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Resumo 

O relatório que se segue divide-se em duas partes: Na primeira parte, abordo de forma 

detalhada muito do meu estágio em Farmácia Comunitária da perspetiva do Farmacêutico como 

responsável pelo medicamente em bruto, com enfoque particular nas condições da Farmácia 

Arrochela para este uso do medicamento. Abordo também algumas temáticas que são importantes 

no seio do trabalho de gestão e administração em Farmácia Comunitária, uma vez que, apesar de a 

mesma ser um excelente meio de prestação de cuidados de saúde, está dependente das condições 

económicas e financeiras (nacionais e locais) para conseguir prestar estes mesmos cuidados. Assim, 

o trabalho da equipa tem de ser rigoroso neste sentido: com uma boa gestão e um bom trabalho de 

back-office, é possível prestar excelentes cuidados de saúde. 

Na segunda parte são abordados os temas desenvolvidos no âmbito deste estágio, como 

proposto pela Faculdade de Farmácia. Em primeiro lugar, devido à elevada incidência de doenças 

cardiovasculares na população portuguesa, e uma vez que estamos a falar de utentes da Farmácia 

Arrochela que são, na sua maioria, polimedicados e cujo fator de risco principal acaba por ser a idade, 

aliado a outras patologias e a hábitos de vida pouco saudáveis. Em segundo lugar, é abordada uma 

outra patologia com elevada incidência em Portugal e muito visível no exercício da prática 

farmacêutica em Farmácia Comunitária. Essa patologia é a diabetes. Com a utilização de testes 

bioquímicos nas Farmácias, é hoje possível fazer um maior acompanhamento a estes doentes e é 

importante que seja o Farmacêutico esse profissional, conhecedor das complicações da diabetes e tão 

próximo da população, tem de vigiar e educar o doente para a problemática da diabetes, que é 

importante ser tratada também a nível preventivo, e o Farmacêutico pode atuar por essa via.  

Estes dois temas são temas que de forma recorrente são abordados em farmácias mais 

recatadas do interior do país como é o caso, e que são indicadores dos problemas de saúde pública 

existentes nestas regiões, em que muitas das vezes, é o Farmacêutico o profissional de saúde mais 

próximo e mais qualificado para fazer prevenção e controlo destas patologias. O Farmacêutico tem 

um papel, e o mesmo deve sempre ser incentivado demonstrado à Sociedade Portuguesa. Os 

portugueses valorizam o papel do farmacêutico, mas necessitam de conhecer a sua 

multidisciplinariedade e saber mais sobre a sua utilidade.  

Por esta última razão de dar a conhecer o papel do Farmacêutico na sociedade, foi também 

dinamizada a página do Facebook com conselhos úteis de saúde. Neste relatório é também descrita 

a função comercial de uma rede social desta dimensão para com os utilizadores, sendo que os clientes 

podem, sem sair de casa, obter informações sobre os produtos farmacêuticos, promoções e, de certa 

forma algum aconselhamento. 
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Introdução 

 

 Responsabilidade, Qualidade e Proximidade. Hoje, são estes os fatores que definem a rede 

de Farmácias Comunitárias do nosso país. Têm profissionais qualificados, a quem foi incutida a 

maior das responsabilidades, profissionais em quem os Portugueses confiam, e que em muitos 

casos são os primeiros a ser consultados quando existe algo desconfortável na vida de alguém 

(pode não ser necessariamente doença). Nós, Farmacêuticos, somos a primeira linha de tratamento 

dos portugueses, e já temos a confiança deles. Eles sabem que acrescentamos valor à sua saúde. E 

para além disso, estamos sempre próximos. Não raramente, mais próximos do que muitas Unidades 

de Saúde Familiar ou outros Espaços de Saúde.  

  A população está coberta pela rede de Farmácias Portuguesas. Como tal, o Farmacêutico 

está sempre com os utentes. Na Farmácia, os Portugueses sentem-se em casa, bem cuidados e com 

acesso ao que pretendem. Isso é a Qualidade do trabalho dos Farmacêuticos e outros profissionais 

de saúde, que em muito contribuem para o crescimento positivo dos indicadores de saúde em 

Portugal. Mais do que vender, os farmacêuticos estão nas Farmácias e outros locais para 

providenciar gratuitamente o melhor aconselhamento ao utente, independentemente da classe 

social, disponibilidade financeira, ou qualquer outro fator diferenciador na sociedade. O 

Farmacêutico é o profissional de saúde mais habilitado no que diz respeito ao medicamento, e deve 

capitalizar o seu conhecimento científico para fazer com que a Farmácia onde exerce a sua 

profissão possa crescer (com o objetivo económico como secundário).  

  Na Farmácia Arrochela, tive oportunidade de colocar em prática algumas das condições 

que enunciei anteriormente, correspondendo às exigências de um Estágio Curricular. No meu 

estágio fui capaz de desempenhar tarefas que definem efetivamente a função do Farmacêutico na 

Farmácia. Fi-lo do dia 12 de janeiro ao dia 30 de abril, de forma ininterrupta, num horário 

compreendido entre as 9h00 e as 17h00. No presente relatório abordarei ainda a forma como 

gradualmente fui acedendo às tarefas propostas.
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1. Farmácia Arrochela: Organização e contexto 

 

1.1. Historial, Enquadramento geográfico e de mercado 

A Farmácia Arrochela (FA) situa-se na Rua José Vasques Osório, nº 18, Peso da Régua 

(distrito de Vila Real), estando atualmente sob a Direção Técnica da Doutora Teresa de Jesus 

Rodrigues da Silva Azevedo Barata. Recuperada pela Doutora Teresa no ano de 2013 após falência 

no ano anterior – com diferente Direção Técnica - a FA é uma Farmácia com história de entre os 

habitantes de Peso da Régua. Bem localizada na cidade (perto da Estação de Comboios e Terminal 

de autocarros) e de acesso relativamente fácil a pé, é uma Farmácia que tem todas as condições para 

conseguir recuperar da fatídica falência em 2012. A muito custo, esta Farmácia tem recuperado o seu 

“espaço” em termos de mercado na cidade. A cidade do Peso da Régua dispõe atualmente de 8 

Farmácias Comunitárias a servir a larga maioria do concelho, para uma população total de cerca de 

17 131[1] pessoas, o que da perspetiva de concorrência acaba por não ser benéfico para as próprias 

Farmácias, impedindo-as de conseguir gerar lucros favoráveis. Logicamente que esta larga oferta 

beneficia em grande escala o utente, por conseguir ter acesso ao medicamento em vários locais que, 

ainda assim se encontram demasiado localizados (a rede de Farmácias do Peso da Régua não é 

dispersa, pelo que todas as Farmácias Comunitárias se localizam perto umas das outras). A sua 

distribuição por pontos mais distantes da cidade seria favorável a este nível. 

  Não raramente, a FA também serve alguns utentes de fora da cidade, de freguesias do 

concelho, ou de concelhos limítrofes como Lamego, Armamar, Santa Marta de Penaguião ou Mesão 

Frio. Pela capacidade de aproximação da equipa aos utentes, e pela prestação de reais serviços de 

saúde, existem utentes que, apesar de terem uma ou mais Farmácias no seu concelho de residência, 

se deslocam à Farmácia Arrochela. Esta aproximação, aliada à exclusividade nos serviços 

farmacêuticos, ou em algumas linhas de suplementos ou de produtos cosméticos, leva a um aumento 

da fidelização dos utentes à Farmácia, o que tem um impacto visível na faturação mensal. Esta é uma 

Farmácia que, apesar das adversidades, luta para crescer como um espaço de saúde e não como um 

espaço de vendas, essencial para o trabalho na comunidade. 

1.2. Recursos Humanos e Funcionamento 

A FA tem no presente momento quatro colaboradores: O proprietário da Farmácia, 

Farmacêutico, a Diretora Técnica, uma Técnica de Farmácia e uma Técnica Auxiliar de Farmácia. 

Esta Farmácia está aberta todos os dias da semana, sendo que o horário durante os dias úteis é de 

abertura às 08:30 e fecho às 20:00. Nos dias de Sábado e Domingo o funcionamento é assegurado 

entre as 09:00 e as 20:00. No Peso da Régua, rotativamente pelas Farmácias da cidade, é atribuído 

um dia a cada para que seja prolongado o serviço até às 00:00 e regime de disponibilidade até às 
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09:00. Nesse dia a Farmácia passa a funcionar entre as 08:30 e as 00:00 (em caso de dia útil). A 

Farmácia não encerra para período de almoço ou jantar. 

1.3. Espaço Exterior 

A Farmácia Arrochela situa-se num andar 0, tendo apenas esse mesmo piso. No espaço 

exterior existe uma cruz verde luminosa da rede “Farmácias Portuguesas” da Associação Nacional 

de Farmácias (ANF) (Anexo I). Neste espaço é ainda possível observar uma montra de vidro, cujo 

conteúdo é alterado consoante a época/tema, (Anexo II). Ex.: Carnaval, Páscoa, Dia dos Namorados, 

dia da Mãe/Pai, entre outros. A imagem da Farmácia é extremamente importante para a equipa, e 

como tal, nestas ocasiões é desenvolvido um trabalho artesanal notável para decorar estas montras, 

associando às mesmas um produto de saúde. Na porta de entrada encontram-se o horário de 

funcionamento, a identificação da Direção Técnica e respetivos contactos, nomeadamente o telefone 

da farmácia. Existe também uma placa onde constam o nome da Farmácia, o alvará emitido pelo 

Infarmed, da Direção Técnica, tal como previsto no Regime Jurídico das Farmácias de Oficina [2]. 

Assim, as instalações da farmácia estão conforme as Boas Práticas de Farmácia. 

1.4. Espaço Interior/Divisões 

 

1.4.1. Divisões 

 

A FA respeita toda a legislação em vigor no que concerne à propriedade de Farmácia, e às 

regras de abertura, funcionamento e divisões, mais especificamente o Regime Jurídico da Farmácia 

de Oficina, evocando a adequação das instalações no seu artigo 29º [2]. Esta Farmácia dispõe de 

compartimentos bem definidos, tendo disponível uma sala para testes bioquímicos, medição da 

pressão arterial, administração de injetáveis, e em alguns casos, a realização de uma “consulta 

farmacêutica” com acompanhamento farmacoterapêutico individualizado para o utente. A FA dispõe 

ainda de instalações sanitárias, vestiários, gabinete do Diretor Técnico, Armazém, e um espaço de 

back-office geral, que diz respeito à recepção e conferência de encomendas, assim como o 

armazenamento de medicamentos, com um computador com acesso à rede e com o programa Sifarma 

2000. Devido à baixa procura de medicamentos manipulados e, associado a isto, o facto de existirem 

matérias-primas perecíveis e de valor relativamente avultado, a FA não produz medicamentos 

manipulados (não tendo por isso um laboratório funcional), sendo que quando existe solicitação para 

os mesmos, a mesma efetua pedido à Farmácia Barreiros, sediada na cidade do Porto.  
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1.4.2. Espaço Interior e organização de medicamentos 

 

A FA tem um espaço interior de área considerável, com boa iluminação, e mostra-se um 

espaço bastante acolhedor. Tem três balcões de atendimento, o que permite uma boa gestão do fluxo 

de clientes, quando o mesmo se torna anormalmente elevado. Em cada um dos balcões existe um 

sistema informatizado que permite guiar o atendimento ou até mesmo qualquer tipo de procedimento 

logístico/de faturação que necessite de ser tratado. Nestes mesmos espaços podemos ainda encontrar 

material auxiliar ao atendimento ou outros procedimentos, como a impressora fiscal, material 

necessário para emissão de talões e faturas, procedentes de transações monetárias e um Terminal de 

Pagamento Automático para os três balcões. Mais recentemente, estes balcões foram equipados com 

Leitores de Cartão de Cidadão, de forma a implementar a nova receita eletrónica na Farmácia. Em 

alguns deles podemos ainda encontrar alguns produtos de saúde com grande rotatividade não sujeitos 

a receita médica e utilizados em emergência, algum material de penso, emplastros medicamentosos 

e rebuçados peitorais, entre outro material considerado relevante.  

A grande área da Farmácia permite ainda a colocação de muitos lineares referentes às 

diferentes marcas que a FA dispõe para os utentes. Dada a grande diversidade e a área avultada do 

espaço, é essencial que os utentes tenham a devida segurança, e como tal, a FA dispõe de um circuito 

fechado de videovigilância de forma a garantir essa mesma segurança. Os lineares são 

maioritariamente de marcas do âmbito Cosmético, sendo também visíveis alguns Medicamentos Não 

Sujeitos a Receita Médica (MNSRM). Estrategicamente, o espaço é largamente aproveitado para 

colocar este tipo de material de venda de acordo com eventuais promoções ou algum tipo de 

escoamento que se pretenda fazer de produtos cujo prazo de validade se aproxima do fim, criar 

promoções para produtos com menor rotatividade. Outro fator que influencia a disposição destes 

produtos é a época do ano em que nos encontramos. Em altura de Outono/Inverno, são colocados 

neste espaço alguns expositores referentes à proteção do aparelho respiratório e soluções para 

problemas como a dor de garganta, o muco, e outros sintomas dos estados gripais e alérgicos. Na 

Primavera/Verão são expostos outros tipos de produtos mais direcionados para essa época como 

produtos para cuidados solares, assim como formas farmacêuticas utilizadas para aliviar alergias 

típicas de Primavera ou picadas de insetos, entre outros. Assim, o escoamento do produto em stock 

e a sazonalidade são os dois principais fatores para a reorganização do espaço. 

A FA é uma Farmácia com enorme diversidade de produtos, sejam eles medicamentos 

Sujeitos ou Não a Receita Médica ou outros produtos de saúde, apostando particularmente na 

componente Cosmética. Existe uma enorme diversidade de linhas cosméticas na FA, sendo que 

houve oportunidade, durante o meu estágio, de receber alguma formação específica na própria 

Farmácia sobre as mesmas. Em termos de área, as linhas cosméticas representam cerca de 60% da 

área de atendimento, pelo que a componente comercial a elas associadas é extremamente importante 
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para o bom desempenho financeiro e para os resultados positivos da Farmácia. Como tal, considero 

importante a oportunidade habitualmente oferecida aos estagiários de receberem formação na área 

cosmética, pela importância que tem nesta área do setor farmacêutico. Na Farmácia Arrochela as 

principais linhas representadas são a Klorane, Ducray, Lièrac, Galénic e Phyto sendo que nestas estão 

incluídas algumas linhas destinadas à puericultura e cuidados para bébé (Com uma zona com alguns 

brinquedos e material didático, dedicada a crianças). 

Para além das linhas cosméticas, existe uma divisão por expositor, de produtos da linha 

homeopática, Higiene íntima, Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica, Medicamentos de Uso 

Veterinário, Produtos para a Higiene Oral, Suplementos Alimentares, Produtos Adjuvantes de 

Regimes Alimentares, dispositivos médicos e algum material de penso.  

Para complementar a informação transmitida no aconselhamento de todos estes produtos, a 

FA dispõe também, por todo o espaço, folhetos informativos que o Farmacêutico pode e deve 

fornecer ao utente para que o mesmo tenha um registo escrito dos cuidados a ter com a sua saúde. 

No que diz respeito aos equipamentos, testes bioquímicos e medição da pressão arterial, a 

FA realiza, com equipamento de última geração da marca Roche, a determinação da glicémia, ácido 

úrico, colesterol e triglicerídeos. Para poder fazer uma avaliação o mais completa possível, a 

Farmácia dispõe ainda de um equipamento eletrónico que faz a avaliação do Peso, da altura (faz-se 

o cálculo imediato do índice de massa corporal – IMC), da pressão arterial mediante o pagamento de 

1€ por parte do utente. Dada a importância do repouso do utente antes da medição da pressão arterial, 

a Farmácia dispõe de uma cadeira próxima deste mesmo equipamento.  

O espaço de back-office geral destina-se a vários fins, entre eles a receção e conferência de 

encomendas, que realizei em quase todos os dias do meu estágio com o apoio do Sifarma 2000, 

sistema utilizado para o controlo dos produtos que chegam à Farmácia em toda a sua extensão, desde 

a quantidade, prazo de validade, Preço de compra e Preço de Venda ao Público (PVP). Caso não haja 

conformidade entre o pedido e a encomenda recebida, ou a própria fatura e os produtos recebidos, 

entre outras situações problemáticas, é feita uma devolução. Neste espaço de back-office encontram-

se ainda arquivos e documentos essenciais ao funcionamento da FA. Podemos encontrar aqui faturas 

de diferentes fornecedores, notas de transferência, notas de devolução, registos de humidade e 

temperatura, Fichas de Consentimento Informado para realizar Acompanhamento, entre outras. 

Neste local, podemos encontrar ainda para consulta, alguma bibliografia de suporte como o Indice 

Nacional Terapêutico e o Prontuário Terapêutico, essenciais para auxiliar o trabalho do 

Farmacêutico, mais especificamente no Aconselhamento e na atualização de conhecimento no que 

ao medicamento diz respeito. 
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Este é um espaço, a par do balcão, onde os colaboradores passam mais tempo a desempenhar 

as suas funções. Aqui também é feita a conferência do receituário e são guardados os medicamentos. 

A organização do armazenamento de medicamentos (que neste armário são maioritariamente sujeitos 

a receita médica) é feita por forma farmacêutica: Existe um armário com gavetas deslizantes, 

sinalizado com letras A-Z para formas farmacêuticas sólidas – exceto pós/granulados – nos quais os 

medicamentos são todos ordenados. Nesta ordem poderão estar medicamentos sujeitos a receita 

médica (MSRM) ou medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM). Não existe separação 

entre medicamentos genéricos e de marca. Na fração interior do armário estão presentes outros 

medicamentos de outras formas farmacêuticas, nomeadamente xaropes, soluções orais, granulados, 

ampolas bebíveis, soluções e pós cutâneos, injetáveis e colírios . Também os contracetivos hormonais 

(pílulas) estão em gaveta destinada exclusivamente As formas farmacêuticas semissólidas como 

pomadas, cremes e géis estão em armazém, assim como as preparações retais, testes de gravidez, 

tiras para testes bioquímicos, pastilhas anti-tabágicas, entre outras . As preparações cuja estabilidade 

depende da temperatura como insulinas, por exemplo, estão num equipamento devidamente 

termostatado para conservar as mesmas. A temperatura é controlada e registada, de forma a que os 

medicamentos possa posteriormente ser dispensados em segurança. Em cada um destes locais de 

armazenamento dos medicamentos são respeitadas as normas de conservação. Para tal, o 

armazenamento dos medicamentos baseia-se nas normas First Expire, First Out (FEFO). Esta é uma 

norma que tem em atenção que os produtos com prazos de validade mais próximos da data atual 

deverão ser dispensados em primeiro lugar, de forma a não desregular e dispensa do medicamento. 

Esta é uma norma de garantia da qualidade e fundamental no exercício da Farmácia de Oficina. 

O Gabinete da Direção Técnica é utilizado para realizar a gestão corrente e contabilidade da 

FA, assim como é o local de eleição para reuniões com representantes da Indústria Farmacêutica, 

Distribuidoras, entre outras entidades de relevo para a Farmácia. É também neste gabinete que se 

encontram os arquivos relativos à dispensa de Psicotrópicos e Estupefacientes, assim como outra 

documentação oficial que se considere relevante para a Farmácia e alguma bibliografia necessária ao 

Farmacêutico. 

1.5. Relação com a equipa de trabalho e curva de aprendizagem 

Um estudante que “cai” num local de atendimento ao público com tanta exigência como a 

Farmácia precisa de alicerces muito fortes e de uma estrutura para conseguir aguentar os longos e ao 

mesmo tempo curtos quatro meses que compuseram este estágio. Encontrei na equipa da FA pessoas 

que, não tendo como função principal o ensino, tinham um enorme sentido de pedagogia e orientação. 

Sempre que necessitei de tirar qualquer tipo de dúvida, fui prontamente esclarecido por elementos 

da equipa. Alguns erros que cometi também foram prontamente corrigidos com a devida 

compreensão, o que demonstra também a forma correta como o estágio foi orientado. 
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 A forma como fui introduzido ao trabalho na Farmácia e o respeito do estatuto de 

“Estagiário” como “Um estudante da Farmácia” foram fundamentais para que a minha experiência 

tivesse sido a melhor, que foi. A flexibilidade de horário foi também um facto preponderante a esta 

parte. Isso permitiu-me desenvolver a minha atividade extracurricular e tirar o máximo partido deste 

Estágio. Aprendi muito com pessoas com qualificações muito diferentes da minha, e isso também e 

fez mudar um pouco a mentalidade que tinha à volta da Farmácia Comunitária e das várias profissões 

a ela ligada. 

2. Gestão e Administração em Farmácia 

 

2.1. Sifarma 2000 

O Sifarma 2000 é um programa desenvolvido pela Glintt Pharma e distribuído pelas 

Farmácias Portuguesas (não necessariamente associadas da ANF). O seu aparecimento permitiu 

revolucionar o atendimento e a gestão na Farmácia. É desde logo um programa extremamente 

intuitivo e user-friendly. A informação está bastante bem sistematizada e permite poupar tempo e 

recursos com o acesso fácil através do teclado. Corresponde assim ao que o cliente muitas procura 

no atendimento comercial: rápido e sem complicações. Através deste programa é possível realizar 

encomendas, receber as mesmas, consultar o stock, consultar que produtos estão ou não em stock e 

saber a sua disponibilidade no fornecedor, consultar informações sobre os movimentos dos produtos, 

analisar as vendas, fazer devoluções, transferências, entre outras operações logísticas e de 

background.  

Este é um sistema que se revela também uma ferramenta importante no Atendimento e 

Aconselhamento Farmacêutico. A quantidade de informação de que dispõem em base de dados 

permite esclarecer o utente sobre quase todo o tipo de interações, ação farmacológica, efeitos 

adversos, entre outro tipo de dados solicitados na altura da dispensa ou em situações pontuais de 

aconselhamento em que não há dispensa de medicamento. Foi muito útil nos primeiros atendimentos 

que realizei, em que apesar de estar familiarizado com a informação científica, era um pouco difícil 

de conjugar com o atendimento e com a “pressão” de ter um utente diante de mim. 

A utilização do código nacional de produto (CNP), um código criado pelo Instituto Nacional 

da Farmácia e do Medicamento (INFARMED) permite ainda identificar automaticamente produtos 

através de caixas que o cliente tenha em casa e que traga à Farmácia para saber se está disponível. É 

também através deste código que os produtos entram no sistema em receção de encomenda. 

