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Resumo 
 O presente trabalho aborda os temas que foram alvo de estudo durante o Estágio 

realizado na Farmácia Peixinho, adesão à terapêutica anti-hipertensora, importância da 

fotoproteção e dermatite atópica. Na segunda parte, descrevem-se as atividades efetuadas 

durante o mesmo.  

Dei particular relevo, tanto a nível bibliográfico como das ações promovidas na 

farmácia, à adesão da terapêutica anti-hipertensora. A hipertensão é um fator de risco 

cardiovascular que se encontra associado a danos renais, perda de visão e memória mas também 

ao enfarte agudo do miocárdio e ao acidente vascular cerebral que estão na lista das mais 

importantes causas de mortalidade e morbilidade nos países desenvolvidos, nos quais se inclui 

Portugal. Apesar da existência de fármacos anti-hipertensores que demonstram eficácia na 

diminuição da tensão arterial elevada apenas, uma pequena percentagem da população 

hipertensa, que toma esta medicação, apresenta valores de pressão arterial dentro do intervalo 

estipulado pelas guidelines europeias. Uma das principais causas que contribuem para este 

fenómeno corresponde à baixa adesão à terapêutica prescrita. Esta pode ser influenciada pela 

qualidade de vida (nível socioeconómico, nível de estudo), pelos efeitos adversos da medicação, 

pela complexidade do regime posológico, pelo sistema de saúde, pelo conhecimento da doença, 

entre outros. A baixa adesão à terapêutica provoca o agravamento da doença, o aumento dos 

custos de saúde, o aparecimento de novas patologias, o aumento da dose do fármaco, uma 

diminuição da produtividade do paciente e dos seus familiares e à morte. 

Já com o segundo e terceiro caso de estudo pretendi informar os utentes acerca das 

temáticas escolhidas.  

Assim, irei abordar a importância da proteção da pele quando exposta à radiação solar. 

Em termos de Saúde Pública, a penetração de radiações ultravioleta A e B na pele, gera 

consequências biológicas, por vezes irreversíveis, que variam desde o eritema solar à 

fotocarcinogénese. É fundamental, a consciencialização da população para estes riscos o que 

torna a fotoproteção uma medida imprescindível. Para além dos fotoprotetores naturais como é 

o caso da pele e a atmosfera, é necessário a utilização de protetores solares, vestuário e 

acessórios adequados por forma a garantir uma fotoproteção eficaz.  

Por fim, a dermatite atópica é uma doença inflamatória da pele, de incidência crescente. 

É essencialmente caracterizada por um prurido intenso e por um curso marcado de exacerbações 

e remissões de inflamação, xerose, eritema e exsudação. Devido à influência que esta apresenta 

na qualidade de vida do doente torna-se cada vez mais importante que o farmacêutico conheça a 

patologia por forma a prestar os melhores cuidados de saúde.  
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PARTE 1 – Apresentação dos Casos de Estudo – 

CASO DE ESTUDO 1: Adesão à terapêutica anti-hipertensora: avaliação e intervenções 

que visam a sua promoção 

	  
1. INTRODUÇÃO 

O declínio da natalidade associado ao aumento da esperança média de vida é um dos 

binómios responsáveis pelo processo de envelhecimento que se tem vindo a assistir em Portugal 

e que se agravou na última década. De acordo com os resultados do último Censos, 19,4% da 

população portuguesa é considerada idosa (65 anos ou mais).1 Porém, viver mais não é 

sinónimo de viver melhor, de facto, o processo de envelhecimento aumenta a probabilidade de 

se desenvolverem múltiplas morbilidades, que exigem maiores cuidados de saúde.2 Entre elas 

salientam-se as doenças cardiovasculares, reumáticas e respiratórias, depressão, diabetes, 

osteoporose e cancro.3 Acresce ainda a maior vulnerabilidade, deste subgrupo populacional, de 

apresentar um comportamento de má adesão à terapêutica, visto que as suas comorbilidades 

requerem, na maioria das vezes, polimedicação durante longos períodos de tempo4 e regimes 

terapêuticos complexos aliados a dificuldades de gestão da terapêutica.5 

Atualmente as doenças cardiovasculares são a principal causa de morbi-mortalidade em 

Portugal, sendo responsáveis por um terço de todas as mortes e um elevado número de 

incapacidades. A hipertensão arterial (HTA) é a principal responsável pelos acidentes 

vasculares cerebrais (AVC) e um fator de risco importante em doença coronária, doença arterial 

periférica, insuficiência cardíaca e renal6, alterações cognitivas, fibrilação auricular e disfunção 

eréctil.7 De acordo com a Direção Geral de Saúde (DGS), a HTA é definida pela “elevação 

persistente, em várias medições e em diferentes ocasiões, da pressão arterial sistólica (PAS) 

igual ou superior a 140 mmHg e/ou da pressão arterial diastólica (PAD) igual ou superior a 90 

mmHg”.8 

A DGS, para além de definir os níveis de Pressão Arterial (PA), também os classifica 

em três graus, em que o grau 1 corresponde à hipertensão arterial ligeira, o grau 2 à hipertensão 

arterial moderada e o grau 3 à hipertensão arterial grave, conforme demonstrado no Anexo I. 

