa posterior à manipulação e, realiza-se diariamente, para as bolsas de NP 

dos AD e da NEO, em que são retirados 10mL do conteúdo para cada meio (aeróbio e anaeróbio) e 

enviados ao serviço de Patologia Clínica. Similarmente, todos os meses, é preparada uma bolsa de 

NP controlo da qual se extraem amostras no dia 1 e 8 e se procede à respetiva análise
29

.  

 

5.2 Produção não estéril  

O farmacêutico hospitalar, segundo a legislação, é responsável por providenciar a medicação e, 

naturalmente, pela sua preparação. O DL nº 95/2004 de 22 de abril, regula as condições específicas 

a que deve obedecer a preparação e a dispensa de medicamentos manipulados, definindo que a 

responsabilidade compete às farmácias ou aos SF hospitalares
30

. Na Unidade de Produção Não 

Estéril (UPNE), para cada preparação, deve ser elaborada uma ficha técnica com a fórmula 

farmacêutica, procedimentos para a preparação da fórmula referida, informações específicas 

relevantes e bibliografia, caso seja necessário. As fórmulas e as formas farmacêuticas validadas 

para a produção no CHVNG/E constam no Formulário Galénico Nacional e no Formulário 

Galénico do Hospital citado anteriormente. Na Figura 6 está descrito o circuito do medicamento 

manipulado
31

:  

 

No final da preparação do medicamento manipulado resta efetuar todas as verificações necessárias, 

visando a qualidade do mesmo, e proceder à elaboração da rotulagem. Durante o estágio no SF do 

CHVNG/E apenas tive a oportunidade de fazer pesagens de papéis de sacarose, destinadas ao 

Serviço da Gastroenterologia, contactando deste modo com as instalações da UPNE, equipamentos 

e bibliografia disponível.  

 
 

Figura 6 - Circuito do medicamento manipulado
31 
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5.3 Reembalagem  

No SF é efetuada a reembalagem de formas farmacêuticas orais sólidas, num sistema automatizado 

de reembalamento e identificação simultânea, destinadas à DIDDU. A cada medicamento é 

atribuído um nº de lote interno presente na ficha de reembalagem. Antes de iniciar o processo, as 

menções que devem constar no rótulo sofrem dupla conferência. O prazo de validade, mencionado 

no rótulo, corresponde ao do fabricante ou, caso os medicamentos sejam retirados do blister, a 25% 

do prazo de validade do fabricante, até um máximo de 6 meses. 

 

6 Ensaios Clínicos  

Os EC são, atualmente, regidos pela Lei nº 21/2014 de 16 de abril, que estabelece diversos 

conceitos chave como: EC, ME, Boas Práticas Clínicas, Promotor, etc
32

. A equipa de EC é 

constituída por 4 farmacêuticos, todos eles com formação e treino devidamente comprovados e 

arquivados. Todos os elementos têm acesso a uma sala cuja abertura depende de um código de 

acesso. O setor de EC é constituído por 5 armários (Anexo E1) e o controlo da temperatura e 

humidade relativa é feito à custa de termohigrómetros (2 datalogger e sistema Vigie
®
) e 

desumificador, respetivamente. Os datalogger são calibrados anualmente e a sua leitura é 

automática, registando os máximos e os mínimos. Semanalmente, os valores registados pelos 

datalogger são descarregados, verificando se estão dentro do intervalo de temperaturas definido. A 

leitura direta da temperatura e humidade relativa é feita, diariamente, por visualização no display 

do frigorífico e no datalogger respeitante à temperatura ambiente, registando no formulário 

“Registo diário de te peratura”  Caso a go n o se encontre e  con or idade com os critérios do 

EC ou ponha em causa a segurança do doente, a medicação é imediatamente colocada em 

quarentena, ficando a aguardar instruções do Promotor/Monitor e o envio urgente de mais 

medicação. Um EC inicia-se com a visita de feasibility a fim de identificar potenciais centros de 

estudo e doentes elegíveis. Após a qualificação e seleção do centro, o EC é submetido às 

autoridades competentes a fim de obter aprovação (INFARMED, parecer da Comissão de Ética 

para a Investigação Clínica (CEIC) e da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD)) e 

também ao CAD da instituição. O protocolo do EC é avaliado do ponto de vista técnico científico e 

é elaborado o contrato financeiro. Estão então reunidas as condições para a visita de início com 

toda a equipa de investigação, onde é definido o circuito do ME (Figura 7), preenchido o Site 

Responsability Log e entregue o Pharmacy file, pelo Promotor. Os documentos constantes no 

Pharmacy file devem ser, permanentemente, atualizados e revistos com auxílio de uma check list. 