No caso de o produto não estar disponível na Farmácia, o Sifarma 2000 permite a verificação 

de disponibilidade no fornecedor, diretamente ou através de correio eletrónico, fazendo uma 

encomenda instantânea de um só produto, permitindo a chegada do mesmo à Farmácia em pouco 
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tempo. Existe também uma previsão da hora de chegada que permite informar o utente de quando o 

produto estará disponível. O Sifarma 2000 voltará a ser mencionado neste ponto, uma vez que muitas 

das operações que serão descritas ao longo deste relatório são realizadas com recurso ao mesmo. 

2.2. Gestão e Administração de Stock 

Em qualquer Farmácia, o stock é o que define o potencial, a projeção e, em parte, a 

capacidade de fidelizar um cliente/utente. Num caso pontual, em que uma pessoa não é utente 

habitual da Farmácia em questão, caso procure um produto, e não o encontre na nossa Farmácia, é 

menos um produto que vendemos, menos lucro que geramos, e o utente mais facilmente voltará à 

Farmácia que teve o produto que o mesmo procurava. Por outro lado, a constante indisponibilidade 

(imediata ou prolongada) de um determinado produto pode ter o mesmo efeito sobre clientes 

fidelizados, o que acaba por prejudicar a Farmácia. 

A acrescentar a isto, para ter todos os produtos possíveis é necessário uma boa capacidade 

financeira e um muito grande investimento inicial, assim como ter poucos produtos pode ter o efeito 

explanado acima. Aqui é necessário um equilíbrio influenciado pelas margens dos medicamentos, os 

lucros e a capacidade de gerar esse equilíbrio tem de estar o mais possível ao alcance de todos os 

proprietários/gestores de Farmácia. Posteriormente a isso, é necessário que os funcionários fixem a 

rotatividade dos produtos, estudem o seu escoamento e façam as encomendas de acordo com esses 

mesmos fatores. Na FA as encomendas diárias são aprovadas no final da manhã, sendo que o Sifarma 

faz encomendas de acordo com a diferença entre o stock mínimo e o stock do momento. Estes valores 

de stock mínimo devem ser revistos, uma vez que os mesmos podem ser produtos que não têm 

escoamento há muito tempo, e cujo stock mínimo e máximo nunca foi analisado. Assim, é sempre 

necessário, antes de realizar aprovação da encomenda, ter em atenção todos os fatores que envolvem 

o escoamento do produto. Ex.: Nos meses de janeiro e fevereiro as encomendas de Cêgripe eram de 

um elevado número de unidades. A isso associado os sintomas gripais decorrentes da altura do ano 

que representa. 

2.3. Encomendas e Fornecedores 

Quando iniciei o meu estágio curricular, o fornecedor principal da Farmácia Arrochela era a 

empresa Alliance Healthcare, tendo-se tornado cliente da OCP Portugal dois meses depois de ter 

iniciado o meu estágio. O volume de vendas é repartido pelos dois, tendo ficado a OCP como 

“fornecedor prioritário”. Dada a situação atual da Distribuição Farmacêutica, a exportação de 

medicamentos e algumas vezes também por incapacidade dos laboratórios, os medicamentos 

(maioritariamente MSRM) acabam por se mostrar esgotados ou não disponíveis. Quando a 

problemática assenta no laboratórios, não há como diferenciar os fornecedores entre si. Ainda assim, 

alguns distribuidores revelam melhor ligação a uns laboratórios em detrimento de outros, 
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conseguindo até gerar pacotes comerciais favoráveis à Farmácia. Essa é a forma como os 

distribuidores se diferenciam, aliada à rapidez na entrega, ao atendimento telefónico, resposta às 

encomendas instantâneas, facilidade nos processos de devolução, condições de pagamento, entre 

outros. Como Farmacêuticos uma das nossas principais preocupações é o acondicionamento dos 

produtos antes de chegarem à Farmácia. Salvo raríssimas exceções, este é um princípio muito 

respeitado pelos distribuidores que cumprem o estipulado em termos de temperatura ou outras 

condições para manter estabilidade dos medicamentos. 

No caso da Alliance Healthcare (AH), a clientes com um determinado estatuto/volume de 

vendas é atribuído o acesso a uma bolsa dinâmica de produtos farmacêuticos. Esta bolsa corresponde 

a um site onde podemos consultar produtos a um preço mais barato que o do mercado de 

fornecimento habitual. Ao mesmo tempo que é dada essa informação, podemos consultar os dias que 

restam até o preço desse produto expirar, altura em que o valor do produto regressa ao normal. Não 

raramente, este mesmo distribuidor fazia chegar à Farmácia vários flyers com promoções em 

produtos, maioritariamente MNSRM, produtos cosméticos, de higiene e puericultura, entre outros. 

A maior vantagem que apresenta é o facto de os pedidos instantâneos poderem ser realizados através 

do Sifarma 2000, sendo que é possível confirmar a disponibilidade dos produtos diretamente através 

deste sistema. A FA tem fornecimento da parte do Armazém do Porto, e recebe duas encomendas 

diárias deste distribuidor de volume relativamente pequeno.  

A OCP Portugal, com Armazém no Peso da Régua revela-se muito vantajosa pelas condições 

que apresenta: a proximidade permite resolucionar pedidos de última hora, sendo que os 

colaboradores se podem deslocar a pé, em vez de esperar que o distribuidor faça a entrega, o acesso 

a uma plataforma online (área reservada do site da OCP Portugal) muito fácil de utilizar, e que 

permite realizar encomendas instantâneas e pedidos especiais, assim como verificar disponibilidade 

dos produtos em stock do fornecedor. Assim sendo, a OCP faz, desde o mês de março, a entrega de 

duas encomendas diárias de grande volume, tendo sempre demonstrado grande disponibilidade de 

produtos e um bom trabalho na relação com a Farmácia. 

No caso de vantagem comercial obtida através de representantes de produto, a encomenda é 

realizada através dos mesmos, estando normalmente a ela associada um desconto ou bonificação. As 

entregas são depois feitas pelos canais normais de distribuição ou até por distribuidores alternativos 

(Torresphar, Rangel Pharma, entre outros). 

Quando por alguma razão, não se consegue aferir a disponibilidade dos produtos através dos 

sistemas disponibilizados pelas duas empresas, averigua-se essa mesma disponibilidade por telefone.  
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2.3.1. Farmácia Douro como fornecedor 

Com o mesmo proprietário que a FA, a Farmácia Douro (FD) localiza-se em Santa Marta de 

Penaguião, distrito de Vila Real, acaba por funcionar como fornecedor da FA. Durante o meu estágio, 

operacionalizei uma média de duas transferências por dia. Aquando da verificação de disponibilidade 

dos produtos solicitados pelos utentes, o stock da FD é sempre consultado, através do Sifarma, que 

dá acesso remoto na FA aos produtos existentes na FD, tendo acesso não apenas à quantidade mas 

também aos prazos de validade, o que confere vantagem. No caso de termos produtos com uma 

grande rotação na FD e que na FA se aproximam do prazo de validade, podemos fazer um pedido de 

transferência de produtos com prazo de validade alargado, enviando os que dispõem de um prazo de 

validade mais curto. A situação contrária é também frequente e passível de se adotar este 

procedimento. Outra das situações é a compra direta por parte da FD a alguns laboratórios (que a FA 

não realiza por não ter stocks muito elevados de produtos) e a posterior transferência para a FA, 

quando existe essa necessidade. A existência desta excelente comunicação entre os colaboradores 

das duas Farmácias permite assim ajudar cada uma a crescer em método de trabalho e também em 

saúde financeira, resultando num verdadeiro sinergismo.  

2.4. Receção e conferência de encomendas 

A receção e conferência de encomendas foi, sem sombra de dúvida, o aspeto que mais 

trabalhei durante o meu estágio curricular. Como referido anteriormente, quase todos os dias 

participei deste processo. A receção e conferência é feita através do Sifarma 2000. As encomendas 

dos armazenistas vêm em banheiras plásticas destinadas para o efeito. Cada armazenista possui uma 

cor identificativa diferente nas suas banheiras, sendo por vezes diferentes as que contêm produtos de 

frio como é o caso da Alliance Healthcare ou da OCP Portugal. Aquando da receção das encomendas 

estas são conferidas em conjunto com o funcionário do fornecedor, verifica-se o número de 

banheiras, se são realmente destinadas à Farmácia e se existe uma ou mais faturas a acompanhar a 

encomenda. Seguidamente verifica-se a existência de medicamentos para conservar no frio, estes vão 

ser guardados de imediato de forma a garantir que mantém as suas condições ótimas. As faturas 

devem conter a identificação do fornecedor e da Farmácia bem como o Número de Identificação 

Fiscal (NIF) de ambos, o Código Nacional do Produto (CNP), respetiva denominação, quantidade 

pedida e enviada, Preço de Venda à Farmácia (PVF), Preço de Venda ao Público (PVP) e o Imposto 

sobre o valor Acrescentado (IVA) de cada um dos produtos. Caso sejam enviados produtos 

psicotrópicos, estupefacientes ou benzodiazepinas são enviadas também guias de requisição, em 

duplicado, que depois são assinadas e carimbadas pela DT. O original desta guia fica na Farmácia 

(num período de, no mínimo, 5 anos) enquanto o duplicado é enviado de volta para o fornecedor. No 

caso da Alliance Healthcare estes documentos são enviados apenas no final de cada mês sob a forma 
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de um resumo. Esta fatura serve para registar a entrada da encomenda no Sifarma e fazer a 

conferência.  

Após abrir o campo de receção de encomenda no Sifarma, introduz-se o número de fatura e o valor 

da encomenda total, com Imposto de Valor Acrescentado (IVA) incluído. Através do leitor de código 

de barras acoplado ao sistema informático, é admitido o CNP e o produto dá entrada no sistema. 

Nesse mesmo momento obtemos a informação de quantos produtos associados àquele CNP existem 

em stock da Farmácia, o prazo de validade do último produto submetido, assim como o PVF e o PVP 

desse produto e margem que a Farmácia possui. Todos estes campos são devidamente verificados, 

num processo que exige a maior concentração e rigor: qualquer falha em qualquer um destes 

parâmetros pode resultar em perda de capital, algo muito prejudicial para a Farmácia. A soma dos 

valores de PVF deve ainda coincidir com a descrita na fatura, garantindo assim que os valores estão 

conforme. O valor de PVF total com IVA deve corresponder ao valor total da fatura com IVA, com 

uma margem de erro máxima de €0,02. 

No caso de, durante a verificação da encomenda a rececionar, ser detetado algum desvio 

maior relativamente ao faturado, deve ser contactado o fornecedor, de forma a ser corrigida a 

situação. Assim, se um produto for faturado e não estiver presente fisicamente na encomenda, o 

fornecedor emite uma nota de crédito à farmácia. No caso de um produto estar presente na 

encomenda e não faturado, deve emitir-se uma devolução que seguirá com os produtos em excesso, 

de novo para o fornecedor. 

Ao terminar a receção de uma encomenda, deve ter-se em conta que os produtos que não 

foram enviados, quer por estarem “em falta”, “rateados no laboratório”, “esgotados no fornecedor” 

ou “retirados do mercado”, devem ser transferidos sempre que aplicável para outra proposta de 

encomenda, do mesmo ou de outro fornecedor, para que o stock seja reposto assim que possível. 

2.5. Devoluções de produtos 

Sempre que há um erro, como seja a faturação de um produto que não foi pedido 

ou que foi pedido por engano, a troca de produtos por parte do fornecedor, a receção de produtos 

danificados, a retirada de um produto do mercado pelo INFARMED ou pelo detentor da autorização 

de introdução no mercado (AIM), a proximidade do fim do prazo de validade ou receção de um 

produto com prazo de validade reduzido, procede-se à sua devolução. Assim, o produto é 

identificado, bem como o número da fatura onde está referenciada sua aquisição, é descrito o motivo 

da devolução, verificadas as quantidades e o PVP na fatura e procede-se à emissão de três cópias da 

nota de devolução. A regularização destas situações fica a cargo do fornecedor em causa, que poderá 

enviar uma nota de crédito que diga respeito ao produto referenciado, enviar o produto sem 

irregularidades, enviar outro produto ou rejeitar justificadamente a devolução. 
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2.5. Armazenamento 

 

O armazenamento é um fator de extrema importância para um profissional de Farmácia, uma 

vez que a facilidade com que encontramos os produtos interessa no atendimento. Se formos mais 

rápidos a encontrar um produto, mais tempo poderemos dedicar ao utente. Obviamente que este não 

é o único fator a ter em conta, mas um dos fundamentais para que se faça um armazenamento 

organizado e prático. 

Regra geral, os MSRM não estão acondicionados em local visível para o utente, mas antes 

em gavetas em espaço contíguo aos balcões de atendimento, ou em casos de medicamentos de alta 

rotação, são colocados prateleiras de acesso restrito aos funcionários, na parte posterior de cada 

balcão. Já os MNSRM são colocados num local de visualização e acesso rápidos pelos utentes, de 

forma a captar a sua atenção. 

A organização propriamente dita está descrita no subcapítulo “Espaço Físico” neste mesmo relatório. 

 

2.6. Controlo de prazos de validade 

 

Todos os dias, a par da receção de encomendas, são verificados e atualizados os prazos de 

validade dos produtos, tal como referido anteriormente, com vista à manutenção da qualidade, 

segurança e eficácia de cada medicamento dispensado. 

No início de cada mês, é impressa uma lista dos produtos com prazo de validade em vias de 

expirar, nomeadamente em três meses. Pude conferir as datas expressas nesta lista, fazendo as 

necessárias devoluções ao fornecedor e atualizando as fichas de produto com o prazo de validade 

mais curto existente em stock. No caso das tiras de glicémia e colesterol, as mesmas são aceites 

apenas com uma antecedência de 5 meses sob o prazo marcado na embalagem. Assim, aquando da 

receção da encomenda, o prazo de validade inserido para controlo correspondia a uma contração do 

prazo em cinco meses. De forma a escoar alguns produtos com elevada rotação na FD, muitos destes 

produtos com curto prazo são para lá transferidos. 

 

3. Dispensa de medicamentos e produtos de Saúde 

O Farmacêutico é, por lei, o único profissional habilitado para realizar a dispensa de 

medicamentos. Este é um facto estipulado no Estatuto do Ato Farmacêutico e que injeta uma elevada 

dose de responsabilidade na função do Farmacêutico Comunitário. Como tal, os cuidados a ter são 

de grande envergadura. É função do Farmacêutico educar o utente para as normas de segurança, de 

como deve tomar o medicamento, como o deve armazenar e disponibilizar-se para esclarecer 

qualquer tipo de dúvida que daí advenha. O Farmacêutico deve ainda promover o uso racional do 



                     Estágio Profissionalizante – Farmácia Arrochela – Setembro 2015 

13 
 Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

medicamento e promover a adesão à terapêutica do utente. E é neste ponto que o Farmacêutico 

acrescenta uma grande parte do seu valor: pelo facto de conseguir contribuir para a melhoria das 

condições de saúde através da sua função, tão preciosa. O Farmacêutico evita, assim, re-

internamentos, consegue acompanhar doenças crónicas, minimiza efeitos adversos, deteta interações, 

poupando elevadas quantias de dinheiro ao Serviço Nacional de Saúde e ao Estado. A dispensa deve 

assim, a par do Aconselhamento e da relação com o utente, a prioridade do Farmacêutico deve ser a 

dispensa cuidada e trabalhada de acordo com o próprio utente, com a devida compreensão no que é 

a diferença cultural, socioeconómica, na crença religiosa, entre outros fatores diferenciadores no seio 

da sociedade. Na altura do aconselhamento, deve o Farmacêutico ter em conta todos estes fatores, 

uma vez que os mesmos podem influenciar até a adesão à terapêutica. Esta foi a minha principal 

motivação aquando da chegada a esta etapa do estágio: o cuidado com o utente e com todos os fatores 

que o envolvem. Foi ainda muito importante atualizar-me e consultar alguma bibliografia, rever 

conceitos adquiridos durante o curso, para que pudesse realizar a dispensa do medicamento em 

segurança, e ao mesmo tempo para garantir a confiança do utente em mim, que quase como que 

represento uma classe quando realizado atendimento ao público em Farmácia de Oficina. 

3.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica [3] 

Os MSRM, para serem considerados como tal, devem obedecer a uma das seguintes 

condições : 

a) Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo quando usados 

para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; 

b) Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam utilizados com 

frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam; 

c) Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações 

adversas seja indispensável aprofundar; 

d) Destinem-se a ser administrados por via parentérica. 

Estes medicamentos podem ser levantados exclusivamente na Farmácia e com apresentação 

obrigatória de Receita Médica. 

 

3.1.1. Receita Médica  

 

A Receita Médica (Anexo IV) é um documento que permite a dispensa de MSRM e cujo 

modelo é regulamentado pela Portaria n.º 224-A/2013 de 9 de julho e que veio proceder a alterações 

à Portaria 137-A/2012 de 11 de maio. 

Para uma Receita Médica ser válida necessita de cumprir alguns requisitos como estar dentro do 

prazo de validade (6 meses ou 30 dias), ter o número de receita, local de prescrição, identificação do 

médico, identificação do doente, número de beneficiário do subsistema e entidade responsável (caso 
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se aplique), regime especial de comparticipação (se aplicável), assinatura do Médico prescritor, 

identificação das Substâncias ativas por Denominação Comum Internacional (DCI), forma 

farmacêutica, dosagem, quantidade, dimensão da embalagem e denominação comercial (se 

aplicável).[4] 

Em cada receita médica podem ser prescritos até quatro medicamentos distintos, não 

podendo, em caso algum, o número total de embalagens prescritas ultrapassar o limite de duas por 

medicamento, nem o total de quatro embalagens, exceto medicamentos prescritos em embalagem 

unitária, os quais podem ser prescritos num número até 4 embalagens por receita. [4] 

A denominação comercial de um medicamento pode ser incluída na Receita 

Médica em duas situações: 

a) Prescrição de medicamento com substância ativa para a qual não exista medicamento genérico 

comparticipado ou para a qual só exista original de marca e licenças; 

b) Justificação técnica do prescritor quanto à insuscetibilidade de substituição do medicamento 

prescrito. 

As justificações técnicas podem ser de três tipos: 

a) Prescrição de medicamento com margem ou índice terapêutico estreito, conforme informação 

prestada pelo INFARMED, I. P. ; 

b) Fundada suspeita, previamente reportada ao INFARMED, I. P., de intolerância ou reação adversa 

a um medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado por outra denominação 

comercial; 

c) Prescrição de medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com duração 

estimada superior a 28 dias. 

Atualmente as receitas são maioritariamente eletrónicas, havendo no entanto casos em que a 

prescrição pode ser manual. Para esta prescrição manual o prescritor tem que justificar com uma das 

4 exceções seguintes: 

a) Falência do sistema informático; 

b) Inadaptação fundamentada do prescritor, previamente confirmada e validada anualmente pela 

respetiva Ordem profissional; 

c) Prescrição ao domicílio; 

d) Outras situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês. [4] 

 

Quando um estudante inicia o seu percurso de estágio em Farmácia Comunitária ambiciona 

chegar rapidamente ao balcão para realizar a mais nobre componente do exercício da profissão em 

Farmácia Comunitária, relacionada com o atendimento e aconselhamento. No entanto, esta é uma 

etapa que, quando conseguida exige a maior das minúcias e a maior das concentrações, uma vez que 

exige atenção a todos os procedimentos: todos aqueles parâmetros que enunciei no inicio deste ponto 



                     Estágio Profissionalizante – Farmácia Arrochela – Setembro 2015 

15 
 Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

têm de ser analisados e confirmada a sua legitimidade. Caso exista alguma falha, podemos 

comprometer o atendimento no seu todo. A validação incorreta da receita médica impede a Farmácia 

de ser remunerada após faturação e envio da receita para o Centro de Conferência de Faturas (CCF). 

A má interpretação dos medicamentos constantes na receita pode trazer consequências graves ou 

muito graves para o utente. Como tal, estes são procedimentos que levam o seu tempo para 

aperfeiçoar e têm que ser trabalhados pouco a pouco com a máxima atenção e cuidado. 

 

3.1.2. Dispensa de MSRM (processamento manual da receita) e 

Aconselhamento 

Quando o utente chega com a receita à Farmácia, o Farmacêutico verifica se todas as condições estão 

reunidas para a validação. Através do Sifarma inicia-se o atendimento premindo o comando F3. 

Começamos por verificar o Regime de Comparticipação ao qual o utente está sujeito e selecionamos 

através da lista apresentada pelo sistema. Em prescrição por DCI, o código de leitura ótica que consta 

da receita corresponderá a um Grupo Homogéneo (GH) de medicamentos.  

O Sifarma apresenta-nos então, todas as embalagens de medicamentos com aquele princípio 

ativo (genéricos ou de marca), dose e com a mesma quantidade. É nesta altura que questionamos o 

utente sobre qual o medicamento que costuma tomar, e o mesmo exerce o direito de opção. Esta 

tarefa é facilitada caso o utente seja habitual na Farmácia, com ficha atualizada e selecionada a opção 

de Acompanhamento Local. Este é um procedimento que deveria ser adotado para todos os clientes. 

No entanto, a recolha de muitos dados e a necessidade de o utente assinar uma Declaração de 

Consentimento Informado dificultam a implementação deste processo. Depois de obter a receita, 

seleciona-se assim, de entre o GH, o CNP associado ao medicamento que o utente pretende. Antes 

de proceder à faturação, é imperativo conhecer o enquadramento da prescrição médica, e aconselhar 

o utente da melhor forma, nomeadamente para eventuais produtos complementares/adjuvantes da 

terapêutica que irá realizar. No entanto, a principal informação que o Farmacêutico tem a prestar é 

sobre o MSRM que dispensa, nomeadamente sobre as contraindicações, interações, efeitos adversos, 

via e modo de administração assim como a posologia, o fator mais importante para a adesão à 

terapêutica, e portanto, resolução da patologia. Para que possa prestar esta informação, o 

Farmacêutico pode e deve recorrer à informação presente no Sifarma 2000 ou ao Resumo das 

Características do Medicamento (RCM) disponível online. Para completar a dispensa é essencial 

realizar a Verificação das embalagens que iremos entregar ao utente. Durante o meu estágio não 

realizei de forma muito frequente este procedimento, no entanto, cometi alguns erros, e aconselho 

que se faça sempre esta verificação, de forma a minimizar eventuais erros com consequências tanto 

para o utente como para a Farmácia. Em processamento manual de receita, este não é um 

procedimento obrigatório mas que deve ser feito. No final do procedimento, depois de proceder ao 
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pagamento e antes de solicitar informação fiscal, faz-se a impressão da fatura no verso da(s) 

receita(s), ficando registados os medicamentos comparticipados pelos regimes em vigor e sob os 

quais as receitas foram emitidas. Esta fatura é depois assinada pelo utente, que declara assim se 

exerceu ou não o direito de opção e confirma que adquiriu os medicamentos acima referidos. 