Esta classificação, para além de simplificar o método de diagnóstico da HTA, também facilita a 

decisão sobre o seu tratamento.6,8  

Conforme a sua etiologia, a HTA pode ser definida como essencial ou secundária. A 

primeira engloba 95% dos casos9 e os mecanismos fisiopatológicos associados à sua origem 

incluem a idade, sexo, obesidade, predisposição genética, aumento da atividade do sistema 

nervoso simpático (por exemplo, com o stress), elevada ingestão de sódio e bebidas alcoólicas, 
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ingestão inadequada de potássio e cálcio, disfunção do sistema renina-angiotensina-aldosterona, 

resistência à insulina e disfunção endotelial, como alterações no teor de óxido nítrico.9,10 Já a 

HTA secundária deriva de uma condição patológica bem definida, nomeadamente da disfunção 

da tiróide, do síndrome de Cushing, da falência renal, do aldosterismo, da apneia obstrutiva do 

sono e, até mesmo, de efeitos adversos associados à terapêutica farmacológica.11,12  

No Anexo II encontram-se esquematizados os mecanismos fisiológicos responsáveis 

pelo controlo da PA.13 Esta é dependente do débito cardíaco (volume de sangue bombeado para 

as artérias por unidade de tempo) e da resistência vascular periférica (resistência ao fluxo 

sanguíneo oferecido pelos vasos sanguíneos), o que quer dizer que qualquer alteração num 

destes fatores terá repercussões nos níveis PA, ou seja, o aumento do débito cardíaco ou da 

resistência vascular periférica ou ambos leva a um aumento da PA.14  

A análise deste anexo permite ainda afirmar que alterações na PA influenciam a 

frequência dos disparos dos barorrecetores arteriais, que por sua vez, levam à 

estimulação/inibição do sistema simpático com maior ou menor libertação de noradrenalina de 

acordo com a necessidade de aumento ou diminuição da PA, respetivamente. Este 

neurotransmissor é responsável pelo aumento do débito cardíaco e da resistência vascular 

periférica. O mecanismo previamente descrito retrata o controlo da PA a curto prazo, já a longo 

prazo, o seu controlo tem por base o volume sanguíneo. Este é influenciado pela excreção de 

água e sódio, que por sua vez afeta a taxa de secreção da renina. Esta enzima renal, converte o 

angiotensinogénio em angiotensina I, que por sua vez origina a angiotensina II por ação da 

enzima conversora de angiotensina. A angiotensina II é responsável pela produção de 

aldosterona (diminui a excreção de água e sódio), contração dos vasos sanguíneos e pelo 

mecanismo de feedback negativo do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Assim, o aumento 

da produção de angiotensina II está associada ao aumento da PA.14 

 Na avaliação da doença hipertensiva tem de se estabelecer e estratificar o risco 

cardiovascular absoluto, tendo em conta os graus de PA, a coexistência de fatores de risco, 

lesões nos órgãos-alvo, diabetes mellitus, doença cardiovascular ou renal estabelecida. A 

classificação em risco baixo, moderado, alto e muito alto refere-se ao risco de um episódio de 

evento cardiovascular fatal, conforme definido pela DGS e guidelines da Sociedade Europeia de 

Cardiologia (SEC).6,7 No Anexo III é demonstrada a estratificação do risco cardiovascular total 

assim como os fatores que influenciam o seu prognóstico.   

 Com base no risco cardiovascular absoluto é definido o tratamento que permite que os 

valores de PA baixem até aos predefinidos pelas guidelines da SEC. Em pacientes diabéticos ou 

com problemas renais a PAS e PAD é <130mmHg e <80 mmHg, respetivamente. Enquanto que 

para a restante população a PAS e PAD deverá ser <140mmHg e <90 mmHg, na respetiva 

ordem.6 
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 As guidelines têm repetidamente defendido as alterações no estilo de vida como 

componentes fundamentais para o adequado controlo da PA. Nestas alterações incluem-se a 

restrição salina, a moderação do consumo de álcool, a redução do peso e a respetiva 

manutenção, a cessação tabágica, o exercício físico regular, o elevado consumo de legumes, 

frutas, fibras e baixo consumo de gordura.6,15 Atualmente, a Dietary Approaches to Stop 