A elaboração de um manual de procedimentos é decisiva para a correta condução do EC, fazendo 

referência aos procedimentos relacionados com o ME. Com vista a simplificar a consulta dos EC 

ativos e dos contactos do Promotor/Monitor deve ser elaborado para cada EC, um resumo do 

protocolo. Após o recrutamento e inclusão dos doentes é preenchido um formulário de prescrição 
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pelo investigador principal ou pelos co-investigadores. Este formulário deve refletir a ordem com 

que os procedimentos são efetuados, identificando, de forma inequívoca, o papel de cada elemento 

no processo. Assim sendo, o farmacêutico da equipa de EC, verifica o formulário de prescrição e 

procede à dispensa da medicação, reconfirmada por um segundo farmacêutico da equipa de EC.  

No decurso do EC, o Monitor efetua visitas de monitorização avaliando o progresso, a adesão ao 

protocolo e verificando se os dados estão a ser reportados corretamente. Aquando do fim do 

recrutamento ou da não existência de doentes ativos, o EC cessa e é levada a cabo uma visita de 

close out onde o Monitor recolhe a medicação e verifica a existência de todos os documentos que 

suportaram o EC. O arquivo da documentação constitui o repositório de informações, cuja 

conservação pelo Investigador e Promotor deve ser feita durante 15 anos
33

.  

Ao longo da minha passagem por esta área do SF tive a oportunidade de visualizar vários 

documentos relativos aos EC, verificar se o Pharmacy file estava de acordo com a check list, bem 

como presenciar o início de um ensaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Farmacovigilância  

Em Portugal, o Sistema Nacional de Farmacovigilância surgiu pelo Despacho Normativo nº 107/92 

de 27 de junho, atualmente regulamentado pelo DL nº 242/2002 de 5 de novembro. Este sistema 

Figura 7 – Circuito do ME
33 
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visa assegurar a verificação dos critérios de qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos, 

garantindo uma relação favorável entre os riscos e os benefícios associados ao seu uso
34

. O papel 

do farmacêutico passa não só pela dispensa, mas também pela notificação de reações adversas a 

medicamentos (RAM) ao INFARMED, a entidade responsável pelo acompanhamento, 

coordenação e aplicação do Sistema Nacional de Farmacovigilância. A notificação das RAM pode 

ser efetuada, igualmente, pelos doentes através do preenchimento de um formulário online no 

portal RAM Os hospitais integram verdadeiras unidades de farmacovigilância
1
 devido ao potencial 

toxicológico e à estreita janela terapêutica de muitos fármacos utilizados, daí que a monitorização 

das RAM é de extrema pertinência.  

 

8 Informações sobre medicamentos  

O farmacêutico tem o dever de dispensar informações sobre os medicamentos aos utentes. Todavia, 

devido à complexidade e ao nº, cada vez maior, de novos fármacos surge a necessidade de criar um 

local, no SF, que permita a compilação e o tratamento da informação científica, sendo 

posteriormente transmitida a outros profissionais de saúde. Segundo o artigo 12º do Código 

Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos, o farmacêutico tem o dever de manter atualizadas as 

suas capacidades técnicas e científicas com o objetivo de melhorar e aperfeiçoar, constantemente, a 

sua atividade
35

. Assim, perante uma dúvida específica conseguirá estar à altura, podendo munir-se 

de toda a bibliografia disponível, como por exemplo o RCM ou bibliotecas de informação online 

(UptoDate
®
 e MedScape

®
). No CHVNG/E, não existe um verdadeiro Centro de Informação de  

Medicamentos (CIM), mas pode-se dizer que existe um Serviço de Informação de Medicamentos  

(SIM) uma vez que o SF é responsável por emitir uma opinião crítica e resolver questões 

relacionadas com a situação clínica dos doentes. Um SIM não corresponde então a um lugar físico,  

mas é uma atividade dirigida a proporcionar informação sobre medicamentos, dispositivos médicos 

e outros produtos farmacêuticos. O SF deve prestar um SIM, recorrendo, se necessário, ao CIM. 

Toda a informação necessária encontra-se facilmente acessível ao farmacêutico, tendo como fonte  

diversos livros de texto, revistas, RCM, programas informáticos de consulta, acesso a bases de 

dados, entre outros. O farmacêutico hospitalar, devido à sua formação, está preparado para ser o 

grande veículo de dispensa e suporte de informação sobre medicamentos a médicos e enfermeiros, 

aos diversos níveis de informação ativa, pela participação em Comissões Hospitalares. 