 

3.1.3. Sistemas de comparticipação e preços de referência [5] 

São inúmeros os organismos responsáveis pela comparticipação, sendo que esta pode ser 

partilhada no caso de se verificar a complementaridade de dois organismos diferentes. Durante o meu 

estágio, verifiquei que as entidades mais comuns são o Sistema Nacional de Saúde/Regime Geral 

(organismo 01) ou Sistema Nacional de Saúde/Pensionistas (organismo 48). Estes dois grupos 

representam a larga maioria da faturação da FA, sendo que da mesma uma grande parte é de Regime 

Geral (organismo 01). 

As receitas referentes ao protocolo da diabetes (organismo DS) não devem conter produtos 

ou medicamentos que não estejam por ele abrangidos. A diabetes mellitus é sujeita a um protocolo 

especial. 

Os organismos referentes a seguros de saúde, sindicatos profissionais, e programas especiais 

do Ministério da Saúde ou Indústria Farmacêutica também são processadas, tendo normalmente 

associadas percentagens de comparticipação bastante altas, próximas até dos 100% (como por 

exemplo doentes do Lupus Eritematoso). 

 

3.1.4. Dispensa de MSRM (Processamento Eletrónico da Receita) 

O ano de 2015 foi um ano de transição no que diz respeito ao processamento da receita. A 

ANF, em conjunto com a Mylan e através de protocolo com o Ministério da Saúde estabeleceu o 

processamento de receitas por via eletrónica. A partir do mês de abril de 2015, a FA pôde usufruir 

deste mesmo serviço. A instalação foi feita e desde logo se pôde observar uma alteração no Sifarma: 

Aquando da seleção da opção “atendimento c/ comparticipação (F3)” passou a ser solicitado o Cartão 

de Cidadão no início do atendimento. Como com a instalação, cada um dos postos passou a ter um 

leitor de chip de cartão de cidadão, a sua inserção solicita depois a inserção do PIN da receita, que 

pode ser lido com o leitor ótico de código de barras. As linhas de dispensa do Sifarma começam 

então a ser preenchidas com os medicamentos constantes da receita. No caso de a prescrição conter 

apenas substâncias por DCI, são carregados os grupos homogéneos, tendo que se selecionar 

manualmente o elemento do GH que se pretende (solicitando o direito de opção para o utente 

escolher). Aquando da escolha do elemento do GH, recorrendo ao leitor ótico de código de barras, 

digita-se o PIN do direito de opção, validando assim a escolha. À medida que as linhas de dispensa 

vão sendo preenchidas, ocorre, através dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), a 
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aprovação do preço de venda. O preço aparecerá sinalizado a vermelho caso não esteja em vigor, 

mesmo que seja o preço recolhido na embalagem. De referir que com este tipo de processamento, o 

sistema assume automaticamente o regime de comparticipação estipulado na receita em papel, não 

sendo necessária introdução manual do mesmo, ao contrário do processamento manual da receita. Se 

existir algum mecanismo de comparticipação complementar (como seguros de saúde, sindicatos 

profissionais ou indústria farmacêutica, entre outros), o mesmo deve ser introduzido pelo operador. 

Caso o utente não pretenda dispensa de MNSRM, o procedimento continua com Verificação 

Obrigatória das embalagens dos medicamentos. As quantidades são então verificadas através da 

introdução do código CNP ou de leitura do código de barras tantas vezes quantas embalagens forem 

dispensadas. Este passo evita qualquer tipo de erros na dispensa de medicamentos que, como referi 

anteriormente, pode ser prejudicial para ambas as partes. A faturação é de resto, operada da mesma 

forma que no processamento manual, com impressão de fatura no verso da receita. Este é um passo 

que difere no agrupamento em lotes (grupos de 30 receitas referentes a um regime de 

comparticipação; todas as receitas ficam registadas no sistema, sendo que no final de cada mês é 

impresso um verbete com a descrição e o valor de cada uma das receitas do lote em questão). 

Enquanto que no processamento manual, a receita é integrada no lote de receitas correspondente ao 

regime de comparticipação, no caso do processamento automático da receita, as mesmas são 

agrupadas em dois lotes: 99x (correspondente a receita sem erros de validação) e 98x (correspondente 

a receita com erros de validação). No primeiro caso, é garantido que a receita foi aceite e que a 

Farmácia será remunerada, uma vez que todos os parâmetros estão conforme o estipulado. No 

segundo caso, e por um qualquer erro no processamento (como por exemplo, o preço de venda não 

aprovado pelos SPMS), não existe confirmação de que a receita será aceite, sendo que a mesma 

apenas será obtida após o feedback do CCF. Este novo processamento representa uma grande 

evolução do Sistema de Saúde, sendo que o objetivo final é a total desmaterialização do 

processamento da receita, não sendo necessária a informação em papel. Num futuro muito próximo, 

podemos falar de informação guardada em cartão de cidadão ou de redes dos Sistema Nacional de 

Saúde, entre Farmácias e entidades públicas e privadas de cuidados de saúde que partilham 

informações sobre historiais clínicos e medicação a aviar. Este seria um enorme progresso nos 

Cuidados de Saúde em Portugal, e acredito que a receita eletrónica é um passo muito importante para 

esta evolução. 

3.2. Psicotrópicos e Estupefacientes [6],[7] 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são medicamentos que atuam diretamente 

no Sistema Nervoso Central (SNC), sendo que quem os consome encontra-se em estados 

relativamente avançados de descontrolo da dor, inquietação, entre outros. O consumo dos mesmos 

pode representar ainda alteração de estados psíquicos e mentais, e pode também resultar em casos de 

dependência grave. Estes são ainda fármacos que pelo seu efeito e pelas restrições na sua dispensa, 
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são alvo de tráfico. Como já explicitado anteriormente, estes são medicamentos rigorosamente 

controlados pelo Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento (INFARMED). Em todo o ciclo 

do medicamento psicotrópico e estupefaciente existe um controlo apertado, na produção, na 

distribuição e na sua chegada à Farmácia (onde deve vir acompanhado de uma guia de requisição 

específica).  

A restrição na dispensa destes medicamentos implica o preenchimento de um formulário 

específico, identificando o Prescritor, o utente – e caso não seja a mesma pessoa – a pessoa que irá 

adquirir o medicamento. É então impresso um talão próprio que deve ser arquivado juntamente com 

uma cópia da receita e mantido na Farmácia durante um mínimo de três anos. 

3.3. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Medicamentos não sujeitos a Receita Médica, são medicamentos que não preenchem 

qualquer um dos requisitos necessários para um medicamento ser considerado MSRM. Estes 

medicamentos não são comparticipados, salvo nos casos previstos na legislação que define o regime 

de comparticipação do Estado no preço dos medicamentos [3]. 

A dispensa de MNSRM é realizada para tratamentos de curta duração, alívio de transtornos menores 

ou alguma sintomatologia. Estes medicamentos são normalmente de venda livre, sendo o PVP 

atribuído pela Farmácia que decide assim as margens de comercialização. Estes medicamentos são 

dispensados por indicação Farmacêutica ou por Automedicação. A elevada frequência com que os 

doentes recorrem à Farmácia para adquirir este tipo de medicação é reflexo da proximidade entre os 

doentes e a Farmácia mas também devido à grande confiança que o público em geral tem no trabalho 

dos Farmacêuticos. 

Os MNSRM são da responsabilidade “prescritora” do Farmacêutico e podem ser usados de forma 

isolada, ou como adjuvantes à terapêutica médica. O aconselhamento deste tipo de medicamentos foi 

difícil de consolidar, uma vez que muitos dos seus princípios ativos não são ditos convencionais, mas 

à base de produtos naturais, sobre os quais desconhecia interações e contra indicações, sendo que 

algumas vezes havia falta de informação no Sifarma sobre os mesmos. 

 

3.4. Medicamentos de Uso Veterinário 

 

Medicamento de uso veterinário (MUV)  é toda a substância, ou associação de substâncias, 

apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos 

seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer um 

diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, 

a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas. [8] 
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Na FA, a maior parte da procura correspondia a produtos destinados a animais de 

estimação/companhia como cães e gatos, nomeadamente anticoncecionais, coleiras, antiparasitários, 

produtos de higiene, entre outros (Anexo V). Na FA estes não representam uma grande fatia de 

vendas. Ainda assim, são produtos com alguma margem e que permitem arrecadar lucros. 

Infelizmente não tive a formação suficiente para, numa fase inicial, fazer uma dispensa correcta 

destes produtos. Com alguma leitura e observação de atendimento, fui-me familiarizando com os 

produtos e já fui capaz de fazer um melhor aconselhamento e intervenção farmacêutica. 

 

3.5. Dermofarmácia e Cosmética 

 

Os produtos cosméticos e dermatológicos representam, na FA (Anexo VI), um grande 

volume de produtos, e a partir dos quais é possível retirar margens aceitáveis de lucro. Estes produtos 

são designados como qualquer substância ou preparação destinada a ser posta em contacto com as 

diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, 

unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, 

exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom 

estado ou de corrigir os odores corporais [9]. Para além disso, as Farmácias são cada vez mais 

procuradas para a compra destes produtos, uma vez que as pessoas sabem que o aconselhamento é 

qualificado e especializado. Para permitir que este trabalho seja feito da forma mais segura possível, 

as marcas disponibilizam formação aos clientes (Farmácias). Ainda assim, não. É uma área na qual 

é necessária constante atualização, e por isso é necessária a constante frequência destas formações, 

particularmente para quem, no seu plano de estudos, não optou por esta área de estudos das Ciências 

Farmacêuticas. 

 

3.6. Medicamentos Homeopáticos 

 

Medicamento homeopático é um medicamento obtido a partir de substâncias denominadas 

stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito na 

farmacopeia europeia ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado 

membro, e que pode conter vários princípios ativos [10].  

Cientificamente, existe muita controvérsia em torno dos medicamentos homeopáticos, uma vez 

que parte da comunidade não acredita nas propriedades curativas de diluições tão grandes de 

moléculas. A FA tem disponível a linha homeopática dos Laboratórios Boiron, com uma grande 

diversidade de produtos. A recetividade do público aos medicamentos desta gama é 

surpreendentemente boa. Os laboratórios Boiron têm investido em publicidade televisiva, que acaba 

por ter o seu impacto positivo: os utentes mostram vontade de experimentar quando algum sintoma 

surge e acabam por voltar a comprar quando surgem os mesmos sintomas, por encontrarem alguma 
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resolução para os seus problemas. Produtos como Stodal ou Oscillococcinum são produtos muito 

procurados para estados gripais ou tosse, por aliviarem os sintomas.  

4. Serviços Farmacêuticos 

4.1. Determinação da Pressão Arterial e Testes Bioquímicos 

 

A FA tem disponíveis os recursos para a determinação da Pressão Arterial (PA), não só através 

de balanças digitais nos quais o utente insere uma moeda e é feita a determinação de peso, altura e 

PA, como máquinas digitais para medição da pressão arterial. Este é o teste que as pessoas mais 

procuram na FA, particularmente por ser rápido e completo. 

Os testes bioquímicos disponíveis são a determinação de Colesterol, Triglicerídeos, Ácido Úrico 

e Glicémia. Como referi anteriormente, a determinação é feita através de um aparelho digital da 

marca Roche, que consegue garantir muito rigor ao procedimento. Ainda assim, os testes 

bioquímicos são realizados de forma muito pontual na FA. 

5. Outros Serviços 

 

5.1. Consulta de Nutrição 

 

A Consulta de Nutrição na FA está a cargo da Doutora Joana Valente, que acompanha 

devidamente utentes com excesso de peso, ou utentes com complicações de saúde que exigem uma 

adaptação de regimes alimentares. Estas consultas têm tido sucesso, e com resultados frutíferos. 

Associada à consulta poderão estar alguns produtos adjuvantes do emagrecimento, sendo que isso 

também representa lucro para a Farmácia, tendo um impacto positivo na saúde financeira da mesma. 

 

5.2. Programa de Troca de Seringas 

 

       No ano de 2015 foi reintroduzido o programa de troca de seringas nas Farmácias cujo acordo 

para a funcionalização foi assinado entre a ANF e o Ministério da Saúde. Foi, assim, distribuído pelas 

Farmácias um kit com elementos a distribuir aos toxicodependentes que o pretendessem. O objetivo 

principal do programa é diminuir a incidência de doenças como o Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (SIDA) e a Hepatite C, com grande prevalência de entre toxicodependentes. Assim, os 

indivíduos toxicodependentes dirigem-se à Farmácia, entregando uma seringa usada e em troca 

obtêm o kit que contém seringas, água destilada, ácido cítrico, prata, entre outros elementos para a 

prepação da dose injetável. Este é um programa que, como é sabido em domínio público, permite 

poupar a despesa pública e é mais uma prova da diferença que o Farmacêutico faz ao acrescentar 

valor à saúde em sociedade. 
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5.3. VALORMED 

 

A VALORMED, criada em 1999, é uma sociedade sem fins lucrativos que tem a 

responsabilidade da gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. Resultou 

da colaboração entre a Indústria Farmacêutica, Distribuidores e Farmácias em face da sua 

consciencialização para a especificidade do medicamento enquanto resíduo. [11] 

Este programa decorre de forma contínua e permite que os clientes da Farmácia, quando assim o 

desejarem, poderem entregar as embalagens vazias de medicamentos na Farmácia de maneira a que 

sejam tratadas como resíduos peculiares que são. Para uma eficácia maior na recolha destes resíduos 

o Farmacêutico deve ir informando os doentes desta campanha tendo em vista a consciencialização 

da sociedade em geral uma vez que esta não é só uma questão ambiental mas acima de tudo uma 

questão de saúde pública. 

Os contentores quando estão cheios são fechados, pesados e selados para serem transportados 

pelo armazenista aquando da entrega das encomendas. No momento do levantamento o operador do 

fornecedor preenche um papel e carimba, garantindo assim que procedeu ao transporte do contentor. 

O armazenista depois encaminha o contentor para a VALORMED onde este será destruído. 
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PARTE 2  

1. Doença Cardiovascular 

 

A população presente na Farmácia Arrochela e utentes frequentes eram maioritariamente 

pensionistas, na sua maioria com idade superior a 65 anos. Estes utentes eram polimedicados e 

necessitavam, muitas das vezes, de um maior acompanhamento, tendo em conta que muitos dos 

medicamentos que os mesmo usam nesta altura da sua vida têm como efeito adverso algumas 

complicações vasculares, sejam elas a nível venotónico ou mesmo a nível cardíaco. Como tal, é muito 

importante que os mesmos sejam frequentemente vigiados e tenham sempre o seu Farmacêutico para 

os auxiliar a monitorizar a terapêutica. O papel do Farmacêutico é essencial neste âmbito e deve 

sempre ter-se em conta que o doente precisa de ser devidamente educado e a medicação deve ser 

controlada. Para além da devida atenção que era dada pelo pessoal da FA a esta população, havia 

muitas vezes um trabalho de proximidade com médicos e enfermeiros, afimde conseguir controlar 

este tipo de patologia e as complicações a ela associadas. 

 Para além da dinamização do Facebook, e do conselho que era dado ao utente, foram 

distribuidos alguns flyers com dicas úteis e que permitiam a mesma educação do utente, que foi 

falada anteriormente. 

1.1. Descrição patológica e principais tipos de Doença Cardiovascular (DCV) 

  
A Doença cardiovascular é a principal causa de morte em todo o mundo. Apesar de ser 

tipicamente considerada uma doença de países desenvolvidos, esta é uma doença que está a crescer 

em países em desenvolvimento. A doença cardiovascular deriva normalmente de disfunções ao nível 

vascular, como resultado de, por exemplo, episódios de aterosclerose, trombose ou Hipertensão 

Arterial, que acaba por, de certa forma, comprometer a função orgânica. Em casos mais severos, o 

coração e o cérebro podem ser largamente afetados, podendo ocorrer Enfarte Agudo do Miocárdio 

(EAM) ou Acidente Vascular Cerebral. Estes são também episódios que podem levar ao 

enfraquecimento dos músculos cardíacos, alterando o estilo de vida do paciente, muitas vezes de 

forma irreversível. [12] 

 

1.1.1. Ataque cardíaco/Enfarte Agudo do Miocárdio 

 

Um ataque cardíaco ocorre quando o fluxo sanguíneo está bloqueado numa qualquer parte 

do coração devido à presença de um coágulo, normalmente formado por partículas de gordura, 
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colesterol, criando uma verdadeira placa. Caso esta placa cause interrupção total do fluxo sanguíneo, 

a parte do músculo cardíaco para o qual estavam a ser fornecidos nutrientes e oxigénio torna-se 

disfuncional, e as suas células entram em apoptose. [13] 

Os ataques cardíacos poderão começar de forma muito lenta, causando apenas alguma dor 

na zona do peito e algum desconforto que pode durar alguns minutos e aparecer de uma forma 

intermitente, sendo que a intensidade varía em larga escala, podendo também vir associada a 

indigestão e ardor no peito. A dor é aliás, o principal sintoma de que o paciente pode estar a 

desenvolver um ataque cardíaco. Associada à mesma poderá aparecer alguma dificuldade em respirar 

normalmente, seja ela durante atividade física ou em repouso. Existe  também alguma dor nas costas, 

ombros e pescoço. Ainda assim, um ataque cardíaco pode ser um acontecimento silencioso, sem 

qualquer tipo de sintoma, podendo, ainda assim, ter consequências graves. [14] 

 

1.1.2. Acidente Vascular Cerebral (AVC) 

 

Dados do Boletim epidemiológico do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge 

“Prevalência de Acidente Vascular Cerebral na população portuguesa: dados da amostra ECOS 

2013” referem o AVC como uma das principais fatalidades no nosso país, sendo que em cada hora, 

6 pessoas sofrem um episódio de AVC, do qual acabam por infelizmente resultar entre 2 e 3 óbitos, 

sendo a prevalência muito maior nos homens do que nas mulheres na faixa etária 65-74 (anos). [15] 

 

O AVC resulta de uma cascata de micro-eventos que geram depleção energética e poderão 

levar à morte celular por asfixia (falta de fornecimento de oxigénio a vasos que irrigam o cérebro). 

Os fatores intermediários que intervêm neste processo poderão estar relacionados com um excesso 

de de aminoácidos acoplados a processos excitatórios do SNC, assim como a formação de radicais 

livres e processos inflamatórios. Inicialmente, e depois do fenómeno de oclusão arterial, a zona que 

deixa de ser irrigada (central) causa uma série de distúrbios metabólicos e de natureza iónica à sua 

volta que se espalham pelo vaso, sendo esta zona denominada de penumbra isquémica. Esta é a razão 

pela qual, nos primeiros minutos/horas, os sinais clínicos não refletem danos irreversíveis no SNC. 

A principal causa do AVC é portanto a aterosclerose e o cardioembolismo. Tem-se observado, ainda 

assim, em pacientes mais jovens, outro tipo de causas para AVC que extravasam os fatores de risco 

conhecidos. 

 Os sintomas mais comuns de AVC costumam ser a fraqueza, perda de sentidos, disfasia e 

disartria (pode ser um dano permanente), hemianopsia, entre outros sintomas mais ou menos severos. 

O diagnóstico é, a partir daqui, realizado de forma simples, podendo aparecer nos pacientes alguns 

sintomas menos comuns. Ainda assim, a deteção de casos mais graves passa pelo diagnóstico 

diferencial para averiguar a presença de tumores cerebrais ou hematomas subdurais (complicações 

relacionadas com a severidade do episódio em questão).  
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Qualquer tipo de deficiência ou consequência detetada pós-AVC necessita de confirmação 

através de exame neurológico e outro tipo de exame como verificação da pressão arterial. Um valor 

muito alto de pressão arterial (acima de 180/100 mm Hg) poderá significar que estamos perante um 

caso de encefalopatia hipertensiva, e que poderá originar um episódio de trombose. [16] 

Tendo este tipo de episódio grandes consequências a nível cerebral, muitas das funções ficam 

comprometidas como já foi mencionado acima. Uma das complicações com mais impacto social, 

económico, financeiro e de alteração das condições de vida é a perda de movimentos e a perda de 

controlo de algumas funções fisiológicas. É importante que o paciente esteja em constante 

observação, seja no Hospital ou em casa, e mesmo neste segundo local, os familiares sejam prudentes 

com os cuidados, tentando ir reforçando a autonomia necessária para as tarefas diárias com exercícios 

indicados pelo médico ou profissional habilitado para tal, uma vez que, nos casos mais simples, os 

pacientes conseguem fazer esta recuperação, não na totalidade, mas exercendo a maioria das funções 

que exerciam antes do episódio de AVC. [17] 

 

1.1.3. Insuficiência Cardíaca 

 

A insuficiência cardíaca é um tipo de doença cardiovascular que resulta diretamente de uma 

diminuição do débito cardíaco. Esta diminuição do débito cardíaco é, por sua vez, resultante de uma 

alteração na ejeção de sangue pelo ventrículo esquerdo (existe uma diminuição também do volume 

sistólico). Todo este mecanismo gera uma disfunção na sístole, causada por micro-processos de 

transdução de sinal (entre eles a apoptose). Podemos também falar de disfunção diastólica quando, 

por outro lado, não existe capacidade para o ventrículo desempenhar as suas funções no que diz 

respeito à diástole. Existe uma menor capacidade de preenchimento do ventrículo com sangue, 

causando assim, menor ejeção de sangue. Em alguns casos, o ventrículo consegue dilatar-se, 

auxiliando no enchimento do ventrículo sendo posteriormente mais eficaz a ejeção. Durante os 

episódios de insuficiência cardíaca ocorrem algumas alterações a nível fisiológicos, uma vez que 

existem mecanismos compensatórios em relação ao volume de sangue do coração e aos batimentos 

cardíacos. Estes mecanismos incluem a ativação de neurónios dos sistema simpático e ocorre 

ativação do sistema renina-angiotensina e consequente libertação da Hormona Anti-Diurética (ADH) 

ou Vasopressina, causando uma resposta neurohormonal, e a isso associado um aumento da 

vasoconstrição arterial (para manter a pressão arterial), da constrição venosa (de forma a aumentar a 

pressão venosa) e aumentar o volume sanguíneo, repondo assim o volume ejetado que sai do 

ventrículo. Apesar de este ser como que um mecanismo compensatório, pode agravar a insuficiência 

cardíaca pelo aumento da tensão pós-carga na parede do miocárdio durante a ejeção e aumento da 

tensão pré-carga, podendo levar a situações de congestão pulmonar, sistémica ou edema pulmonar. 