 

9 Comissões Técnicas  

As Comissões Técnicas são órgãos consultivos imprescindíveis para a implementação de normas 

de procedimentos e de utilização de medicamentos e outros produtos farmacêuticos. A sua 

importância passa pela sua utilização como instrumento multidisciplinar de decisão acerca da 

conceção de pareceres que condicionam, adequam, regularizam e contribuem para a qualidade dos 
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cuidados ao doente. Em termos operacionais, o CHVNG/E é constituído por órgãos sociais (CAD, 

Conselho Consultivo e Fiscal Único), órgãos de apoio técnico, serviços de apoio à gestão, serviços 

de prestação de cuidados e ainda serviços de apoio à prestação de cuidados, estando em 

concomitância com o regulamentado pelo DL nº 188/2003, de 20 de agosto
36

. No que concerne aos 

órgãos de apoio técnico, o farmacêutico participa em 7 deles, nomeadamente: Comissão de Ética, 

CFT, Comissão de Controlo de Infeção, Comissão de Nutrição Clínica, Comissão de EC, Comissão 

de Feridas e Gabinete de Crise.  

 

10 Conclusão  

O estágio no SF do CHVNG/E permitiu alargar a minha perspetiva do exercício profissional 

farmacêutico. No primeiro dia cheguei sem expectativas, para mim a realidade da Farmácia 

Hospitalar era até então desconhecida. Na faculdade poucas foram as situações em que a ressalva à 

Farmácia Hospitalar fora feita. Fui recebida calorosamente por toda a equipa do SF e iniciei a 

minha aventura na FA. Fiquei espantada, para não dizer arrepiada, com a quantidade de doentes 

com doenças infeto-contagiosas. O papel do farmacêutico hospitalar começava então ali, na 

desmitificação deste tipo de doenças e na educação para a saúde. É notável o trabalho realizado na 

FA, desde o encorajamento dos doentes no que diz respeito à adesão terapêutica até ao 

acompanhamento farmacoterapêutico. No fundo, tudo isto faz parte de uma luta conjunta, 

farmacêutico e doente, contra a patologia, transmitindo informação e confiança no tratamento que 

muitos desacreditam. O crescimento pessoal aquando da passagem pela FA foi gigantesco, todas as 

histórias de vida e de coragem que pude vivenciar foram sem dúvida um marco, fazendo-me sentir 

muito pequenina. Da FA passei para a distribuição e, mais tarde, para a produção. Na área da 

produção tive oportunidade de contactar com a realidade do farmacêutico hospitalar e de presenciar 

o quão vital é o seu papel no âmbito hospitalar e do medicamento. Mergulhei na complexidade da 

quimioterapia, com notório crescimento na atualidade, onde o exercício farmacêutico era essencial, 

de extrema responsabilidade. Tive o privilégio de conhecer e contactar com os doentes aos quais se 

destinava a medicação que, todos os dias, ali preparávamos. Cresci, emocionei-me e enchi-me de 

orgulho pelo facto do farmacêutico contribuir para o bem estar daquelas pessoas. Não menos 

importante, a NP, a qual pude preparar e conhecer alguns dos prematuros a que se destina, uma 

vivência única e emocionante. Por fim, a minha viagem enquanto estagiária terminou com a 

passagem pelos EC, distribuição de EB e DIDDU. Aqui pude constatar que o papel do 

farmacêutico é insubstituível no suporte de toda a terapêutica medicamentosa. A saúde do doente é 

uma prioridade, não se olham a custos mas sim à melhor opção, naquele momento e com os 

recursos disponíveis. No ambiente hospitalar não existe o conceito comercial que infelizmente 

sombreia as Farmácias de Oficina. O papel do farmacêutico como agente de saúde pública tem 

vindo a ser manchado e menosprezado, muito por culpa de todos os profissionais que compõem o 
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setor farmacêutico. Por ser consciente desta realidade é que considero esta experiencia sem dúvida 

enriquecedora e o motor para a mudança. Daqui levo vivências e ensinamentos que nunca 

esquecerei e que me fazem acreditar que poderei fazer a diferença, personalizar o meu trabalho, pôr 

em prática a minha visão do que é ser farmacêutico e querer ser a melhor em tudo. A todas as 

pessoas, incluindo o SF do CHVNG/E, que me fazem ter esperança e acreditar que esta é a 

profissão mais bonita do mundo, o meu sincero obrigada!  
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ANEXO A: Planta do Serviço Farmacêutico do CHVNG/E
4 
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ANEXO B: Horário de funcionamento das diversas áreas que compõem o 

Serviço Farmacêutico do CHVNG/E
4
  

 

 

  