Outra forma de compensar o baixo débito cardíaco gerado nestas situações é através do sistema 

adrenérgico, com um aumento da resistência vascular sistémica. As veias sofrem também constrição. 
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É extremamente importante que os barorrecetores arteriais estejam funcionais para que este sistema 

de feedback seja efetivo, especialmente em insuficiência cardíaca aguda. As causas da insuficiência 

cardíaca são várias, sendo o enfarte agudo do miocárdio uma delas, Hipertensão Crónica, Doença 

Coronária, Disfunção valvular, Cardiomiopatia Idiopática, Cardiomiopatia bacteriana/viral, 

miocardite, pericardite, arritmia, diabetes, entre outras doenças que acabam por gerar insuficiência 

cardíaca. [18] 

Os sintomas associados à insuficiência cardíaca estão relacionados com tudo o que o 

mecanismo patogénico afeta direta ou indiretamente, resultando em dificuldade em respirar, tosse 

constante e espirros, edema, enxaqueca, fadiga, náusea e falta de apetite, confusão de ideias e elevada 

pressão arterial. [19] 

 

1.1.4. Arritmias 

 

As arritmias representam uma disfunção no batimento cardíaco do coração, que pode ser 

momentânea, ou pode ser gerada em episódios recorrentes. Pode estar associada a um batimento 

cardíaco muito fraco ou muito forte, fora do habitual, por interferência na atividade elétrica do 

coração. A aliar ao facto de ser muito forte ou fraco, o batimento pode ser igualmente desorganizado 

e criar desconforto no paciente. Os principais sintomas são palpitações e o sentimento de batimento 

irregular, sendo que os sintomas de maior gravidade são ansiedade, fraqueza, tonturas, sudorese, dor 

no peito e dificuldade em respirar normalmente. O diagnóstico é realizado através de vários meios 

como por exemplo a análise da história familiar, um exame físico, medição da atividade elétrica do 

coração (através de aparelhos eletrofisiológicos) como Electrocardiograma, prova física de esforço, 

entre outro tipo de métodos de diagnóstico mais complexos. [20] 

 

1.1.5. Valvulopatias 

 

O coração tem na sua constituição quatro válvulas: a válvula tricúspide, a válvula pulmonar, 

a válvula mitral e a válvula aórtica. Estas válvulas permitem que o sangue circule de forma 

unidirecional, não permitindo fugas no sentido contrário. Quando os ventrículos estão cheios, a 

válvula tricúspide e a válvula mitral fecham. Isto previne que o sangue volte para as aurículas 

aquando da contração dos ventrículos. Ao mesmo tempo que se dá esta contração, dá-se o a abertura 

das válvulas pulmonar e aórtica, seguindo o sangue o trajeto normal na circulação. Quando termina 

o período de contração dos ventrículos e estes começam a relaxar, as válvulas pulmonar e aórtica 

fecham, prevenindo o seu regresso aos ventrículos. A existência destas válvulas permite, assim, o 

correto funcionamento do coração e da circulação para o coração, pulmões e resto do corpo. Dada a 

importância da ocorrência destes mecanismos, qualquer patologia relacionada com as válvulas 
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poderá provocar danos muito graves no aparelho circulatório. Existem algumas patologias cuja causa 

é mecânica, podendo levar até a insuficiência cardíaca, como é o caso estenose da válvula aórtica ou 

a insuficiência/regurgitação da válvula mitral.[21] 

Outro tipo de valvulopatias são as valvulopatias congénitas, que correspondem, 

normalmente, e como o próprio nome indica, a defeitos nas válvulas transmitidos geneticamente. As 

valvulopatias congénitas podem resultar de anomalias cromossómicas, fatores ambientais aos quais 

a mãe é exposta durante a gravidez, entre outros. No entanto, não existe uma causa única definida 

para o aparecimento desta patologia, pensando-se que se trata de hereditariedade multifatorial [22]. 

Estas são duas patologias que afetam principalmente as válvulas pulmonar e aórtica. Estas válvulas 

podem ter defeitos no tamanho, podendo conter malformações no tecido que as constitui, gerando 

problemas a nível da condução do sangue para a circulação [23].  

Entre o tipo de sintomas que os pacientes com esta patologia apresentam, está a dificuldade 

em respirar, fraqueza e tonturas, desconforto no peito, inchaços nos tornozelos e pernas pesadas, 

assim como aumento de peso corporal.[24]  

 

 

1.2. Fatores de risco, Rastreio e prevenção 

 

Na descrição que foi feita em cima, apercebemo-nos de que o aparecimento de qualquer tipo 

de doença cardiovascular está relacionado com uma série de fatores que podem depender ou não do 

que o paciente faz ou não para que se dê o aparecimento destas patologias. Os fatores de risco da 

doença cardiovascular são condições de saúde e de vida que agravam a probabilidade de desenvolver 

doença cardiovascular e que contribuem também para a sua evolução ao longo do tempo. Podemos 

assim considerar que os fatores de risco podem ser divididos em dois grupos: fatores de risco 

modificáveis e não modificáveis. No que aos modificáveis diz respeito, incluem-se o tabaco, a 

dislipidémia, a hipertensão arterial, a diabetes, a obesidade, fatores trombogénicos, o sedentarismo e 

o consumo de álcool em excesso, estando estes principalmente relacionados com o estilo de vida. 

Como o próprio nome indica, estes são os fatores de risco que o paciente pode controlar e evitar, 

sabendo que isso previne o aparecimento ou o agravamento da doença cardiovascular. No que diz 

respeito aos fatores de risco não modificáveis, os mesmos representam precisamente o contrário, ou 

seja, os fatores que não são controláveis pelo paciente e cuja intervenção auxiliar médica ou 

farmacêutica não poderá diminuir o risco cardiovascular a elas associado como a história pessoal e 

familiar de doença cardiovascular, a idade e o sexo. [25] 

Assim, é importante realizar a deteção do risco e incentivar o paciente a adquirir estilos de 

vida saudáveis. Tendo em conta a presença de eventual história familiar de doença cardiovascular 

precoce, ou casos de morte súbita, o doente deve ser acompanhado desde muito cedo, uma vez que 

aumenta a probabilidade de desenvolver doença cardiovascular. Caso não exista nenhum histórico, 
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e segundo a Direção Geral de Saúde (DGS), mulheres a partir dos 50 anos e homens a partir dos 40 

anos devem fazer rastreio frequente. [26]  

Num rastreio de doença cardiovascular ou medição de parâmetros ditos “adjuvantes” do 

desenvolvimento da doença (como é o caso do colesterol, glicémia e triglicerídeos), é importante que 

o Farmacêutico detete e reporte, caso seja necessário, ao médico de família do utente que os valores 

estão anormais e que é necessário fazer alterações a terapêutica (no caso de ser medicado) ou no seu 

estilo de vida, num verdadeiro conceito de trabalho interdisciplinar, e certamente o utente terá muito 

a ganhar com isso. 

 

1.2.1. Tabagismo 

 

O fumo do cigarro é provavelmente o fator de risco mais complexo e mais difícil de 

interpretar de todos os fatores de risco das doenças cardiovascular. O fumo do cigarro contém 

aproximadamente 4000 tipos de químicos (com diferentes tamanhos e densidades) [27].  

O impacto destes químicos conjugados é bastante nocivo. A sua presença no organismo 

desencadeia a ativação de vias de sinalização na parede arterial/venosa, assim como provoca a 

criação de espécies reativas de oxigénio, ativação de moléculas de adesão ao endotélio, macrófagos 

e plaquetas (Anexo VII) [27]. A ativação endotelial é caracterizada pela diminuição dos níveis de 

Óxido Nítrico nas células, tendo como consequência a perda de função das células do músculo liso. 

O fumo do tabaco, com toda esta conjugação de químicos e efeitos nocivos, induz a libertação de 

fatores pro – inflamatórios e citoquinas pró-aterogénicas, diminui a presença de macrófagos nos 

pulmões, deprime o sistema imune e aumenta grandemente a libertação de plaquetas, gerando um 

estado de hipercoagulação e imunosupressão. A acumulação destes fatores provoca graves danos na 

saúde do paciente e aumenta a probabilidade da ocorrência de ateromas, que como anteriormente 

explicado, representam complicações graves de estilos de vida menos cuidados e que poderão levar 

ao desenvolvimento de doença cardiovascular. Para além disto, a sua interferência na atuação das 

lipoproteínas do colesterol, por diminuição das HDL-c e aumento das LDL-c e Triglicerídeos é 

também um fator preponderante para o aumento o risco cardiovascular. [28,29] 

O Farmacêutico, como profissional de saúde que atua na prevenção, tem como função 

aconselhar da melhor forma o utente, para que o mesmo possa fazer mudanças na sua vida de forma 

a eliminar alguns problemas de que é vítima. No caso específico da Doença Cardiovascular, e do 

consumo do tabaco, a Consulta de Cessação Tabágica, em que existe um acompanhamento 

especializado a fumadores que pretendam deixar de fumar. A terapia a este nível está muito 

dependente da força de vontade de quem é submetido à mesma, uma vez que o vício associado ao 

tabaco e à nicotina causa grande dependência, e é um fenómeno que se revela muito difícil de ser 

travado. Como adjuvantes, existem diferentes tipos de recursos a utilizar e que estão disponíveis nas 

Farmácias como pastilhas e a adesivos transdérmicos e que o Farmacêutico pode aconselhar ou, na 
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eventualidade de o utente iniciar consulta médica para o efeito, utilizar os adjuvantes para 

complementar a terapêutica de prescrição médica. [30] 

 

1.2.2. Hipertensão Arterial  

 

A Hipertensão define-se como uma variação muito alta dos batimentos cardíacos por 

anomalias presentes nos vasos sanguíneos (que poderão ser as mais variadas), interferindo no 

relaxamento e contração do coração, e influenciando assim, a restante circulação. Aumenta o tónus 

vagal das artérias, provocando assim um aumento dos valores de pressão do sangue que flui dentro 

das veias. As doenças cardiovasculares têm todos os fatores de risco e as causas a ele associadas 

interligadas. Como tal, cada um dos diferentes fatores enunciados poderá ser o percursor da 

Hipertensão Arterial, e a mesma poderá ser a causa do desenvolvimento de patologias mais severas 

a nível cardiovascular. A Hipertensão é até classificada como doença crónica, e das mais comuns 

entre os portugueses, constituindo assim uma reserva ao estilo de vida do doente de forma definitiva. 

Considera-se que um indivíduo é hipertenso quando tem uma pressão arterial repetidamente 

superior ou igual a 140mmHg (milímetros de mercúrio) para a sistólica e/ou 90mmHg para a 

diastólica. No entanto, para certos doentes, como os diabéticos e os renais, ou já com doença 

cardiovascular diagnosticada, recomenda-se que tenham valores inferiores a 130/80mmHg. No caso 

específico das crianças, não existe uma definição claramente estabelecida para os valores da pressão 

arterial. Ainda assim, considera-se, geralmente, que valores tensionais acima de 110/70 mmHg, antes 

dos dez anos de idade, já possam estar elevados.[31] 

No que diz respeito aos vários tipos de HTA que podem ocorrer, poderemos encontrar a 

Hipertensão primária ou essencial, na qual o doente não se apercebe ou não nota os sintomas 

decorrentes da patologia, ficando apenas a saber após diagnóstico médico, numa eventual consulta 

de rotina (com acompanhamento). A Hipertensão secundária é outra variante desta patologia, 

resultante da diminuída capacidade para o suprimento sanguíneo nos rins. Pode advir de tumores 

adrenais, distúrbios hormonais, disfunção tiroideia, ou excessos no consumo de bebidas alcoólicas e 

alimentos ricos em sal. Esta variante da HTA poderá também estar associada ao consumo abusivo 

de alguns medicamentos (nomeadamente Anti-inflamatórios e Corticosteróides). Apesar de tudo, é 

um tipo de HTA que, quando diagnosticada pode ser devidamente controlada [32,33]  

Com critérios mais específicos de diagnóstico, existem outros tipos de HTA como é o caso 

da Hipertensão sistólica isolada (HSI), da Hipertensão maligna (HMA), e da Hipertensão resistente 

(HRE). Os valores de PA são apresentados através de dois números, popularmente designados de 

“máximo” e “mínimo” (linguagem muito utilizada em Farmácia Comunitária). O valor mais alto 

representa a pressão sistólica, valor de pressão no coração durante o batimento cardíaco. O valor 

mais baixo corresponde à pressão diastólica, denunciando a pressão no coração em altura de 

relaxamento entre batimentos. Em termos analíticos, a pressão sistólica pode subir para valores acima 
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dos 140 mm Hg, sendo que a pressão diastólica se mantém. Este fenómeno é chamado de HSI. Deve-

se, habitualmente, a uma grande perda de elasticidade nas artérias, e está muitas vezes associada à 

idade e ao envelhecimento, sendo a sua prevalência superior em pessoas com mais de 65 anos. [34] 

Por outro lado, a HMA é um tipo de HTA que se manifesta através de subidas muito bruscas 

do valor de pressão diastólica (habitualmente acima dos 130 mm Hg), de forma aguda, e exige 

imediato controlo e tratamento. Ocorre mais frequentemente em adultos relativamente jovens e com 

mulheres em pré-eclâmpsia e pode levar ao desenvolvimento de nefro e neuropatias. [35] 

Por fim, e no que diz respeito à Hipertensão Resistente (HRE), a mesma caracteriza-se por 

uma persistência dos valores de PA, mesmo após terapia medicamentosa. Este tipo de doença está 

normalmente associado a uma transmissão congénita da doença entre pais e filhos, constituindo um 

fator de risco não modificável. [36] 

 

1.2.3. Dieta, Obesidade e Inatividade Física 

 

Como espécie, o ser humano está a aumentar de peso. Em todo o mundo existem 400 milhões 

de pessoas obesas e 1 bilião acima do peso. O caso mais preocupante é o das crianças, sendo que 

temos atualmente 17.6 milhões de crianças abaixo dos cinco anos de idade que estão acima do peso, 

em todo o mundo. Como sabemos, a segunda metade do século XX trouxe alterações às nossas dietas, 

aos nossos estilos de vida e na forma como vivemos. Para além de termos sido expostos a um 

crescente número de poluentes, a indústria alimentar criou novas substâncias aditivas para 

administrar aos seus produtos. Os regimes alimentares, anteriormente saudáveis e baseados em 

produtos naturais, passaram assim a ser dietas hipercalóricas. O atrativo mercado da fast-food cresceu 

nesta altura, proliferando cadeias de restaurantes, cuja confeção da comida não é muitas vezes 

higiénica e demonstra uma clara falta de nutrientes. Conseguimos assistir, ainda assim, em países 

subdesenvolvidos, a um crescendo de situações de malnutrição e obesidade ao mesmo tempo.[37] 

O excesso de peso pode levar ao desenvolvimento de doenças como a hipertensão, diabetes 

e aterosclerose, patologias de alto risco cardiovascular. 

A forma mais fácil, correta e padronizada de determinar o excesso de peso (caso ele exista) 

é através do IMC, calculado através de uma fórmula que relaciona o peso com a altura, embora 

também sejam indicadores a medida da cintura e a relação entre a medida da cintura e das ancas. O 

IMC tem uma relação de proporcionalidade direta com o risco cardiovascular e de enfarte, o que 

significa que aumenta o risco de desenvolver estas patologias, com o aumento deste valor. O índice 

é expresso em kg/m2 , uma vez que é obtido pelo quociente entre o peso em kg e o quadrado da 

altura do indivíduo. Um IMC acima de 25 é considerado um valor referente a excesso de peso, sendo 

que abaixo dos 18,5 falamos de um estado abaixo de peso. Por ser um método rápido de 

determinação, o IMC não tem em conta as percentagens de massa gorda, massa magra e massa 

muscular, ou situações de presença de edema, que podem condicionar o peso do indivíduo, e em que 
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a análise apenas baseada no IMC não é suficiente. Em específico, no que concerne à obesidade, o 

IMC que representa este estado de saúde está situado acima dos 30 kg/m2 , sendo que neste estado, 

o IMC divide-se em 3 classes: Classe I (IMC ≥ 30) , Classe II (IMC ≥ 35) e Classe III (IMC ≥ 40). 

Após a observação deste indicador podemos inferir o risco cardiovascular, que acima de 30 se 

encontra alto. [38,39] 

A obesidade representa, no geral, um aumento de gordura e tem consequências a nível 

cardiovascular, uma vez que o aumento de gordura representa um aumento do tecido adiposo, e 

também um aumento das partículas lipídicas em circulação, que podem ter causas nefastas como a 

acumulação de gordura no interior dos vasos, a formação de ateromas e consequentemente 

desencadear a maioria das patologias que foram referidas anteriormente. Indiretamente, o aumento 

de peso causa também um aumento de gordura intra-abdominal, podendo desencadear fenómenos de 

insulinorresistência, levando a um aumento dos níveis de glicémia e podendo ter como consequência 

o desenvolvimento da Diabetes Mellitus, doença também ela associada a risco cardiovascular, e cuja 

relação entre as duas será apresentada mais à frente neste relatório. [40] 

Uma das principais causas da obesidade é o sedentarismo e a constante falta de atividade 

física. Este é um dos principais problemas do Séc. XXI e que se transformou rapidamente numa 

epidemia global. Com a evolução do automatismo, da inovação e da tecnologia, e o teor convidativo 

dessa mesma tecnologia, prendeu as pessoas a computadores, telemóveis, tablets, e fez com que se 

desenvolvessem diversos problemas como é o caso da obesidade. A inatividade física, a par da 

alimentação são as duas principais causas do aparecimento deste estado de saúde.  

A atividade física é uma das principais medidas não farmacológicas utilizadas para prevenir 

ou para combater o aparecimento de DCV, uma vez que permite uma melhor oxigenação dos tecidos 

e do coração, auxilia na queima de calorias e gordura, sendo que para um paciente perto ou dentro 

dos limites da obesidade, o mesmo necessita de cuidados especiais e deve ter avaliação médica em 

primeiro lugar, para avaliar o seu estado de saúde e posteriormente lhe serem prescritos exercícios, 

tendo em conta que indivíduos com o IMC muito alto poderão necessitar de acompanhamento 

especializado, pela gestão de esforço que representa, e pela mudança no estilo de vida que é para 

muitos dos pacientes obesos. [39] 

 

1.2.4. Dislipidémias 

 

Como já foi referido anteriormente neste relatório, existe uma associação direta da 

acumulação de lípidos com o risco cardiovascular, numa série de eventos encadeados e que 

relacionam os principais fatores de risco associados à DCV. A acumulação de lípidos na corrente 

sanguínea pode criar depósitos de gordura, e o follow-up bioquímico é extremamente importante 

neste sentido, uma vez que permite seguir o paciente e prestar o devido aconselhamento com base na 

comparação com valores de referência e o seu histórico de perfil lipídico. 
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As Low Density Lipoproteins (LDL-c) são as principais responsáveis por esta acumulação 

de gordura e formação de placas no interior das artérias, sendo as que mais podem variar com a dieta. 

O consumo de mariscos, alimentos ricos em gorduras saturadas e lípidos podem representar um 

aumento neste parâmetro. No caso do outro tipo de Lipoproteínas mais abundantes que são as de alta 

densidade (HDL-c), as mesmas estão associadas ao perfil genético e que não estão diretamente 

dependentes da dieta ou hábitos alimentares. Os valores deste tipo de lipoproteínas no sangue são 

sinónimo de proteção cardiovascular, o que quer dizer que quanto mais alto estiver este valor, menor 

será o risco de desenvolver DCV. Acredita-se que as HDL-c têm ainda uma função de transporte das 

LDL-c das artérias para o fígado, local onde são degradadas. Esta pode ser uma das razões para a 

função protetora cardiovascular. [41,42] 

Os triglicerídeos (TG) são outro tipo de gordura, utilizados para armazenar gordura 

proveniente da dieta, e estão normalmente associados também à aterosclerose. Os TG elevados 

podem ser causados por diversos fatores, também eles fatores de risco na DCV como a obesidade, 

inatividade física, tabagismo, consumo de álcool e dietas ricas em hidratos de carbono. A dieta e os 

hábitos de vida não são os únicos fatores preponderantes no que toca a valores altos de TG, sendo 

que as causas da anormalidade deste parâmetro bioquímico poderão também estar relacionadas com 

o aparecimento de doenças ou alterações genéticas. É frequente que indivíduos com valores de TG 

altos mostrem também valores altos de LDL-c e baixos de HDL-c. [42,43] 

Os valores destes parâmetros bioquímicos podem ser analisados em qualquer Farmácia 

Comunitária ou em aparelhos adquiridos pelos utentes. Os valores de referência para controlo das 

dislipidémias são baseados nestes três parâmetros principais, sendo que o LDL-c deverá ter valores 

inferiores a 115 mg/dL, e o colesterol total valores menores que 190 mg/dL. Em doentes com doença 

cardiovascular, o colesterol total não deverá ultrapassar os 170 mg/dL e o Colesterol LDL menor que 

100 mg/dL. Os valores de HDL deverão ser maiores que 40 mg/dL nos homens e superiores a 50 

mg/dL nas mulheres. Por outro lado os valores de referência de triglicerídeos no sangue estão 

estratificados da seguinte forma:  

- Até 150 mg/dL – Normal 

- Entre 150 e 199 mg/dL – limítrofe 

- Entre 200 e 500 mg/dL – elevado 

- Maior do que 500 mg/dL – muito elevado [44,45] 

A patogénese da DCV envolve uma série de mecanismos bastante complexos, mas que se 

relacionam em grande extensão com a geração de dislipidémias e os valores descontrolados de 

colesterol e triglicerídeos. Por essa razão é importante o acompanhamento destes doentes, para 

perceber o impacto do seu estilo de vida e a sua alimentação no desenvolvimento de dislipidémias e 

consequentemente de DCV.  
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1.3. Intervenção Farmacêutica na DCV 

 

O Farmacêutico é um profissional extremamente habilitado e dotado de grandes capacidades 

de resolução de problemas. A sua formação científica com forte componente laboratorial prima por 

fazer do futuro farmacêutico um ser ainda mais racional, com capacidade de deliberação, gestão de 

conflitos, e ao mesmo tempo capaz de trabalhar em equipa, em grupo e de saber interpretar os 

resultados que obtém, com otimismo ou com pessimismo. A intervenção farmacêutica é importante 

porque o farmacêutico é o último profissional de saúde a contactar com o utente antes de o mesmo 

iniciar a terapêutica, e aquele que atua na prevenção e no controlo da terapêutica que o doente faz. É 

também, muitas vezes, quem analisa os sintomas primários dos pacientes e acaba por os encaminhar, 

normalmente, para um especialista médico. Posto isto, podemos dizer que muito da sua função se 

coloca a priori e a posteriori da consulta médica em caso de eventuais complicações do estado de 

saúde. Em caso de situações menos complicadas, o Farmacêutico tem autonomia para instituir 

terapêutica e prestar o devido aconselhamento, tendo em conta que é o especialista do medicamento, 

que tem a confiança dos utentes, e que sabe que pode ir fazendo cada vez mais pela população em 

geral, e atuar especificamente no controlo de muitas patologias, em colaboração ou não com outros 

profissionais de saúde. O Farmacêutico tem essa responsabilidade e deve lutar pela confiança dos 

utentes. 