Área Horário 

Distribuição em ambulatório Segundas, quartas e sextas das 8-17h e 

terças e quintas das 8-19h, encerrando 

ao fim de semana e feriados 

  

Preparação de nutrição parentérica 8:30-17:30h 

Preparação de citotóxicos 8:30-16:30h 

Ensaios clínicos 8:30-17:30h 

DIDDU 8:00-16h; 12:00-20:00h; 20:00-8:00h 

DC 8:00-17:00h 
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ANEXO C: Procedimentos de aquisição e distribuição em casos particulares
5
  

   

  

Procedimentos de aquisição e distribuição em casos particulares 

Medicamentos extra-formulário solicitados 

de forma individual, para um doente ou 

serviço clinico 

É necessária uma justificação de 

receituário devidamente preenchida 

que será avaliada superiormente. 

Parecer da CFT, Comissão de ética 

(CE)    e Direção Clínica 

  

Prescrições cujas indicações 

terapêuticas não constam do RCM 

Deverão existir pareceres da CE e CFT 

Introdução de medicamentos em 

adenda hospitalar 

Parecer da CFT 

Medicamentos de Autorização de 

Utilização Especial (AUE) 

Autorização do INFARMED 
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ANEXO D: Exemplo de uma previsão de registo  
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Anexo E: Criação de pedidos de compra
5 
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Anexo F: Operação para retirar a listagem dos indicadores de gestão
5
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Anexo G: Armazéns centrais de farmácia existentes no Serviço Farmacêutico do 

CHVNG/E
5 

 

  

Armazém Designação 

F2 Farmácia Unidade II 

F3 Armazém central 

F4 Farmácia de ambulatório 

F5 Citotóxicos 

F7 Armazém de soros (instalações 

do aprovisionamento) 

F8 Estupefacientes/psicotrópicos e 

benzodiazepinas 

F9 RFID 
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Anexo H: Funcionalidades do programa GSFARMA
®5

 

 

  

Quadro principal do programa, seccionado 

em: Registo, Processamento e Receção, 

como principais campos de trabalho e 

consulta  

Para iniciar o processo de registo é 

preciso selecionar o ícone Pesquisar, 

onde é selecionado o artigo que se 

pretende registar ou consultar a sua 

situação 

O Registo de Faltas é efetuado por 

DCI, adquirindo cores diferentes 

consoante os níveis de stock sejam: 

baixos, críticos ou nulos  
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No menu Pesquisar existe possibilidade 

de consulta em detalhe da informação 

sobre Disponibilidade do Medicamento. 

Pode-se definir o estado do medicamento 

em 3 níveis: Disponível, Esgotado ou 

Descontinuado.  

Processar Faltas (pedido de compra: 

Laboratório, Mecafar, Farmácia 

Lemos) 

Receção do Medicamento  
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Anexo I: Pedido de empréstimo  
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Anexo J: Exemplo de um Certificado de Autorização de Utilização de Lote 

(CAUL) 
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Anexo L: Locais de armazenamento excecionais de medicamentos
5
  

 

  

Medicamentos armazenados em locais específicos 

Hemoderivados 

Nutrição entérica e parentérica – sala de apoio à nutrição parentérica 

Medicamentos de uso oftálmico 

Medicamentos inflamáveis – uns encontram-se num edifício próprio, disjunto da farmácia, outros num 

armário de segurança 

Estupefacientes/ psicotrópicos e benzodiazepinas - cofres e armários com acesso limitado 

Gases medicinais - área separada da farmácia 

ME – sala dos EC, armazenados pelo respetivo EC 

CTX – sala de oncologia 

Desinfetantes 
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Anexo M: Quadro onde se encontram todos os pedidos pendentes a aguardar 

satisfação
5 

 

  



 

Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto  

 39 

 

Anexo N: Exemplo de justificação de receituário  
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Anexo O: Armários do RFID
10
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Anexo P: Dispensa de medicamentos para o tratamento da Hepatite C crónica
12,13

  

 

 

 

  

Figura 1 – Etapas do processo envolvido nos pedidos de AUE  

Médico Assistente 

CFT local (articulação com CA) 

INFARMED 

Decisão máx 5 dias úteis 

Decisão máx 2 dias úteis 

Pedidos de AUE 

Figura 2 – Programa de Financiamento Centralizado para a Hepatite C crónica 
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Anexo Q: Legislação em vigor que define as condições de cedência de 

medicamentos na Farmácia de Ambulatório e as patologias envolvidas
14 

 

  

Patologia Legislação em vigor 

Doença renal crónica Despacho n.º 10/96, de 16/05; Despacho n.º 9825/98, 

13/05, alterado pelo Despacho n.º 6370/2002, de 

07/03, Despacho n.º 22569/2008, de 22/08, Despacho n.º 

29793/2008, de 11/11 e Despacho n.º 5821/2011, de 

25/03 

Doentes insuficientes crónicos e transplantados renais 

  

Despacho n.º 3/91, de 08/02, alterado pelo Despacho n.º 

11619/2003, de 22/05, Despacho n.º 14916/2004, de 

02/07,  Retificação nº 1858/2004, de 07/09, Despacho nº 

25909/2006, de 30/11, Despacho n.º 10053/2007 de 

27/04 e Despacho n.º 8680/2011 de 17/06 

Esclerose lateral amiotrófica Despacho n.º 8599/2009, de 19/03, alterado pelo 

Despacho n.º 14094/2012, de 16/10 

Esclerose múltipla Despacho nº 1728/2004 de 15 de junho 

Acromegalia Despacho n.º 3837/2005, (2ª série) de 27/01; Retificação 

nº 652/2005, de 06/04 

Doença de Crohn Despacho nº 4466/2005 de 10 de fevereiro, aletrado pelo 

Despacho nº 30994/2008  

Artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite 

psoriática, artrite idiopática juvenil e psoríase em 

placas  

Despacho n.º 18419/2010, de 2/12, alterado pelo 

Despacho n.º 1845/2011, de 12/01, Declaração de 

Retificação n.º 286/2011, de 31/01, Despacho n.º 17503-

A/2011, de 29/12, Despacho n.º 14242/2012, de 25/10 e 

Despacho n.º 9082/2014, de 07/07 

Hepatite C Portaria n.º 158/2014, de 13/02, alterada pela Portaria n.º 

114-A/2015, de 17/02 

Síndrome de Lennox-Gastaut Despacho 13 622/99, de 26/5 

Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) Despacho 14/91, de 3/7; Despacho 8/93, de 26/2; 

Despacho 6/94, de 6/6; Despacho 1/96, de 4/1; Despacho 

280/96, de 6/9, alterado pelo Despacho 6 778/97, de 7/8 

e Despacho nº 5772/2005, de 27/12/2004 

Oncologia Portaria nº 924-A/2010 de 17 de setembro  

Fibrose quística Despacho 24/89, de 2/2; Portaria nº 1474/2004, de 21/12 

Planeamento familiar Decreto Lei nº 259/2000 

Deficiência em hormona de crescimento Despacho n.º 12455/2010, de 22/07 
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Anexo R: Exemplo de uma requisição para dispensa de um Medicamento 

Hemoderivado (via farmácia) 
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Anexo S: Modelo de uma requisição para dispensa de um Medicamento 

Hemoderivado (via serviço)
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Anexo T: Informações constantes na requisição de um Medicamento 

Hemoderivado enviada para o Serviço Farmacêutico 

 

 

 

 

Quadro A Identificação do médico e do doente  

Quadro B Hemoderivado, dose, frequência, duração do 

tratamento, diagnóstico/justificação clínica  

Quadro C Registo de distribuição, lote, laboratório de 

origem e nº do CAUL  

Quadro D Data de administração, dose, quantidade 

administrada, lote e assinatura do enfermeiro  
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Anexo U: Ficha de movimentos de Medicamentos Hemoderivados  
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Anexo V: Exemplo de um Anexo VII 
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Anexo W: Exemplo de um Anexo X  
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Anexo X: Validação de protocolos informáticos
27

  

 

 

 



 

Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto  

 50 

 

Anexo Y: Exemplo de prescrição manual de quimioterapia  
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Anexo Z: Validação de protocolos em formato manual
27
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Anexo A1: Exemplo de um rótulo de CTX  
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Anexo B1: Manipulação de CTX
27

  

  

Conforme  

Conforme  

Conforme  

Conforme  

Não 

conforme  

Não 

conforme  

Não 

conforme  

Não 

conforme  
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Anexo C1: Receção de encomendas de CTX
27

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não 

Não conforme 

Conforme 

Sim 
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Anexo D1: Transporte e acondicionamento na UPC
27

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim 

Não 
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Anexo E1: Descrição dos armários fechados que compõem a sala de Ensaios 

Clínicos
33

  

 

 

Armário Descrição da finalidade 

1 Armazenamento da medicação de EC 

2 Arquivo de documentação de EC em curso 

3 Armazenamento de medicação devolvida 

4 Arquivo de documentação de EC encerrados  

ou a aguardar encerramento (situado na sala de 

reuniões do SF) 

  

5 Armazenamento de medicação de EC 

 