A Doença Cardiovascular é o tipo de doença para a qual o Farmacêutico mais poderá 

contribuir, fazendo uma análise de parâmetros bioquímicos e da Pressão Arterial. A análise exaustiva 

de fatores de risco associados à DCV é o papel do Farmacêutico numa perspetiva de trabalho 

preventivo com o utente, educando-o e consciencializando-o da necessidade de controlar os seus 

valores de Pressão Arterial, Colesterol e Glicémia, principalmente. Para tal, na FA era realizado um 

acompanhamento bastante individualizado ao utente, fosse ou não doente cardiovascular. Desde um 

utente que decide testar os valores tendo em conta o estilo de vida que está a fazer no momento, 

medição arbitrária de PA, a um utente que pretende testar os valores devido a histórico de DCV na 

família, a medição de PA para perceber o impacto da terapêutica na doença. Dado o seu 

conhecimento ainda sobre os fármacos, a sua interação ou ação, o Farmacêutico pode ser capaz de 

detetar diferentes tipos de erros na terapêutica e alertar o doente, o médico e as autoridades legais 

(nomeadamente o INFARMED) para o tipo de problemática em questão. O Farmacêutico é assim 

um grande ponto de contacto com profissionais, utente e autoridades, a fim de garantir o cuidado no 

uso do medicamento, de forma consciente e que não prejudique os utentes ou o Sistema de Saúde.  

Durante o meu estágio, tive oportunidade de realizar este papel de cuidados farmacêuticos 

através de uma rigorosa revisão da terapêutica e dos valores de pressão arterial aquando da chegada 

do paciente à Farmácia. As situações mais frequentes relacionavam-se com medições de rotina, em 

que um paciente teve um caso de Hipertensão ocasional durante uma consulta médica e 

frequentemente passava pela Farmácia para saber os valores de PA e obter aconselhamento sobre o 
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mesmo. Antes da medição da PA, é pedido ao doente que relaxe e se sente, para eliminar o maior 

número de interferências. Nesse momento eram feitas várias questões sobre a situação que o levou a 

recorrer à Farmácia (para fazer a distinção entre alguém saudável e um eventual doente 

cardiovascular), e a partir daí questionar o doente sobre os seus hábitos e o seu estilo de vida, tentando 

reunir o maior número de informações possíveis para poder aconselhar da melhor forma os doentes. 

No caso de o utente sofrer de uma qualquer patologia cardiovascular, para além de serem 

analisados os valores de PA fornecidos, o doente era também questionado sobre o tipo de terapêutica 

que estava a fazer, e se tinha um registo dos valores anteriores de PA. Caso existissem, esses mesmos 

valores eram avaliados do ponto de vista da progressão (se se mantinham, se variavam, se havia picos 

de hipertensão, entre outros). O paciente era depois questionado sobre uma eventual situação de 

nervosismo ou stress que pudesse influenciar a medição da pressão arterial, tanto nas situações 

registadas como na medição que acabava de ter lugar. De seguida, o doente era questionado sobre o 

tipo de alimentação que fazia, os hábitos no consumo de álcool, tabaco, consumo de açúcares e se, 

mesmo com o diagnóstico já teria tomado as devidas precauções no que dizia respeito à modificação 

desses mesmos fatores de risco. Caso fosse necessário, era solicitado ao doente que fizesse ainda 

medição dos valores de Colesterol, para descartar o aparecimento de algum tipo de dislipidémia 

associada, e verificar também o impacto da dieta. Em caso de resposta positiva e resultados positivos, 

o utente deveria consultar o médico para perceber se efetivamente a terapêutica era efetiva, se não 

teria de haver um aumento de dose da terapêutica, ou eventualmente modificar o tipo de fármaco a 

administrar, escolher um adjuvante, e posteriormente confirmar com testes bioquímicos em 

laboratório de análises se efetivamente havia alterações nos níveis de lípidos, glúcidos, e 

eventualmente analisar alterações hematológicas com influência na saúde cardiovascular. O mesmo 

procedimento era adotado para utentes que não tivessem qualquer tipo de anomalia anterior nos seus 

valores de PA. Era solicitada a medição regular deste parâmetro (sendo que a adesão a este tipo de 

regularidade era difícil) na Farmácia para perceber se efetivamente se poderia tratar de uma qualquer 

patologia.  

No caso dos doentes medicados, eram questionados sobre o controlo que faziam da PA, e se 

estavam a reportar ao médico caso houvesse algum tipo de alteração, e se notavam quaisquer tipo de 

alterações que pudessem decorrer da terapia, para que pudessem ser identificados efeitos adversos 

que pudessem estar a comprometer outro tipo de funções no organismo, e que deveriam ser 

imediatamente reportadas ao prescritor. Era também proposto que, caso tivessem dificuldade em 

controlar a dieta, o pudessem fazer através do serviço de consultas de nutrição na Farmácia. Um 

doente cardiovascular inspira muitos cuidados, e para que o mesmo tivesse sempre presente os 

conselhos úteis que os Farmacêuticos poderiam dar, era colocado nos sacos onde colocávamos os 

medicamentos, um flyer alusivo a estes mesmos cuidados (Anexo). Este flyer  tinha por base os 

fatores de risco principais da doença cardiovascular controlada por medicação e que tinha como 

objetivo, de forma rápida e sucinta explicar ao utente em linguagem comum que tipo de cuidados é 
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que o mesmo deveria ter para não ter complicações ainda mais nefastas na sua patologia. Era portanto 

distribuído a todos os utentes que estivessem a fazer algum tipo de medicação para o aparelho 

circulatório, sendo também colocado em cima do balcão para que qualquer utente pudesse consultar 

e levar, numa perspetiva, também ela, de prevenção do risco cardiovascular, e de chamada de atenção 

para uma doença tão incidente na Sociedade Portuguesa. 

1.4. Conclusão 

 

De um modo geral, o tipo de abordagem tido na Farmácia era um pouco condicionado por 

vários fatores, com algum peso no papel que pretendi aplicar na FA. Embora o uso dos flyers fosse 

bastante positivo e os utentes se revelassem informados após a sua consulta, a adesão a este tipo de 

acompanhamento é relativamente complicada, muito condicionada pelo eventual movimento da 

Farmácia (com ocasiões de algum fluxo de utentes), por, como se trata de uma zona muito 

competitiva no que toca as Farmácias, os utentes trocarem frequentemente e não permitir o 

acompanhamento, aliado também a algum desinteresse por parte dos utentes em continuar a ser 

seguidos pelo seu Farmacêutico. Ainda assim, foram sendo conseguidos resultados mais ou menos 

positivos de pessoas a quem, após mais que uma medição de PA e consulta médica, foi diagnosticada 

Hipertensão Arterial e aferido o risco de DCV devido à idade, peso e estilo de vida, entre outros 

fatores, iniciando desde logo terapêutica anti-hipertensora. 

Fiquei contente com o contributo que pude dar, enquanto Farmacêutico Estagiário, para o 

diagnóstico dos fatores de risco, e também por ser possível encaminhar os utentes para a fase de 

diagnóstico médico e posterior controlo com medicação. 

2. Diabetes 

 

A Diabetes é uma doença resultante de um conjunto de mecanismos fisiopatológicos que não 

permitem que o corpo produza ou utilize insulina, envolvida no transporte e degradação dos Hidratos 

de Carbono (HC), causando um estado de hiperglicemia tal que pode resultar em danos na vasculatura 

com complicações severas, desencadeando reações nocivas a nível micro e macrovascular. Os 

diabéticos, assim apelidados os portadores da doença, vêem assim reduzida a sua esperança média 

de vida. O papel do Farmacêutico neste contexto, é mais uma vez o de prevenção e de monitorização 

bioquímica e da terapêutica. Em conjunto com outros profissionais de saúde, os Farmacêuticos 

poderão fazer a diferença no auxílio ao tratamento, no aconselhamento, e na prevenção de 

complicações mais profundas, e foi isso mesmo que pretendi mostrar no meu estágio em Farmácia 

Comunitária. 
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2.1. Mecanismo fisiopatológico  

 

Após uma refeição, existe degradação dos HC em moléculas de glucose no tubo digestivo. 

Essas moléculas de glucose passam posteriormente para a corrente sanguínea, onde elevam os níveis 

de glucose sanguínea, alterando diversos parâmetros que se relacionam com a patologia. As células 

β do pâncreas secretam então insulina, que funciona como transportador de glucose e é estimulado 

pelo aumento dos níveis de glucose no sangue (glicémia). Ocorre então ligação a recetores 

específicos  de insulina das células, mediados pela glucose. Isto resulta numa diminuição da glicémia, 

o que tem um efeito que faz diminuir também a secreção de insulina, por bloqueio dos recetores que 

permitem o transporte desta molécula que faz a degradação dos HC. Este processo leva assim a um 

condicionamento da dinâmica glicémica, principalmente quando estamos perante uma patologia da 

magnitude da Diabetes. Uma eventual diminuição da produção de insulina inibirá a entrada de 

glucose para as células, mantendo a quantidade desta molécula na corrente sanguínea, e criando 

situações de hiperglicemia, à semelhança do que acontecerá caso exista secreção de insulina, mas a 

mesma não seja utilizada da forma mais correta pelas células-alvo. Por outro lado, um aumento da 

secreção de insulina, resultará numa situação de hipoglicémia, em que os valores de glucose 

sanguínea estarão abaixo do recomendado, por as mesmas entrarem dentro das células em grande 

quantidade, com muito poucas moléculas de glucose remanescentes na corrente. Este tipo de 

fenómenos poderá ter várias causas, uma vez que são muitas as moléculas endógenas que têm 

influência antagónica na ação da insulina, que é a única destas moléculas que consegue diminuir os 

níveis de glucose na corrente sanguínea. Com efeito contrário existem moléculas como a glucagina, 

adrenalina Hormona de crescimento, cortisol e hormonas tiróideias, que, quando descontroladas em 

outras patologias, podem influenciar a saúde do paciente por diminuição da ação da insulina, o que 

resultará, na ausência de acompanhamento, no desenvolvimento da Diabetes. [46,47] 

 

2.2. Tipos de Diabetes 

 

2.2.1 Diabetes Tipo I 

 

A Diabetes Tipo I é, apesar de ser o tipo de Diabetes com consequências mais severas para 

o paciente, a menos frequente das variantes de Diabetes existentes. Nestes pacientes, os valores de 

glicémia estão habitualmente muito acima do valor mínimo para desenvolver a doença, e são 

consequência de uma anomalia na componente imune do organismo humano, uma vez que são 

dirigidos anticorpos contra as ilhotas de Langerhans, parte do pâncreas que efetiva a produção de 

insulina. Gera-se assim, no organismo, uma incapacidade de produção de insulina que faz com que 

o paciente dependa de insulina sintética, uma vez que não consegue utilizar a insulina endógena.[48] 
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Um paciente diabético Tipo I terá de fazer a terapia com insulina para o resto da sua vida, 

uma vez que se trata de uma doença crónica. A administração desta molécula faz-se através da 

injeção subcutânea do produto, sob a forma injetável. Existem vários tipos de insulina e que são 

classificados de acordo com o seu período, pico, e duração de ação. A insulina rápida inicia a sua 

ação em minutos e o seu efeito dura horas. A insulina de ação curta demora 30 minutos a iniciar ação, 

com um período curto de ação (4 a 6 horas). A insulina de ação intermédia, por sua vez, tem um 

efeito que poderá durar até 18 horas, sendo que o seu início é de 2 a 3h após a administração por via 

subcutânea. Por fim, a insulina de longa duração demora 6 a 10 horas a ser distribuída pela corrente 

sanguínea, podendo atingir 24 horas de duração de ação. A dose de administração é definida segundo 

cálculos que têm em conta o peso do doente e a sensibilidade à insulina. A injeção subcutânea é 

habitualmente administrada para que dois terços da dose total de insulina sejam administrados de 

manhã e um terço à noite. [49] 

 

2.2.2. Diabetes Tipo II 

 

Os diabéticos Tipo II têm à semelhança dos Diabéticos Tipo I, uma deficiência na produção 

de insulina, embora a origem patológica não seja a mesma. Neste caso, os pacientes podem ter 

desenvolvido resistência à insulina (principalmente pacientes com excesso de peso), ou produzam 

menos insulina, mas não por uma questão de deficiência auto-imune. A terapêutica costuma basear-

se em antidiabéticos orais, fármacos que estimulam a secreção de insulina, que tornam as células-

alvo mais sensíveis à ação da insulina, que atuam sob enzimas importantes no metabolismo de HC e 

dinâmica da glucose no organismo, entre outros. Ainda assim, e apesar de esta ser, à partida a 

primeira linha de tratamento para doentes com esta variante da patologia, a deificiência na produção 

de insulina pode ser muito reduzida, e o prescritor tem de recorrer a insulina exógena para evitar 

situações de hiperglicémia não controladas com os antidiabéticos orais. [48,50] 

2.2.3. Diabetes Gestacional  

 

A Diabetes Gestacional é uma doença que se gera durante a gravidez, na mulher. Neste caso 

estão em mais elevado risco as mulheres com excesso de peso, que tiveram diabetes gestacional, ou 

que têm um historial extenso de diabéticos na família. Esta é uma patologia que exige tratamento 

imediato, uma vez que pode trazer graves consequências para o bébé, com possibilidade de ambos 

desenvolverem Diabetes e terem a doença a nível crónico e a partir daí. É assim essencial que a 

grávida seja devidamente acompanhada durante o período de gestação com cuidado especial no tipo 

dieta que faz, de forma a não se prejudicar a si ou ao bébé. [51] 



                     Estágio Profissionalizante – Farmácia Arrochela – Setembro 2015 

38 
 Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

 

 

2.3. Fatores de risco 

 

À semelhança da DCV, a Diabetes é uma doença na qual o Farmacêutico pode intervir, 

minimizando todo o tipo de fatores de risco envolvidos no desenvolvimento da patologia e que tem 

como consequência um grande impacto na qualidade de vida do paciente, que a partir desse momento 

se vê privado do que é a sua vida habitual. Infelizmente, em alguns casos estamos perante um 

conjunto de fatores de risco genéticos e que não nos permitem ajudar o doente a ultrapassar a 

patologia, como é o caso do histórico familiar (preponderante na Diabetes Tipo I). É por isso, 

importante que os indivíduos com este histórico sejam acompanhados desde cedo através de 

consultas médicas de rotina ou até mesmo através do seu Farmacêutico, que poderá verificar os 

valores bioquímicos associados à Glicose e fazer esse tipo de vigia e até fazer, através de uma série 

de testes, a distinção entre Diabetes Tipo I e Tipo II. [52] 

No que diz respeito, em específico, à Diabetes Tipo II a influência genética também pode ser 

determinante, no entanto, o estilo de vida do paciente tem o maior impacto. Assim, os fatores de risco 

mais relevante são eventuais lesões no pâncreas, dieta rica em gorduras e açúcares, sedentarismo e 

diminuída atividade física, resistência à insulina, consumo de medicamentos que predisponham 

efeito antagónico à insulina (glucocorticoides, catecolaminas, Hormona de crescimento, entre 

outros). A deteção de todos estes fatores de risco são importantes para o Farmacêutico, para que o 

mesmo faça um aconselhamento cuidado e um trabalho conjunto com o utente, no sentido de 

minimizar o impacto da doença na sua vida. [53,54] 

 

2.4.  Diagnóstico 

 

Segundo normas da DGS, o valor de glucose no plasma para o diagnóstico primário da 

Diabetes resulta da análise de vários fatores isolados: 

- Glicémia (concentração de glucose no sangue) acima de 126 mg/dL; 

- Sintomas clássicos conjugados com glicémia ocasional acima de 200 mg/dL; 

- Hemoglobina Glicada A1c (HbA1c) acima de 6,5% dependendo do estado de saúde e de 

mobilidade do paciente; 

- Os valores de glicémia na Prova de Tolerância à Glucose Oral (PTGO) – administração de 

75 gramas de glicose em 200-300 mililitros de água – acima de 200 mg/dL duas horas após a toma. 

A DGS recomenda, ainda assim, que sejam feitas mais provas para confirmação da presença 

da patologia, exceto se se verificar que Hb1Ac e o valor da glicémia em jejum estão dentro do 

intervalo de diagnóstico. Um destes valores isolado não confirma o diagnóstico da patologia. 
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As determinações de glicémia são feitas com recurso a aparelhos de medição da mesma, 

estando os mesmos habitualmente disponíveis em Farmácias. Para realizar esta mesma medição, é 

necessária uma amostra de sangue (uma gota), feita por punção capilar. Um método simples, rápido 

e fiável de determinação da glicémia, obtidos através do reconhecimento da amostra em tiras reativas, 

sendo que a concentração de glucose no sangue aparece poucos segundos depois no mostrador do 

aparelho. [55] 

 

2.5. Principais Complicações 

 

2.5.1. Cetoacidose Diabética 

 

A Diabetes é uma doença que tem influência direta e indireta em múltiplos sistemas 

orgânicos e pode ser fatal caso não seja devidamente controlada. A complicação direta do descontrolo 

da Diabetes é a Cetoacidose diabética, um estado de saúde caracterizado por uma excessiva 

desidratação devido à presença de níveis extremamente altos de glucose na corrente sanguínea. Estes 

níveis elevados vão aumentar grandemente a excreção urinária de glucose (glicosúria), resultando 

em elevadas perdas de fluidos e eletrólitos importantes para o equilíbrio ácido-base e balanço 

eletrolítico do organismo. Nestas condições de falta de insulina e perda de equilíbrio, o organismo 

deixa de ter capacidade para armazenar gordura e proteínas, degradando as reservas existentes, o que 

resulta no consumo de corpos cetónicos, que tornam o sangue ácido. A manifestação principal deste 

estado é a presença de dor abdominal, vómito e náusea. A assistência médica deve ser imediata, caso 

contrário, o utente poderá entrar em choque, podendo ficar em coma, e até falecer. [56] 

 

2.5.2. Complicações Vasculares 

 

As complicações a nível vascular provocadas pela Diabetes têm várias consequências, sendo 

que as mais visíveis são as macrovasculares, uma vez que a Diabetes é um dos fatores de risco 

inerentes ao desenvolvimento de DCV, por provocar aumento da aterogénese, e por alguns dos 

fatores de risco associados à DCV serem também comuns à Diabetes, o que aumenta ainda mais o 

risco de desenvolver ambas as patologias em simultâneo. No entanto existem também complicações 

a nível microvascular, sendo a principal a perda de visão, devido a retinopatia diabética com 

hemorragias no globo ocular e região interior, assim como a formação de novos vasos sanguíneos, 

causando danos graves no humor vítreo e que conduzem à cegueira. [57] 

Por outro lado, a nefropatia e a neuropatia são patologias relacionadas com a Diabetes. A 

neuropatia está associada a processos que envolvem espécies reativas de Oxigénio, dano cerebral e 

isquemia, enquanto estas mesmas espécies têm envolvimento no compromisso renal, causando 

Nefropatia Diabética. [57] 
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2.5.3. Pé diabético 

 

Dentro das complicações vasculares, existe uma complicação mais severa e mais conhecida 

e que poderá trazer mais problemas. É o Pé Diabético, que resulta da ulceração causada pelos danos 

microvasculares nas artérias que irrigam o pé, sendo portanto resultado da aterosclerose, juntamente 

com a neuropatia (degeneração nervosa). No que diz respeito ao compromisso vascular, o que 

acontece no pé é o bloqueio das artérias, originando ateromas, que não deixam o sangue circular por 

todo o pé, desencadeando fenómenos isquémicos, que resultam em ulceração e necrose (muitas vezes 

associada a infeção bacteriana). Nesta fase o pé poderá ter que sofrer amputação, de forma a impedir 

a contaminação dos tecidos mais próximos. Conjugado com este fenómeno isquémico, ocorre a 

destruição nervosa, sendo que é perdida a sensibilidade nos pés. Este é um fator que muitas das vezes 

complica o tratamento, uma vez que a degeneração nervosa mascara a dor, fazendo com que o doente 

tenha ulceração e não se aperceba disso porque não lhe dói, deixando este problema chegar a um 

ponto bastante grave. [58] 

O Diabético tem de ter especial atenção aos membros inferiores por esta mesma razão: deve 

fazer uma higiene cuidada do pé e vigiar eventuais feridas ou úlceras que possam aparecer, de forma 

a minimizar os efeitos isquémicos que ocorrem nesta região do corpo, assim como utilizar calçado 

confortável, que minimize a ulceração. [59] 

 

2.6. Intervenção Farmacêutica na Diabetes 

 

A Diabetes é uma doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo e cada vez mais 

começam a chegar às nossas Farmácias pessoas de uma geração que cresceu no seio do conceito de 

fast food e se habituou, muitas vezes a fazer disso resolução para uma refeição normal e saudável. 

Acompanhada da chamada “comida de plástico” vinha sempre um refrigerante extremamente rico 

em açúcar que era uma tentação beber, porque era doce e agradável. O reflexo dessa geração é o que 

hoje vai às Farmácias com uma série de sintomas sugestivos, e que realizam um controlo bioquímico 

raro dos seus valores de glucose, aproveitando o facto de a Farmácia ter esse recurso disponível. 

 À semelhança do “protocolo informal” seguido na DCV, a medição de glicémia através de 

punção capilar e medição em tira reativa era o primeiro passo para uma avaliação cuidada do estado 

de saúde de alguém que suspeitava sofrer da patologia ou de um doente que viesse fazer as análises 

de rotina. Mais uma vez, o papel do Farmacêutico é importante e deve ser enaltecido nesta fase, uma 

vez que o questionário e a recolha de informações permitem desenhar um quadro do paciente, 

inferindo qual a resolução aconselhável, podendo a mesma passar por consultar um médico ou não, 

sendo que o segundo caso era mais aplicável a pessoas que queriam introduzir mudanças no seu estilo 

de vida porque o valor de glicémia se aproximava do limite. O aconselhamento passava muitas vezes 
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pelo alerta do consumo de açúcares e por fazer redução do tipo de gorduras ingeridas e programar, 

junto do utente, o número de minutos em que era essencial fazer uma caminhada, uma vez que a 

atividade física influencia bastante o desenvolvimento e a progressão da doença. Para perceber, 

também, a origem da patologia, o doente era questionado sobre antecedentes de Diabetes na Famíla, 

uma vez que é um fator muito importante para perceber se poderá existir algum tipo de histórico que 

permita inferir a probabilidade de desenvolver a doença e a partir daí fazer um acompanhamento 

periódico da diabetes. No caso de doentes já conhecidos e estabelecidos era dado um flyer (Anexo 

XIX ) com conselhos úteis para orientar os utentes. Eram maioritariamente distribuídos dentro de 

sacos nos quais os utentes levavam a medicação, e antes eram explicados os conselhos. Estes 

conselhos tinham uma linguagem acessível à população, uma vez que os doentes tinham, na sua 

maioria idade avançada e algum grau de iliteracia. Ainda assim, e uma vez que uma parte dos flyers 

estavam expostos em cima do balcão da Farmácia, alguns dos utentes consultavam-nos 

espontaneamente e esclareciam, na hora, todas as suas dúvidas acerca do mesmo.  

Em específico no que diz respeito ao doentes diabéticos, na maior parte das situações, a 

função do Farmacêutico é educar o paciente para o controlo rigoroso e para a toma da medicação na 

altura correta, assim como educar o paciente para o controlo e registo da glicémia de forma frequente. 

O cumprimento da terapêutica é essencial para que não se desenvolvam as complicações referidas 

anteriormente, no entanto o utente deve sempre ser informado do tipo de complicações que advêm 

do não-cumprimento desta terapêutica e da evolução da doença. O paciente é assim incentivado a 

conhecer a doença e a trabalhar com o Farmacêutico no sentido de a gerir da melhor forma. É 

essencial para o acompanhamento que o doente faça o registo dos valores, para que o Farmacêutico 

possa analisar, e se for caso disso, detetar alguma anormalidade, reportando posteriormente ao 

médico, caso se trate de alguma situação que mereça uma maior preocupação da parte do utente, ou 

do próprio médico.  

O flyer serve principalmente como alerta para os cuidados a ter com a diabetes, sendo a 

consciencialização introduzida pelo Farmacêutico para a eliminação de fatores de risco e 

aconselhamento sobre a terapêutica e estilo de vida fazem a diferença no cumprimento do que é dito 

pelo Farmacêutico ao utente. 

 

 

2.7. Conclusão  

Sendo a Diabetes uma doença tão distribuída pelo mundo, e especialmente visível em 

Comunidades mais pequenas, associadas a uma Farmácia como é a FA, uma Farmácia do Interior de 

Portugal, é importante que a prevenção chegue a estes locais e a informação e educação para a Saúde 

faça parte do quotidiano destas pessoas. Por isso é que as Farmácias têm um grande valor no que 
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toca à Proximidade da população, tanto de um serviço, como de profissionais altamente qualificados 

para o desempenhar.  

 Nesta doença em específico existe uma grande necessidade de acompanhar o doente de perto 

e fazer com que ele seja capaz de, autonomamente, controlar os valores de glicémia, e caso seja 

insulinodependente, poder tomar na altura mais correta. O meu papel, enquanto Farmacêutico 

Estagiário a realizar atendimento foi precisamente o de demonstrar que o Farmacêutico está 

disponível para prestar este aconselhamento e está sempre disponível para o utente quando ele 

precisar. 

 

3. Sugestões 

 

Em Farmácia Comunitária, quando se atende ao balcão, uma das problemáticas mais 

recorrentes, principalmente para quem inicia a sua experiência nestes locais, é a de não conseguir, 

muitas vezes, dar resposta imediata a eventuais questões dos utentes. Por alguma razão existem 

produtos esgotados, temos de conseguir alternativas e, como estamos ainda a conhecer o espaço, é 

difícil dar uma resposta sem ter de investigar. Da mesma forma que isto acontece, poderemos falar 

de alturas em que não sabemos qual será o produto mais indicado para uma qualquer situação 

apresentada pelo utente ou, alturas em que pretendemos de certa forma complementar algum produto 

com um adjuvante para melhor resolução do problema e não o conseguimos fazer. Para colmatar 

algumas destas falhas, desenvolvi no Sifarma, algumas listas de sugestões, que podem ser associadas 

um CNP, e quando esse produto entra em linha de dispensa são listadas as opções de produtos 

complementares para aquele caso. Seguindo o mesmo conceito, mas no caso de termos de substituir 

um produto por outro ou querermos de uma lista de produtos para um determinado problema, 

querermos selecionar apenas uma, era criado um produto com um código interno e cujo nome era o 

nome da patologia/situação no qual a pessoa se encontrava. Assim sendo, caso colocássemos 

“Estados Gripais” numa linha de dispensa do Sifarma, o mesmo iria abrir a lista de sugestões que 

continham os produtos necessários para a resolução de estados gripais, passando-se o mesmo com, 

por exemplo com “Queimaduras”, “Estados Alérgicos” e “Cuidados Solares”, situações que 

normalmente envolvem muitos produtos diferentes na sua resolução e necessitamos de selecionar o 

melhor para o utente. Creio que esta foi uma ferramenta que ajudou a Farmácia no sentido de 

complementar aquele que era, desde logo um excelente serviço prestado à comunidade. 

 

4. Divulgação da Farmácia Arrochela 

 

Sendo a FA uma Farmácia reaberta em 2013 após falência da gerência anterior, é uma 

Farmácia que aos poucos necessita de conquistar público. Hoje em dia, com os meios de divulgação 

que existem, nomeadamente as redes sociais, esta tarefa fica relativamente facilitada, uma vez que é 
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possível que a informação chegue a muita gente ao mesmo tempo. Podemos, assim, deixar alguns 

conselhos, utilizando referências provenientes da Internet, dando acesso direto aos utentes à 

informação. É possível ainda mostrar fotografias do espaço, de eventos associados, promoções, 

campanhas de saúde, entre outros tipos de material. 

Assim, foi um papel de destaque que tive durante o meu Estágio na FA, o de abrir os horizontes 

a esta Farmácia, para que a mesma se aproximasse dos seus utentes e da população. 

O Facebook foi uma ferramenta essencial para que conseguisse esta projeção. Fiz algumas 

publicações com conselhos importantes no que toca à Saúde e promoções, em nome da Farmácia 

Arrochela, e consegui obter um acréscimo de seguidores da página (cerca de 300), tendo atualmente 

um total de 532 seguidores. A saber: 

- Conselhos relativos a cuidados no Inverno (Anexo X) ; 

- Principais diferenças entre gripe e constipação (Anexo XI); 

- Promoção de Dia de S. Valentim (Anexo XII); 

- Montra do Dia de S.Valentim (Anexo XIII); 

- Importância da Vitamina C (Anexo XIV); 

- Rastreio de Nutrição Grátis (Anexo XV); 

- Promoção BIODERMA White Objective (Anexo XVI); 

- Auto-medicação (Anexo XVII); 

- Promoção – Óculos de sol Chicco (Anexo XVIII); 

- Rastreio de glicémia gratuito (Anexo XIX) 

Ao mesmo tempo, fiz alguns cartazes relativos a algumas promoções e que depois foram 

afixados na Farmácia (Anexos XX – XXIII) com o objetivo de chamar também a atenção ao público 

que passava pela Farmácia. Todas as montagens de imagem foram realizadas por mim durante o 

período de estágio. Creio que foi importante a atribuição de uma tarefa direta, particularmente a um 

estagiário que estava há muito pouco tempo na Farmácia sem muitas tarefas atribuídas. E o melhor 

é o facto de conseguirmos dar o nosso contributo para mudar algo que achamos importante. A FA 

tinha o slogan “Valorizar a Saúde”, que considerei na altura impessoal, e deslocado do utente. De 

forma a garantir uma certa proximidade ao utente, e para que o mesmo se sentisse integrado quando 

visse o slogan em algum outro sitio, sugeri que o slogan passasse para “Valorizamos a sua Saúde”, 

que indica possessão e que nos permitiria afirmar que o doente está seguro connosco, e existirá uma 

relação de confiança. 
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Anexo VI – Prateleira de produtos cosméticos 
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Introdução 

 

O meu Estágio em Farmácia Hospitalar decorreu no Hospital de Proximidade de 

Lamego, Unidade do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, dos dias 11 de maio a 

30 de junho. Este foi um estágio encarado por mim com alguma expectativa, uma vez que a 

função hospitalar do Farmacêutico acaba por passar um pouco ao lado do Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas, não estando definidas metas curriculares de acordo com esta área. 

 A minha vontade em realizar este estágio nasceu da curiosidade e do querer saber mais 

sobre aquilo que rodeia a nossa (minha futura) profissão e que a valoriza, apesar de muitas 

vezes a sociedade não reconhecer inteiramente esta nossa função. Ser Farmacêutico é mais do 

que estar a um balcão a vender. É prestar cuidados, é trabalhar em prol de uma comunidade. É 

criar condições para que as pessoas possam viver mais e melhor. É ainda saber gerir, saber 

garantir a supervisão de uma equipa e saber fazer escolhas. Ser Farmacêutico Hospitalar 

enquadra-se ainda mais no referido anteriormente, constituindo um serviço à comunidade, sem 

cara, mas que se reveste da maior importância.  

O Farmacêutico Hospitalar pode e deve fazer mais, pelo que devem ser aproveitadas as 

suas competências e a sua formação de excelência. Devemos focar-nos no doente e ao mesmo 

tempo preocuparmo-nos com o uso responsável do medicamento, o trabalho conjunto entre 

profissionais de saúde e as melhorias que poderemos trazer ao Serviço Nacional de Saúde que 

nasceu para todos, e que devido à crise, se tem vindo a deteriorar. Eu acredito num 

Farmacêutico multidisciplinar, que consegue abrir caminho para a partilha de conhecimento e 

que poupa dinheiros ao Estado em re-internamentos e admissões hospitalares, e que consegue 

mostrar que cuida da sociedade também com responsabilidade, rigor e excelência. 
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1. Caracterização do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro E.P.E. (CHTMAD) 

e Hospital de Proximidade de Lamego 

O CHTMAD é uma Entidade Pública Empresarial (EPE), tendo sido criado pela fusão do 

Centro Hospitalar de Vila Real/Peso da Régua com o Hospital Distrital de Chaves e o Hospital 

Distrital de Lamego, em março de 2007. [1] Atualmente, o CHTMAD é constituído por quatro 

unidades hospitalares: o Hospital de S. Pedro, em Vila Real, onde está localizada a sede social, o 

Hospital de Proximidade de Lamego, o Hospital Distrital de Chaves e o Hospital D. Luiz I, no 

Peso da Régua. Integra, ainda, a Unidade de Cuidados Continuados e Convalescença em Vila 

Pouca de Aguiar. [1] A sua área de influência direta abrange cerca de 300.000 habitantes do 

distrito de Vila Real, abrange ainda, para algumas valências a parte sul do distrito de Bragança, o 

norte do distrito de Viseu e a área leste do distrito do Porto, estendendo-se assim, a um total de 

cerca de meio milhão de habitantes. [1] O CHTMAD esteve acreditado pela Joint Comission 

Internacional (JCI), considerada uma das mais importantes entidades mundiais para a acreditação 

de padrões assistenciais da qualidade de serviços de saúde. Nos últimos dois anos esta acreditação 

não foi renovada, porém o CHTMAD continua a seguir as normas de qualidade da JCI, em vigor 

à data da última renovação de acreditação. [1] 

1.1.  Caracterização dos Serviços Farmacêuticos (SF) do CHTMAD/HPL 

 

Os SF constituem uma unidade funcional do CHTMAD, com autonomia técnica e 

científica no que diz respeito às atividades relacionadas directamente com a dispensa de 

medicamentos e produtos farmacêuticos (PF). [1,2]  

Têm como principal objetivo disponibilizar o medicamento correto, na forma e 

quantidade certas, de modo a cumprir a prescrição médica proposta, para cada doente do hospital, 

em regime de internamento e ambulatório, contribuindo assim, para a obtenção de um melhor 

rácio risco/benefício e custo/utilidade. [1,2] 

Os SF do CHTMAD, assim como os restantes recursos humanos do CHTMAD estão 

organizados de forma hierárquica: Em posição cupular encontra-se a Direção Clínica e Comissão 

de Farmácia e Terapêutica, estando abaixo a Diretora dos SF de todo o CHTMAD e, uma vez que 

o Centro Hospitalar compreende as Unidades de Lamego, Chaves e Vila Real, em cada uma destas 

existe um responsável de SF (que no caso de Vila Real corresponde à Diretora dos SF do 

CHTMAD). Os SF do CHTMAD/HPL tem recursos humanos próprios, contando com 2 

farmacêuticas, 1 Técnica de Diagnóstico e Terapêutica (TDT) e 2 Assistentes Operacionais (AO).  
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O horário de funcionamento dos SF do CHTMAD/HPL é das 08h30 até às 18h00, sendo 

que o meu horário durante este estágio era compreendido entre as 09h00 e as 16h00, sendo que 

consegui passar por todos os pontos essenciais do Estágio Curricular em Farmácia Hospitalar. 

Existe ainda uma escala de prevenção em situações de emergência para todo o CHTMAD que 

funciona entre as 18h00 e as 24h00. Nos feriados, esta escala funciona entre as 09h00 e as 24h00. 

 

1.2. Localização e espaço físico 

O CHTMAD/HPL localiza-se na periferia da cidade de Lamego, distrito de Viseu. Com 

acesso privilegiado à auto-estrada, o mesmo permite uma melhor resolução de casos de 

emergência médica, e o fácil acesso em situações de menor gravidade é também uma mais-valia 

neste edifício muito recente, numa recente aposta do Estado para o Serviço Nacional de Saúde 

(SNS).  

No que diz respeito aos SF do CHTMAD/HPL, os mesmos localizam-se no Piso 0 do 

Edifício do Hospital. No mesmo piso funcionam a Lavandaria, o Refeitório e o 

Aprovisionamento. A Farmácia da Ambulatório localiza-se no Piso 2, junto da Consulta Externa. 

Este espaço engloba casas de banho, armazém, gabinetes de Farmacêuticos, Técnicos de 

Diagnóstico e Terapêutica e Assistente Operacional. Os SF têm um espaço de trabalho comum 

no qual está situado o Kardex® e onde se faz principalmente a preparação das malas para 

distribuição da medicação. No mesmo espaço podemos ainda encontrar frigoríficos para 

armazenar alguns produtos com sensibilidade térmica. A temperatura destes frigoríficos é 

devidamente controlada através de dispositivos destinados ao efeito e registada para posterior 

análise. Acoplado a este espaço existe uma sala onde se executam preparações estéreis ou não 

estéreis, um espaço destinado ao embalamento de medicamentos para distribuição. 

1.3. Sistema Informático 

O programa do CHTMAD/HPL denomina-se Gestão Hospitalar do Armazém e Farmácia 

(GHAF), um sistema informático apropriado para trabalho com todos os artigos de âmbito 

hospitalar, e que permite realizar todas as tarefas inerentes ao SF de forma interligada, com as 3 

unidades que constituem o CHTMAD constantemente em contacto. Existe também um gabinete 

informático que efetua a assistência centralizada do sistema, permitindo a rápida resolução de 

problemas relacionados com o GHAF. 

 

2. Seleção, aquisição e armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos 

2.1.  Gestão de existências em stock 
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Uma das áreas fulcrais e de grande responsabilidade nos SF é a gestão de medicamentos 

e outros produtos farmacêuticos, sendo o objetivo prioritário garantir que os doentes do 

CHTMAD tenham acesso a esses produtos com qualidade e ao menor custo possível, 

proporcionando o tratamento mais adequado. Deste modo, os processos de aprovisionamento e 

armazenamento são essenciais uma vez que permitem o acesso aos medicamentos e produtos no 

tempo exigido, o que contribui para o bom funcionamento dos diversos serviços que constituem 

o hospital. A eficiente administração dos processos de aprovisionamento e armazenamento é de 

extrema importância para uma correta gestão de existências, de forma a impedir situações em que 

as existências sejam excessivas com gastos desnecessários, ou pelo contrário, que as existências 

estejam abaixo do pretendido, o que conduz à falta de medicamentos e de PF quando solicitados 

pelos serviços. É, portanto, vantajoso encontrar um equilíbrio que satisfaça todas as necessidades 

de um hospital. Assim, a gestão feita tem de ser a mais correta e rigorosa possível.  

2.2.  Encomendas 

As encomendas são realizadas diretamente com pedido ao fornecedor do medicamento 

em questão. Este pedido é realizado através do GHAF tendo em conta a gestão de existências 

realizada, são revistos os consumos mensais e anuais antes da encomenda, e assim decidido o 

volume da encomenda de determinado medicamente ou produto. Não raras foram as vezes em 

que a quantidade de produtos recebida não correspondia à realidade. Esta é uma problemática 

relacionada com os fornecedores e com a central de compras do CHTMAD 

No caso específico das encomendas de gases, existe solicitação por parte dos vários 

serviços do HPL e estes são encomendados em conjunto com os serviços de contabilidade, que 

dão cabimento ao pedido. 

2.2.1. Receção e conferência de encomendas 

Nos SF do HPL existe uma área própria para receção e conferência de encomendas. A 

receção é normalmente realizada pelo Assistente Operacional (AO) estando a sua conferência a 

cargo do Farmacêutico ou Técnico de Diagnóstico e Terapêutica (TDT). Associada a cada 

encomenda existe uma guia de remessa, fatura ou transferência interna, refletindo as unidades da 

encomenda, assim como a despesa. A fatura é enviada aos serviços financeiros/de contabilidade 

a fim de ser paga a despesa ao fornecedor. No caso de as encomendas estarem lacradas ou 

conterem psicotrópicos, estupefacientes ou benzodiazepinas ou hemoderivados, é o Farmacêutico 

quem receciona estes produtos. É de extrema importância que sejam registados os lotes e prazos 

de validade, a fim de realizar uma correta gestão das existências dos SF. A atualização do stock a 

nível informático (no GHAF) é feita posteriormente e segundo a conferência realizada, para que 

se possa controlar as existências.  
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2.3.  Armazenamento 

 

Os medicamentos são então armazenados de modo a assegurar a sua correta preservação 

e segurança. O critério de armazenamento tem sempre por base os sistemas First – Expire, First 

Out (FEFO) e First – In, First – Out (FIFO).  

No armazém geral encontram-se os medicamentos que não requerem condições especiais 

de armazenamento, a sua organização é feita por Denominação Comum 

Internacional (DCI) e engloba a generalidade da medicação injetável, oral e tópica, assim como 

soluções desinfetantes não inflamáveis. Os concentrados de eletrólitos estão sempre rotulados 

com a inscrição “DEVE SER DILUÍDO” e estão obrigatoriamente separados das soluções de 

diluição como o NaCl a 0,9% e água destilada. No caso de medicação com diferentes dosagens, 

existe um sistema de rótulos com cores diferentes que alerta, de modo a evitar erros de medicação. 

Os inflamáveis requerem armazenamento especial, estes devem permanecer numa sala 

apropriada e separada do resto dos medicamentos/ produtos farmacêuticos com condições de 

segurança adequadas. Os mesmos localizam-se longe de possíveis fontes de ignição, numa porta 

lateral na parte exterior do edifício. 

 A medicação utilizada em ambulatório está armazenada em prateleiras próximas da zona 

do ambulatório, para permitir um acesso mais rápido e mais fácil. 

 Os medicamentos que necessitam de frio (2-8ºC) estão armazenados em frigoríficos 

próprios e ordenados por ordem alfabética e fim a que se destinam. Neste local encontramos 

medicamentos, na sua maioria de natureza biológica e algumas preparações para uso na Unidade 

de Oftamologia do CHTMAD, sediada em Lamego. 

 Os estupefacientes, psicotrópicos, benzodiazepinas e hemoderivados são armazenados 

num cofre ou armário fechado num local de acesso restrito. [3] 

 

 

3. Validação e Processamento da prescrição  

 

A validação da prescrição médica é o que eu considero como uma pequena vitória na 

função que desempenhamos hoje em dia em Farmácia Hospitalar: Esta foi uma tarefa que realizei 

durante quase todos os dias do meu estágio e que me fez perceber que também como estagiário 

pude acrescentar valor à profissão e ao trabalho hospitalar.  

Este processo pode ser desenvolvido através do GHAF, e é realizado de forma 

relativamente fluida e integrada. Após realizar Login, poderemos selecionar uma opção que nos 

permite ver os doentes por cama dentro de cada um dos serviços do CHTMAD – HPL. O Hospital 
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de Lamego tem vários serviços, fixos ou pontuais, nos quais é necessária a validação da 

prescrição. O serviço com maior número de alterações e prescrições é o Internamento de Medicina 

Interna, e a sua Distribuição é devidamente acompanhada, sendo que a Urgência, o Hospital de 

Dia (a decorrer pontualmente, em regime não diário) e a Cirurgia de Ambulatório são outros dos 

serviços em que se faz validação da prescrição. É-nos permitido selecionar os serviços no ecrã, e 

assim aceder a cada uma das trinta e seis camas do serviço. Quando o nome do utente associado 

a determinada cama se encontra com cor amarela, quer dizer que existem alterações ou o doente 

acabou de ser admitido. No caso de o nome se encontrar sinalizado a azul, na maioria dos casos, 

a prescrição já foi validada pelo Farmacêutico. 

Aberto o processo do utente, conseguimos aceder a um elevado número de informações 

que são úteis para a análise farmacêutica do processo e para revisão apropriada das prescrições. 

Está descrito o nome do medicamento, a forma farmacêutica, via de administração, dosagem, 

unidades da dosagem, frequência, opção de administrar o medicamento em SOS, assim como 

eventuais observações do médico. Com duplo clique, o Farmacêutico está a aceitar a prescrição 

feita pelo médico, passando o medicamento correspondente para a gestão de stock e armazém, na 

parte de baixo do ecrã. A partir deste momento, o Farmacêutico define como será distribuído o 

medicamento em questão, sendo que a larga maioria dos medicamentos são encaminhados para o 

doente através de Distribuição Unitária (DU). Estão sujeitos a maior controlo os psicotrópicos, 

estupefacientes, benzodiazepinas, eletrólitos concentrados, medicamentos administrados em 

SOS, e outros cujas situações justifiquem o não fornecimento de forma habitual, mas sim através 

do Pyxis® MedStation, um sistema de distribuição a ser explorado mais à frente neste relatório. 

Na Farmácia, o Farmacêutico define ainda se existe algum tipo de operação complementar a 

realizar, como por exemplo o fracionamento e embalamento de medicamentos quando a dose não 

corresponde exatamente à forma farmacêutica distribuída pelo fornecedor. Ex.: Furosemida 40 

mg comprimidos dividida em metade para administração de 20 mg.  

Para indicação nos mapas, o farmacêutico deve calcular ainda a quantidade de forma 

farmacêutica necessária para administrar a dose prescrita, uma vez que muitas vezes existem 

doses intermédias a administrar que não correspondem à capacidade total de determinada 

embalagem. Esta informação fica registada e é transmitida posteriormente a quem administrar o 

medicamento (habitualmente, enfermeiros).  

Caso exista alguma situação não prevista e que exige a substituição de um produto por um 

semelhante, o Farmacêutico pode criar uma observação da Farmácia, e deixar a mesma ao médico, 

sugerindo substituição do produto pela qual o médico pode ou não optar. No início do meu estágio 

era muitas vezes confrontado com a falta de stock de Citrato de Sódio para administração retal, 

produto substituído por Glicerina-Bílis Microclister. As dificuldades de gestão de stock interferem 

algumas vezes com o tratamento dos doentes, no entanto não pude verificar nenhuma troca de 

medicamento com extrema urgência e que pusesse em risco a vida do paciente. Ainda assim, 
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ocorreu uma situação de suspensão da prescrição por mais de uma semana, pela prescrição 

original ser de Rosuvastatina (um medicamento relativamente caro), e no stock dos serviços 

farmacêuticos apenas estar disponível Sinvastatina. O clínico foi aconselhado a substituir a 

primeira pela segunda, uma vez que a primeira se encontrava esgotada no mercado.  

Na maior parte das vezes, não é preenchido o campo “Situações e Parâmetros”, onde os 

médicos devem registar o histórico do doente ou o diagnóstico realizado, o que dificulta de certa 

forma o trabalho dos Farmacêuticos, que validam a prescrição sem ter o conhecimento total sobre 

as condições em que o doente se encontra. Todo o processo de validação da prescrição necessita 

de ser realizado com a devida atenção e de forma cuidada, evitando assim erros que comprometam 

a saúde do paciente em questão.  

O diálogo entre profissionais de saúde é também uma componente muito importante neste 

processo, uma vez que a deteção de anomalias no mesmo e a sua resolução constitui um passo 

extremamente importante na prossecução do tratamento do doente. Assim, a comunicação deve 

ser constante, e a dúvida não pode, em altura alguma persistir perante o medo de falar, debater e 

questionar. A interdisciplinaridade das classes profissionais e a multidisciplinariedade do Sistema 

Nacional de Saúde permite-nos que o doente consiga receber o tratamento a que tem direito pelas 

mãos dos profissionais mais qualificados. 

Durante o estágio que realizei neste local, tive oportunidade de dialogar com médicos e 

enfermeiros sobre eventuais tratamentos para as patologias de alguns pacientes, com uma 

recetividade razoável. Os Farmacêuticos são bastante respeitados pelos restantes profissionais de 

saúde nesta instituição, pelo que é necessário continuarmos a mostrar que conseguimos 

acrescentar valor. 

Terminadas todas as validações da prescrição, o Farmacêutico efetua o processamento 

das prescrições para as trinta e seis camas, imprimindo os respetivos mapas e enviando os dados 

para o Kardex® para respetiva Distribuição.  

 

4. Distribuição e Dispensa da Medicação [3] 

 

4.1. Distribuição Clássica 

 

Este tipo de distribuição destina-se a produtos farmacêuticos específicos como injetáveis 

de grande volume, pomadas e cremes de uso geral, desinfetantes, sabões, material de penso (no 

caso de se ter como destino a Consulta Externa ou Domicílios), entre outros. É complementar à 

distribuição unitária. O enfermeiro-chefe de cada serviço clínico realiza uma requisição semanal 

aos SF, podendo ser recebidas requisições extra se necessário. Os Serviços Farmacêuticos 

procedem à análise e preparação do pedido, avaliando prazos de validade e acondicionamento dos 

stocks no serviço clínico. O stock é posteriormente atualizado e o AO transporta os produtos até 
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à enfermaria do serviço em questão. A requisição é conferida e rubricada pelos enfermeiros e 

devolvida aos SF para arquivo.  

4.2. Reposição de stocks por níveis 

Cada serviço tem um stock de medicamentos que assegura a manutenção da distribuição 

em período de encerramento da Farmácia, ou complementariamente às unidoses para utilizar em 

situações especiais como alterações de prescrição, internamento de novos doentes e/ou casos de 

emergência. Este stock é caraterizado por um valor mínimo e máximo, previamente definido 

tendo em conta as necessidades e consumos de cada serviço. A reposição por níveis é então a 

manutenção destes stocks. No HPL, a reposição por níveis é efetuada pelos farmacêuticos em 

Pyxis® que estão distribuídos pelos diversos serviços. Os Pyxis® são consolas automatizadas, 

com várias gavetas e compartimentos, e com níveis de segurança incorporados. Permitem ainda 

o acoplamento de frigoríficos. Estes sistemas permitem uma melhor gestão e maior segurança dos 

produtos farmacêuticos nos serviços.  

O farmacêutico analisa muito frequentemente o stock dos Pyxis® e faz as reposições 

necessárias. A análise realizada numa primeira fase consiste em obter listagem dos consumos e 

dos produtos que estão no momento no dispositivo. O Farmacêutico, ao comparar os consumos e 

os produtos em stock irá posteriormente imprimir uma listagem dos medicamentos/produtos a 

carregar. Através do Kardex® e do Armazém, os produtos vão sendo colocados num recipiente, 

devidamente acondicionados, sendo no final levados para o Pyxis® (Bloco operatório, Medicina 

ou Urgência) pelo AO. No caso de terem de ser levados medicamentos que se incluam no grupo 

dos psicotrópicos, estupefacientes, benzodiazepinas, ou outros cujo manuseamento necessite de 

cuidados especiais, o Farmacêutico leva consigo para efetuar posteriormente o carregamento em 

Pyxis®.  

No caso especial do Bloco Operatório, que foi o local onde mais realizei este 

procedimento de reposição de stock em Pyxis®, aquando do fornecimento de medicamentos ao 

Pyxis® deste local, era necessária descontaminação e uso de roupa especial (calças e camisola) e 

outros cuidados aquando da entrada, nomeadamente proteção para o cabelo e proteção para o 

calçado (que poderia ser substituído por sapatos especiais, caso assim se preferisse). Foi-me 

atribuído um nome de utilizador e uma password com o qual poderia aceder à consola, sendo que 

o login era realizado maioritariamente com nome de utilizador e reconhecimento de impressão 

digital. Desde logo, o Pyxis® fornece um sem número de opções, a começar pela verificação de 

entradas e saídas no stock, a conferência do número em stock, e outras questões técnicas como a 

reposição de gavetas, entre outras.  

Após a entrada, seleciona-se o(s) medicamento(s) a carregar. No ecrã aparece o número 

atual de unidades que cada compartimento contém, que deverá ser confirmada pelo operador. É 



 Relatório de Estágio Profissionalizante – Hospital de Proximidade de Lamego 

8 
 Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

importante, nesta altura, ter o cuidado de comparar o prazo de validade dos medicamentos que 

estão na gaveta com os que vamos carregar, utilizando a regra First Expire, First Out (FEFO). Se 

estivermos a falar de uma gaveta que contém 50 ampolas cujo prazo termina em 09/2015 e formos 

carregar 19 ampolas cujo prazo termina em 07/2016, é importante que as primeiras fiquem 

colocadas por cima das segundas, de forma a serem retiradas em primeiro lugar pelos enfermeiros. 

Após confirmação da quantidade presente antes do carregamento, e após introdução da 

quantidade carregada, será solicitado o prazo de validade, que corresponderá ao mais curto, caso 

os prazos de validade de cada uma das frações (da gaveta ou a carregar) tenham prazos de validade 

diferentes. Após introdução do prazo, fecha-se o compartimento e será solicitado todo o mesmo 

processo para os medicamentos seguintes. 

De referir que existem no Pyxis® níveis de segurança diferentes, O primeiro nível de 

segurança abre toda a gaveta, sendo possível retirar qualquer medicamento lá presente. No 

segundo nível apenas é possível abrir um cubie – um compartimento onde se encontra apenas o 

medicamento pretendido, mas é possível retirar uma quantidade qualquer, independentemente do 

que foi registado informaticamente. Enquanto que no terceiro nível apenas é possível retirar uma 

unidade de cada vez, estando todos os estupefacientes sob este regime de segurança.  

Durante o meu estágio, participei na análise, preparação e reposição de medicamentos em 

diversos Pyxis® para entrega na Medicina.  

4.3. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) 

Este sistema surge como uma adaptação da distribuição clássica à dinâmica dos serviços. 

Esta distribuição começa com a validação da prescrição do médico por parte do farmacêutico 

(processo já descrito anteriormente), e só depois de ser submetida a este processo de avaliação, é 

que a medicação pode ser distribuída. Esta distribuição é feita numa base de 24h, podendo ser 

feita para 72h em altura de fim-de-semana ou 96h quando há um fim-de-semana com feriado na 

sexta ou segunda e pressupõe o uso de malas para compartimentar individualmente a medicação 

de cada doente. 

Este sistema de distribuição permite uma melhor avaliação farmacêutica da terapêutica, 

podendo o farmacêutico intervir em qualquer fase do processo, originando assim uma melhor 

racionalização da medicação e uma vigilância mais apertada da medicação administrada. 

Após a validação da prescrição electrónica, são elaborados os mapas de distribuição que 

permitem a preparação das malas para enviar para os doentes internados nos vários serviços. Com 

isto, vão preparar a medicação e colocá-la em malas devidamente identificadas com o nome do 

doente, compartimentadas em gavetas onde se coloca a medicação de cada doente. Estas gavetas 

têm três divisões, correspondentes aos intervalos das tomas feitas pelo doente durante o dia, um 
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bom auxílio ao trabalho na enfermaria, que analisa a prescrição e a hora da toma, e que fica 

devidamente compartimentada. Para conseguir a efetiva preparação das malas para posterior 

distribuição, existem gavetas e armários com doses unitárias de vários medicamentos, além de 

um sistema automatizado de armazenamento e dispensa de medicamentos denominado Kardex®, 

que permite uma maior eficácia e rapidez na preparação das malas dos doentes através da rotação 

automática entre as várias gavetas incorporadas neste sistema, indicando qual gaveta abrir e que 

quantidade retirar da mesma, assim como ficam registadas pela prescrição eletrónica, as horas a 

que o doente irá fazer a toma (podendo variar ligeiramente em 1 ou 2 horas no intervalo). Assim, 

é feita uma gestão mais correta e eficiente da medicação a distribuir. Aquando da preparação das 

malas, o Kardex® cruza os dados do mapa com o seu stock interno, fornecendo uma listagem de 

medicamentos presentes apenas no armazém e que devem ser distribuídos (Medicamentos de frio 

ou habitualmente produtos de maior volume como pensos, ampolas de Paracetamol para 

administração i.v., desinfetantes, formas farmacêuticas semissólidas, xaropes, entre outros). Esses 

produtos farmacêuticos com volumes superiores aos suportados pelas malas, são colocados em 

sacos devidamente identificados. Quando existem grandes volumes que irão ser distribuídos a 

vários doentes, e de forma a racionalizar as quantidades em stock, vai apenas uma unidade para 

realizar aplicação ou toma em vários doentes, consoante as necessidades adstritas ao mapa. É 

frequente acontecer este fenómeno com a administração de Lactulose ou a aplicação de pomada 

de Vitamina A, que será sempre comum a vários utentes. Estes medicamentos não necessitam, 

assim de identificação do doente, sendo que a tarefa de administração cumpre sempre ao 

enfermeiro. Chegada a hora da distribuição das malas pelos serviços, um AO irá recolher as malas 

e os sacos associados e levará ao serviço correspondente. 

Os medicamentos não utilizados neste tipo de distribuição são devolvidos aos SF, que 

efetua a revertência dos mesmos ao doente a quem estava imputado o consumo, tarefa que efetuei 

algumas vezes. Habitualmente esta revertência prende-se com suspensão da prescrição, por 

anomalias detetadas na terapêutica por parte do médico, ou por o doente ter tido alta. 

 

4.4. Distribuição Personalizada 

 

4.4.1. Hemoderivados  

 

O plasma humano é composto por muitas proteínas que, através de um processo 

tecnológico de extração e purificação, seguido da formulação de medicamentos originam os 

hemoderivados, apresentando elevada relevância terapêutica. Estes, contudo, não podem ser 

sintetizados por métodos convencionais, pelo que a sua obtenção depende de dadores humanos 
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sãos, destacando-se assim os principais como a albumina, imunoglobulinas e fatores de 

coagulação. [4] 

Sendo então derivados do plasma humano, os hemoderivados necessitam de um maior 

controlo devido ao risco de contaminação. 

A aquisição de hemoderivados encontra-se regulamentada pelo Despacho nº 28356/2008, 

de 13 de outubro e a sua utilização pelo Despacho Conjunto nº 1051/2000, de 14 de setembro que 

implica o preenchimento de uma ficha modelo da exclusiva venda da Imprensa Nacional – Casa 

da Moeda, S.A. (INCM) e segue o modelo nº 1804 (Anexo I) permitindo o registo de todos os 

atos de requisição, distribuição e administração ao doente. Este impresso é composto por duas 

vias e está dividido em 4 quadros de A a D, sendo que A e B são preenchidos pelo médico 

prescritor, C pelo farmacêutico, após validação da prescrição e D é preenchido no momento da 

administração. Após a dispensa e assinatura do recetor, o duplicado da ficha modelo fica com o 

medicamento, onde serão registadas as administrações enquanto o original fica arquivado em 

pastas próprias nos SF depois de ser efetuada pelo farmacêutico a imputação do consumo no local 

correto do GHAF. [4] 

 

4.4.2. Psicotrópicos e Estupefacientes [5,6] 

 

Todos os medicamentos que contenham substâncias ativas presentes nas tabelas em 

anexo ao Decreto-Lei nº15/93 de 22 de janeiro são considerados estupefacientes e psicotrópicos 

Estes medicamentos são sujeitos a um controlo rigoroso previsto por lei devido ao seu potencial 

de indução de dependência física e psicológica. Todas as entidades prestadoras de cuidados de 

saúde que os utilizem, quer públicas quer privadas, estão obrigadas ao preenchimento da ficha 

modelo nº1509 num livro de requisições de venda exclusiva da INCM, anexo X da Portaria nº 

981/98 de 8 de junho. 

Estes medicamentos encontram-se, nos SF, num cofre de acesso exclusivo ao 

farmacêutico. Nos serviços podem ser encontrados em Pyxis® com autorização concedida pelo 

INFARMED para armazenar este tipo de medicamentos, sempre nas gavetas com segurança alta 

e sem necessidade de preenchimento da ficha modelo. A reposição e controlo destes 

medicamentos nos Pyxis® é da responsabilidade do farmacêutico. Existe ainda a possibilidade de 

a distribuição ser feita por doente e nesse caso é necessário que o médico prescritor preencha a 

ficha referida. Esta requisição (Anexo II e III) é então entregue aos SF, onde a diretora do serviço 

procede a sua validação e à preparação da medicação. O modelo é preenchido em duplicado, 

ficando o original arquivado em pastas específicas. A transferência de estupefacientes e 

psicotrópicos entre as diferentes unidades do CHTMAD requer igualmente o modelo em questão.  
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4.5.  Dispensa de Medicamentos em Ambulatório [7] 

O processo de dispensa em ambulatório tem como objetivo permitir ao doente iniciar, ou 

continuar o seu plano terapêutico fora do ambiente hospitalar. Este processo reforça um 

acompanhamento que é necessário por razões de segurança, tratando-se muitas vezes de 

medicamentos com janelas terapêuticas estreitas e por razões económicas, devido ao elevado 

custo associado a muitos deles. Para além disso, permite controlar e acompanhar mais eficazmente 

os doentes. 

O farmacêutico tem a responsabilidade de informar o doente acerca do modo e via de 

administração, posologia, horário de tomas, possíveis efeitos secundários e interações e fazê-lo 

ainda compreender a sua importância para o sucesso da terapêutica. 

A prescrição tem que estar sempre associada a um ato médico de ambulatório. Este ato 

médico de ambulatório, no caso do HPL está mais destinado a pacientes que tenham sido 

submetidos a cirurgia de ambulatório ou pacientes da Consulta Externa da Unidade de Vila Real 

que residam mais perto de Lamego, sendo assim mais proveitoso fazerem o levantamento da 

medicação no HPL. O farmacêutico deve conferir toda a prescrição, desde a identificação do 

médico prescritor e do doente, à patologia, DCI, dose, frequência e duração da terapêutica. Esta 

prescrição é válida desde a consulta em que foi prescrita à próxima. 

O doente ou a pessoa responsável pelo levantamento da medicação deve fazer-se 

identificar através do número de cartão de cidadão e especificar o tipo de relação que tem com o 

utente. A dispensa da medicação é feita até à próxima consulta, não ultrapassando os 60 dias, 

excluindo exceções devidamente justificadas e autorizadas. Podem existir situações de ruptura de 

stock, devendo ficar registada a quantidade em falta e o procedimento a adotar para a medicação 

chegar ao doente (através de bombeiros ou envio por correio). 

A maior parte das prescrições provinham do serviço de Cirurgia de Ambulatório referindo 

-se a pós-operatório, pelo que as receitas que mais chegavam à Farmácia de ambulatório 

continham Anti-inflamatórios não-esteróides e Analgésicos. A interpretação da receita e dispensa 

era um passo muito importante, uma vez que a prescrição era realizada para um certo número de 

dias, e o Farmacêutico tinha que calcular no número de doses que o doente necessitava por dia, e 

assim, determinar o número total de formas farmacêuticas a dispensar. O mesmo devia ainda 

registar o laboratório onde o medicamento era produzido, o lote e o prazo de validade. Perante 

estas informações, a medicação dispensada era debitada ao doente através da prescrição eletrónica 

no GHAF, sendo registadas informaticamente as informações constantes da receita e as 

informações dos medicamentos dispensados. 
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Durante o meu estágio, aprendi a realizar todos os procedimentos necessários à correta 

dispensa da medicação, desde a validação da prescrição até ao aconselhamento personalizado, 

assim como proceder ao tratamento administrativo das receitas e realizar a correta inserção dessa 

mesma informação no GHAF.  

5. Conferência de medicação na Enfermaria  

Uma das principais funções do Farmacêutico Hospitalar é garantir que todo o circuito do 

medicamento funciona bem a nível interno, e para isso, todos os passos, da dispensa à 

administração devem ser devidamente controlados por este profissional. Obviamente que existe 

um domínio de respeito pelos demais profissionais de saúde, e deve ser reconhecida a sua 

autonomia, uma vez que se tratam de profissionais devidamente habilitados para realizar as tarefas 

a que se propõem, e que são basilares para o funcionamento de um serviço. Uma das realidades 

com que pude conviver de perto foi o com os enfermeiros do Internamento/Medicina. Após os 

carros com a medicação preparada para Distribuição Unitária, serem encaminhados para o piso 

da Medicina, o Farmacêutico desloca-se até esse mesmo piso, e solicita aos Enfermeiros para que 

se faça a revisão conjunta da medicação presente nas malas.  

Assim, o Enfermeiro verifica a informação presente na prescrição do doente enquanto 

verifica a presença de cada um dos medicamentos nos carros. O Farmacêutico cruza assim a 

informação que o Enfermeiro lhe fornece, com os mapas de DU impressos para preparar as malas. 

Eventualmente, no Kardex da Enfermagem existem medicamentos cuja distribuição não 

é unitária, e que normalmente é medicação disponível no Pyxis®. Como tal, os enfermeiros irão 

recorrer ao Pyxis® quando necessária. 

Este é um processo que tem muitas vantagens, uma vez que o Farmacêutico consegue 

controlar e saber que os medicamentos chegam e são preparados da forma correta, no âmbito certo 

e para o doente certo, e também porque, caso haja alguma anomalia na distribuição, haja 

medicamentos em falta ou se desenvolvam outro tipo de situações, as mesmas são reportadas de 

forma direta aos SF que tratarão de, o mais rápido possível resolver qualquer problema. A fase de 

conferência da medicação é também uma oportunidade que os Enfermeiros têm para esclarecer 

algumas dúvidas sobre posologias, efeitos adversos, diluições, solventes, entre outras dúvidas na 

preparação da medicação para administrar aos doentes.  

Infelizmente, e por razões alheias aos Farmacêuticos, este processo nem sempre decorre 

dentro do planeado. A colaboração dos enfermeiros nem sempre é a mais positiva, e os mesmos 

têm alguma aversão a que se faça esta conferência. Muitas vezes alegam falta de tempo, e como 

estagiário, não consegui muitas vezes impor o ritmo que eu gostaria para realizar esta conferência. 

No final da mesma é necessário que o enfermeiro que esteve envolvido na conferência assine na 
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data em que a mesma decorreu, e de acordo com a existência ou não de alguma anomalia 

decorrente do processo, o mesmo deve declarar a conformidade ou não conformidade da 

conferência. Em todos os procedimentos de conferência nos quais estive envolvido, nenhum foi 

declarado não conforme, o que significa que existe eficiência no trabalho dos SF do HPL.  

 

5.1. Administração de formas farmacêuticas orais sólidas a doentes entubados ou com 

dificuldades em deglutir 

Aquando da conferência, existiu uma situação muito importante que se verificou no meu 

percurso no hospital e de resto na intervenção do farmacêutico neste local: em diálogo com os 

enfermeiros, os mesmos referiam a problemática das formas farmacêuticas sólidas com sistemas 

especiais que influenciavam a libertação e dissolução (como por exemplo, comprimidos ou 

cápsulas de libertação modificada, prolongada, formas farmacêuticas gastrorresistentes, 

revestidas por película, entre outras). Estas formas farmacêuticas sólidas estavam prescritas a 

doentes entubados ou com grandes dificuldades em deglutir. Para estas situações, a solução dos 

enfermeiros era a de triturar estas formas farmacêuticas e administrar sob a forma de pó aos 

utentes.  

O meu papel, como Farmacêutico Estagiário foi o de informar que as formas 

farmacêuticas sólidas orais contêm, no seu interior, sistemas desenhados para otimizar a 

libertação dos fármacos, conferindo maior segurança e eficácia nos tratamentos. A sua prescrição 

é melhor para o doente, e melhor para o clínico, conferindo segurança à sua atividade.  

Estas formulações sólidas (salvo raras exceções), não podem, no entanto sofrer divisão 

mecânica ou trituração. Qualquer um destes mecanismos de divisão altera a forma farmacêutica 

na sua essência, perdendo-se o objetivo do tratamento, assim como colocará em risco a 

terapêutica. Em casos raros, as concentrações plasmáticas poderão até atingir níveis tóxicos. 

Em discussão interna dos SF, chegou-se à conclusão de que a administração de medicamentos 

por esta via era errada e que era necessário alertar os clínicos para uma mudança nas formas 

farmacêuticas prescritas. No entanto, devido a restrições orçamentais (que todas as entidades 

públicas hoje apresentam), a mudança não poderia ser muito efetiva, uma vez que não seria 

possível ter disponível todas as formas farmacêuticas convencionais de todos os princípios ativos. 

Assim, foi levado o problema a Comissão de Farmácia e Terapêutica, que solicitou ao serviço de 

Aprovisionamento do CHTMAD a aquisição de sondas com abertura para administração de 

medicamentos, sendo os mesmos lançados diretamente no tubo digestivo. 
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6. Preparação de Medicamentos 

 

6.1.  Embalamento e Rotulagem de Medicamentos [8] 

A reembalagem de medicamentos pauta-se pela garantia da estabilidade e qualidade do 

medicamento, assegurando-se sempre que o medicamento mantém as características físico-

químicas e biofarmacêuticas. O medicamento é assim disponibilizado na dose prescrita de forma 

individualizada, permitindo a redução do tempo da enfermagem na preparação da medicação, dos 

riscos de contaminação e dos erros de contaminação. Utiliza-se este processo para medicamentos 

sólidos orais que não são fornecidos em doses unitárias, ou dosagens específicas que é necessário 

preparar por fraccionamento. Os rótulos de reembalamento devem possuir as seguintes 

informações: Laboratório/nome comercial, Substância Ativa, Dose, Lote e Prazo de Validade. A 

reembalagem deve garantir proteção contra agentes ambientais de modo a assegurar a qualidade 

e a segurança do produto. 

Reembalagem e rotulagem são realizadas numa zona específica dos SF, preparada 

adequadamente para estas atividades, sendo realizadas por um TDT, auxiliado de um AO e 

supervisionado por um farmacêutico. É utilizada uma máquina embaladora semiautomática 

acoplada a um sistema informático onde é possível programar cada operação. Este processo 

envolve o cumprimento dos princípios básicos de segurança e higiene humanos e do equipamento. 

Tal é conseguido pela utilização de roupa descartável (touca, máscara cirúrgica, bata limpa e um 

par de luvas) e pela desinfeção da bancada de trabalho e dos pratos da máquina com álcool etílico 

a 70%. É necessário a máxima atenção para que, aquando da inserção dos dados no programa, 

não existam erros de DCI, dosagem, forma farmacêutica, laboratório fabricante, nº de lote de 

reembalagem (lote interno), nº de lote do fabricante, prazo de validade atribuído e nome da 

instituição onde se realiza o processo. 

Os prazos de validade são determinados em função das características do medicamento e 

do embalamento. Se este não for retirado da embalagem primária, mantêm o prazo de validade de 

origem. Se for retirado, é adoptado um prazo de 6 meses, ou 25% do prazo de validade 

remanescente, prevalecendo o que tiver um prazo mais curto. Para medicamentos higroscópicos, 

apenas é atribuído um mês de validade. Todos os reembalamentos devem ser validados por um 

Farmacêutico, garantindo todos os parâmetros supracitados e só então as novas embalagens 

poderão ser conduzidas ao seu destino. 

6.2.  Preparação de Citostáticos [9] 

No HPL não existe esta valência, pelo que pude executar esta função na Unidade Central 

do CHTMAD, em Vila Real, durante uma semana numa unidade dedicada a esta efeito. A 

preparação de citotóxicos é realizada na Unidade Centralizada de Preparação de Citostáticos 
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(UCPC), onde existe um farmacêutico responsável e dois TDT. Esta unidade está integrada no 

Centro de Oncologia e apresenta um conjunto de normas e procedimentos específicos, escritos no 

Manual de Procedimentos de Citostáticos, que garantem o cumprimento e verificação dos padrões 

de qualidade higiene e desinfeção. 

Sendo estas preparações estéreis, são necessários cuidados especiais para minimizar a 

contaminação microbiológica e a existência de pirogénios, devendo a produção ser realizada em 

áreas limpas, com antecâmaras de passagem obrigatória de duas portas de duplo encravamento 

para pessoas e uma janela de dupla porta com espaço para transferência de produtos. 

Os citostáticos são preparados e dispensados na UCPC que se divide em três zonas: zona 

negra, correspondente à área circundante à câmara de fluxo laminar (zona suja); zona cinzenta, 

que corresponde à antecâmara e que se encontra a pressão positiva; e zona branca, correspondente 

ao local onde se encontra a câmara de fluxo laminar vertical (zona limpa), encontrando-se a 

pressão negativa. 

O farmacêutico é responsável por todas as operações efetuadas no exterior da sala 

asséptica: recepção e arrumação de medicamentos, controlo de stocks e prazos de validade, 

validação da preparação de citostáticos, preparação do rótulo e material necessário à preparação 

de medicação, reavaliação das preparações devolvidas e decisão quanto ao seu destino. 

A confirmação da prescrição médica baseia-se nos protocolos de terapêutica 

antineoplásica instituídos e nos dados do doente. As prescrições são elaboradas na Folha de 

Prescrição Médica de Quimioterapia – Hospital de dia/Internamento (IMP.CHTMAD.nº.175.00), 

as quais só são válidas quando assinadas pelo médico prescritor, identificado pelo seu nº 

mecanográfico e respetiva vinheta. 

É função do farmacêutico calcular a dose de cada citostático tendo em conta o fármaco, 

peso/superfície corporal do doente, tempo previsto de perfusão, solvente de diluição, ritmo e via 

de administração. O farmacêutico deve ainda registar o lote de cada fármaco utilizado para a 

preparação na folha de prescrição médica. 

A preparação do rótulo identificativo engloba todos os pontos anteriores mais o volume 

de solvente de diluição a utilizar, que é calculado pelo farmacêutico em função da concentração 

do citostático e da dose que se pretende. Com base neste volume, os TDT fazem a preparação. 

A preparação de citostáticos é feita na zona asséptica (câmara de fluxo laminar), onde um 

TDT faz a preparação e o outro verifica as medições, garantindo a dupla validação. O material 

necessário à preparação (citostáticos sem cartonagem, rótulo, solventes de reconstituição e/ou 

diluição) é enviado pelo farmacêutico em tabuleiros de inox, pulverizado com álcool a 70º - 

primeira descontaminação. Os tabuleiros são enviaos através de um transfer, que não permite a 
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abertura das duas portas simultaneamente prevenindo assim a contaminação da zona limpa. Antes 

de iniciar a realização da preparação, o TDT verifica os cálculos e o material enviado, existindo 

assim dupla verificação também neste ponto. Após a realização da preparação, esta é sujeita ao 

controlo de qualidade por verificação da coloração e se existe alguma turvação. O farmacêutico 

verifica também os volumes preparados. Quando esta preparação está pronta, é enviada para a a 

sala de tratamento de doentes. As preparações fazem sempre acompanhar-se do livro de registo 

de recepção de citostáticos preenchido pelo farmacêutico, no qual se identifica cada doente com 

o respetivo ciclo de quimioterapia. O enfermeiro acusa a recepção rubricando o livro. 

7. Papel do Farmacêutico no Uso Responsável do Medicamento 

 

7.1. Informações/Esclarecimentos sobre medicamentos 

Compete ao farmacêutico hospitalar emitir pareceres, esclarecimentos e informações 

acerca dos medicamentos. Através da informação de medicamentos, o farmacêutico promove a 

realização de uma terapêutica correta e segura pelo doente, através da transmissão de informação 

e conselhos adequados sobre o uso do medicamento. É uma tarefa de extrema importância. 

A informação pode ser dada quando existe uma solicitação desta pelos doentes ou 

profissionais de saúde, chamada de passagem de informação ativa. Outra forma de dar esta 

informação é de forma passiva em que existe uma recolha e análise de informação relevante 

identificada através do INFARMED, comunicações da indústria farmacêutica, decisões internas 

ou noticias, gerando-se uma resposta concreta e sucinta transmitida via e-mail, por seminários ou 

por elaboração de folhetos informativos. 

No HPL, esta atividade é realizada de acordo com as condições disponíveis, não tendo 

uma área específica. Os pedidos são solicitados de forma passiva, por telefone, pessoalmente ou 

por escrito. Procede-se á análise do pedido, após identificação do solicitador, data e questão 

colocada. Quando o pedido é novo, elabora-se após a realização de pesquisa bibliográfica 

científica adequada através da base de dados, manuais, revistas da área e fontes de informação na 

Internet. Todas as fontes utilizadas são registadas e é cedida a informação de forma oral ou escrita. 

Regista-se o farmacêutico envolvido, o número de registo e o tempo de resposta, arquivando-se 

o modelo preenchido (Anexo IV) em suporte informático. 

Durante o meu estágio, assisti à prestação de informações ao doente no ambulatório e 

participei na elaboração de resposta a solicitações realizadas por profissionais de saúde – pedidos 

de informação.  
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7.2. Farmacovigilância  

O HPL está sob a alçada da Unidade de Farmacovigilância do Norte, sediada na Faculdade 

de Medicina da Universidade do Porto. Os SF do HPL têm uma política muito própria quanto ao 

uso responsável do medicamento. A sensibilização da comunidade hospitalar é também uma 

constante e podemos encontrar nas instalações do HPL algumas referências a isso mesmo: estão 

espalhados pelos serviços alguns cartazes da campanha da Ordem dos Farmacêuticos pelo “Uso 

Responsável do Medicamento – Somos todos responsáveis” e outros da Unidade de 

Farmacovigilância do Norte, apelando à denúncia dos efeitos adversos. É responsabilidade de 

todos os profissionais de saúde, reportar qualquer evento previsto ou não previsto no Resumo das 

Características do Medicamento (RCM), grave ou pouco grave, uma vez que pode ter impacto na 

comunidade, e estatisticamente, saber a sua incidência é importante para o fabricante, e para os 

clínicos.  

8. Atividades desenvolvidas em Farmácia Hospitalar 

 

8.1.  Visita ao laboratório de Análises Clínicas 

 

À semelhança da restante estrutura do HPL, o laboratório de Análises Clínicas desta 

Unidade funciona em consonância com as restantes duas unidades do CHTMAD. O Laboratório 

tem como Diretor Técnico o Doutor Paulo Pires, Médico Patologista, e duas Farmacêuticas, 

assim como vários Técnicos de Análises Clínicas e Saúde Pública, entre outros profissionais 

não graduados mas com grande experiência na área. Este é um laboratório no qual dão entrada 

eventuais pedidos de provas dos médicos, podendo dividir-se em dois grandes grupos: 

Hematologia e Microbiologia. Na parte de Hematologia, dão entrada amostras sanguíneas cuja 

análise de parâmetros como Hematócrito, Concentração de Hemoglobina, Contagem de 

eritrócitos e contagem diferencial de leucócitos é realizada com recurso à mais recente 

tecnologia, sendo processos automáticos na sua quase totalidade, bastante diferentes daquela 

que é a realidade dos bancos da Faculdade. No que diz respeito à componente microbiológica, 

os processos são mais próximos dos habituais e praticados no nosso ensino laboratorial, sendo 

que numa primeira fase se recorrem a meios de deteção geral de microorganismos 

(maioritariamente bactérias) com provas como Manitol, MacConkey, CLED, Gelose de Sangue, 

dependendo também do tipo de amostra que chega ao laboratório. As provas mais específicas 

são realizadas com técnicas mais aprofundadas, e, dependendo da severidade do caso, o mesmo 

pode ser posteriormente encaminhado para a Unidade de Vila Real. As razões pelas quais foi tão 

importante realizar esta visita ao laboratório de análises clínicas foram essencialmente perceber 

o papel do Farmacêutico neste setor, e também o tipo de técnicas utilizadas. 
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8.2.  Palestra sobre Cuidados na Diabetes 

 

A Diabetes é uma doença com elevada prevalência a nível mundial e é papel do 

Farmacêutico conseguir prevenir esta doença, educando o doente para que ele adote um estilo 

de vida com hábitos saudáveis e não venha a desenvolver a doença. Em casos em que a doença 

esteja já desenvolvida, é essencial que o Farmacêutico adote desde logo uma postura de vigia e 

prevenção de eventuais complicações mais graves. Tendo a perfeita consciência do meu papel 

enquanto futuro Farmacêutico, assisti, por sugestão da Dra. Helena Cecília Tertuliano a esta 

palestra. De facto, foi extremamente interessante perceber o acompanhamento que é feito a 

pessoas que sofrem desta doença e que têm de mudar radicalmente o seu estilo de vida. Foquei a 

minha particular atenção na parte da “prescrição desportiva” associada ao diabético, e que creio 

que se pode tornar muito benéfica caso seja adotada em mais Centros Hospitalares ou 

Comunidades (aqui com maior intervenção do Farmacêutico Comunitário). Infelizmente, eu era 

o único Farmacêutico na sala, sendo que nenhum outro marcou presença nesta palestra. 

Perdemos assim, alguma capacidade de intervenção em funções que são claramente nossas e nas 

quais podemos ajudar. 

 

8.3. I Encontro de Cuidados Paliativos do CHTMAD 

 

O I Encontro de Cuidados Paliativos do CHTMAD foi um evento no qual estive 

presente também por sugestão da Dra. Helena Cecília Tertuliano e acompanhado da mesma. 

Estes cuidados estão maioritariamente associados a doentes oncológicos, e sendo o cancro a 

patologia do séc. XXI, é importante perceber o papel de cada profissional de saúde nestes 

cuidados. Era uma área sobre a qual nunca me tinha versado e foi muito importante ter 

frequentado este encontro, para retirar também daqui o tipo de projetos nos quais me poderei 

envolver enquanto Farmacêutico. Infelizmente foi possível constantar que os Farmacêuticos não 

estavam muito presentes nas equipas que trabalham com estes doentes. Esse é um passo que os 

Farmacêuticos poderão dar e que não devem ter medo de agarrar, dada a importância da 

medicação nestes cuidados. 

 

 

8.4. Formação em Ensaios Clínicos  

Ensaio clínico é definido como qualquer investigação conduzida no ser humano 

destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos 

farmacodinâmicos, identificar os efeitos indesejáveis e analisar a farmacocinética de um ou 
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mais medicamentos experimentais, a fim de apurar a sua segurança e eficácia. O medicamento 

experimental é a forma farmacêutica de uma substância ativa ou placebo testada ou utilizada 

como referência num ensaio clínico, incluindo os medicamentos cuja introdução no mercado 

tenha sido autorizada, mas sejam utilizados e/ou preparados de modo diferente ou tenham 

indicações terapêuticas diferentes das autorizadas. 

Tive assim, oportunidade de assistir a uma formação sobre ensaios clínicos e perceber 

qual pode ser o papel do Farmacêutico nesta área, um pouco fora das áreas tradicionais e muitas 

das vezes, oferecendo uma ligação diferente a um mundo diferente. A formação foi ministrada 

por dois Farmacêuticos, da BlueClinical, empresa de ensaios clínicos,  que nos expuseram à 

legislação corrente e ao trabalho feito até agora a nível institucional para incentivar à realização 

destes Ensaios. 

 

8.5.  Uso Responsável do Antibiótico no CHTMAD – HPL 

 

No início do estágio foi-me solicitado pela Dra. Helena Cecília Tertuliano que 

desenvolvesse um trabalho que fosse útil para SF daquela unidade e que fizesse a diferença 

entre os profissionais de saúde. Ao olhar para os trabalhos anteriores reparei que a maioria dos 

mesmos se referiam a informações técnicas sobre determinado(s) grupo(s) de medicamentos. Ao 

pensar no tema que iria desenvolver, versei-me sobre necessidades do hospital, e eventualmente 

sobre procedimentos técnicos ou normas que pudessem ser distribuídas pelos profissionais de 

saúde.  

Já tendo realizado o Estágio em Farmácia Comunitária, e apercebendo-me do tipo de 

terapêuticas a que são submetidos a maioria dos pacientes do HPL, realizei este mesmo trabalho 

versando-me sobre o Uso Responsável do Antibiótico. Escolhi este tema por se enquadrar no 

que nós, enquanto Farmacêuticos, defendemos, nomeadamente no que ao Uso Responsável do 

Medicamento diz respeito, pela poupança que é feita com a despesa em medicamentos reduzida, 

pelo esforço grande e muito próprio que é necessário fazer para que o doente adira à terapêutica 

sem consequências futuras. Os antibióticos têm, assim, cuidados muito próprios que é 

necessário ter, e que devem ser expostos pelo Hospital à Comunidade.  

A intervenção do Farmacêutico na comunidade é normalmente muito mais vistosa 

quando se trata da componente comunitária. No entanto, o papel da prevenção é ubiquitário, na 

minha opinião e, apesar de não ser muitas vezes possível contactar tanto com o público como 

queríamos, existem formas de fazer prevenção sem que se contacte diretamente com o mesmo. 

Ao mesmo tempo, é também necessário que o utente perceba que pode contactar com este 

profissional e que, mesmo não estando muitas vezes em contacto direto, podemos ajudar.  

 Por outro lado, o Uso do Antibiótico tem alarmado bastante todos os profissionais de 

saúde e a comunidade em geral, pelo risco que pode constituir para a saúde pública. O 
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desenvolvimento de resistências deve ser uma preocupação nossa. A adesão à terapêutica de 

antibiótico é extremamente importante, e como tal, é necessário educar o doente para que o 

mesmo o tome nas horas corretas, faça sempre a terapêutica até ao fim, não ingira álcool, entre 

outros. A este nível, é importante que o doente tenha consciência do que é uma resistência e do 

facto de ser difícil tratar doentes cujo organismo já desenvolveu este mecanismo, tornando-se 

difícil vencer infeções cada vez mais graves e cujas opções terapêuticas são cada vez mais 

escassas. Assim, a missão dos profissionais de saúde vai ficando mais difícil à medida que as 

patologias avança e que se faz alterações na terapêutica. Outra das problemáticas relacionadas 

com o antibiótico é quando os utentes não fazem a terapêutica até ao fim, guardam os 

medicamentos em casa e automedicam-se quando sentem algum tipo de desconforto ou 

sintomas que eles próprios consideram de “infeciosos”. Este é o procedimento mais errado 

possível e que não acontece apenas com esta classe terapêutica, mas sim com muitas outras, 

podendo, ainda assim, atingir proporções muito graves no caso dos antibióticos. Muitas vezes, 

estes utentes aconselham até vizinhos ou familiares a fazerem a toma do medicamento em 

questão, o que pode propagar ainda mais outro tipo de doenças ou infeções. 

Foi neste sentido que desenvolvi um cartaz informativo (Anexo V) com quatro 

perguntas essenciais muitas vezes feitas pelos doentes, com uma linguagem muito simples e 

comum, e que pretende demonstrar à comunidade, o que não se deve fazer com antibióticos. 

Ainda assim, este cartaz poderá ter outra missão: a de alertar outros profissionais de saúde, 

nomeadamente os prescritores, para os perigos da prescrição repetida ou descuidada de muitos 

antibióticos, sem preocupação em perceber quais foram as terapêuticas a que o doente foi 

submetido, há quanto tempo, e se, na eventualidade de se tratar de mais uma infeção, tentar 

perceber o porquê da recorrência dessas infeções. 
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Conclusão 

Quando fiz a escolha do meu estágio em Farmácia Hospitalar e decidi optar por um 

Hospital mais perto da minha residência, fi-lo com o objetivo de poupar nas despesas, sabendo 

ainda assim que iria encontra um local com menos valências, e em que possivelmente, a minha 

aprendizagem iria ficar limitada comparativamente a colegas que tivessem realizado Estágios 

em Hospitais da zona do Grande Porto. Felizmente, o facto de ter escolhido este Hospital não 

condicionou em nada a minha aprendizagem. As limitações estavam lá, é certo, e não fiz 

rotações entre serviços como os meus colegas, mas consegui, num Hospital mais pequeno, 

realizar todo o tipo de tarefas que o Farmacêutico Hospitalar desempenha, com 

complementaridade no que dizia respeito à formação e, por exemplo, à preparação dos 

Citostáticos. O acesso a Bibliografia de todo o CHTMAD (nomeadamente a manuais de 

procedimento técnico e manuais da qualidade) permitiu também saber como se realizavam 

algumas tarefas sem que fosse necessário sair efetivamente do Centro Hospitalar, e essa foi uma 

ferramenta muito importante para a compreensão de todos os fenómenos associados ao trabalho 

do Farmacêutico Hospitalar. O acompanhamento a 100% da Dra. Helena Cecília Tertuliano foi 

essencial para que isto acontecesse. A minha rotina nos SF do CHTMAD – HPL foi 

extremamente proveitosa e consegui executar a larga maioria das tarefas descritas neste 

relatório. A Dra. Helena consegui colocar-me “em ação” num local onde as valências não são 

muitas. Conseguiu que trabalhasse nos aspetos mais fulcrais do trabalho de um Farmacêutico 

Hospitalar, e isso permitiu que eu fizesse a minha própria conceção do trabalho, e em nada me 

arrependo de ter escolhido o Hospital de Proximidade de Lamego para realizar este estágio. É 

um local que guardo na memória, que muito me ensinou, e que me provou que nos locais mais 

pequenos pode-se fazer mais e melhor. Sem dúvida que ficará como minha referência, e a Dra. 

Helena como excelente profissional e uma Farmacêutica com “F” verdadeiramente maiúsculo. 
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Anexo I - Requisição de aquisição e utilização de hemoderivados (via farmácia e via 

serviço)
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Anexo II - Impresso para a requisição de Estupefacientes, Psicotrópicos e Benzodiazepinas 
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Anexo III - Requisição de utilização de substâncias estupefacientes, psicotrópicos e 

benzodiazepinas 
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Anexo IV – Impresso de pedido de informação do CHTMAD 
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Anexo V – Cartaz informativo – Uso Responsável do Antibiótico 
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