Hypertension (DASH) e a dieta mediterrânea são as que apresentam maior vantagem para o 

consumidor.14 A primeira, foi considerada, por estudos observacionais, a de eleição uma vez que, 

para além da diminuição da PA também ajuda a reduzir a incidência do síndrome metabólico e 

do risco cardiovascular. A dieta DASH resulta de um plano de alimentação rico em frutas, 

verduras, sementes, peixe, aves, nozes e lacticínios de baixo teor de gordura. Favorece, também, 

a ingestão de alimentos ricos em potássio, magnésio e cálcio que são expectáveis de auxiliar na 

sua diminuição. O consumo de carne vermelha, doces, refrigerantes, gorduras saturadas, 

colesterol e gordura total deve ser reduzido.16  

Segundo Elmer, os resultados anti-hipertensivos obtidos com estas modificações 

poderão ser equivalentes aos conseguidos com a monoterapia farmacológica.17 Nos doentes já 

hipertensos poderá reduzir o número ou as doses de anti-hipertensores necessários para o 

controlo da PA.15 

 Relativamente à terapêutica farmacológica sabe-se que os benefícios do tratamento anti-

hipertensor se devem à redução da PA per si e não ao fármaco utilizado. Assim, as cinco 

principais classes de fármacos, diuréticos, β-bloqueadores adrenérgicos, bloqueador dos canais 

de cálcio, inibidores da enzima de conversão da angiotensina e antagonistas dos recetores de 

angiotensina II, cujo mecanismo de ação está representado no Anexo IV, são adequadas para a 

iniciação e manutenção do tratamento, em monoterapia ou sob a forma de combinações de 

princípios ativos.13 É necessário ter em atenção as contraindicações absolutas e relativas bem 

como as indicações específicas de cada uma das classes de fármacos, conforme descrito no 

Anexo V e Anexo VI, respetivamente.8 

A DGS, delineou um algoritmo clínico/árvore de decisão para o tratamento da 

hipertensão (Anexo VII), tendo em conta a estratificação do risco absoluto. No tratamento da 

hipertensão arterial de risco acrescido baixo ou moderado pode ser utilizado qualquer uma das 

classes de fármacos mencionadas anteriormente. Já no tratamento da hipertensão arterial de 

risco acrescido alto ou muito alto e sempre que seja previsível uma menor adesão à terapêutica, 

poderá ser utilizada uma associação de fármacos com mecanismo de ação complementar.8 

Apesar da eficácia comprovada destes fármacos, apenas uma pequena percentagem da 

população hipertensa, que faz esta medicação, apresenta valores de PAS e PAD dentro do 

intervalo estipulado.18  

Um estudo elaborado pela Sociedade Portuguesa de Hipertensão revelou que 57,4% da 

população portuguesa mantém a tensão arterial não controlada pelo que é imperioso melhorar 
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este quadro clínico. Uma das principais causas que poderá justificar este fenómeno é a baixa 

adesão à terapêutica prescrita.6  

A adesão à terapêutica, é definida pela Organização Mundial de Saúde, como o “grau 

ou extensão em que o comportamento da pessoa (em relação à toma de medicação, ao 

cumprimento da dieta e alteração de hábitos ou estilos de vida) corresponde às instruções 

veiculadas por um profissional de saúde.”19 Este conceito é um fator chave na eficácia de todas 

as terapêuticas farmacológicas, assumindo um papel particularmente crítico na medicação 

prescrita para doentes portadores de doenças crónicas. A ausência da mesma reflete um 

problema de saúde pública, com repercussões na incidência e prevalência de outras patologias. 9 

Por exemplo, a medicação utilizada em doenças cardiovasculares é responsável pela diminuição 

de 50% da mortalidade por doença arterial coronária. O benefício proveniente desta utilização é 

perdido pela elevada taxa de não adesão à terapêutica.20  

A prevalência e a natureza da falta de adesão à terapêutica são difíceis de definir de 

forma absoluta. Como referem Bugalho e Carneiro, este é “um problema de etiologia 

multifatorial, que se verifica em todas as situações em que existe autoadministração do 

tratamento, muitas vezes independentemente do tipo de doença, qualidade e/ou acessibilidade 

aos recursos de saúde”. As causas que influenciam a adesão podem ser agrupadas em cinco 

grandes domínios que incluem fatores individuais relativos ao paciente, fatores de condição, 

fatores relativos ao regime terapêutico prescrito, fatores socioeconómicos e fatores ligados ao 

sistema de saúde e à relação com os profissionais de saúde. Exemplos de cada uma destas 

categorias encontram-se detalhados no Anexo VIII. 19,21-24 

A adesão à terapêutica pode ser avaliada segundo métodos diretos e indiretos. Nos 

primeiros, é feita a observação direta da terapêutica aplicada, medição da concentração de um 

determinado fármaco/metabolitos na urina ou no sangue como também se pode detetar, neste 

último, um marcador biológico adicionado à formulação do medicamento. Apesar de se obterem 

resultados mais fiáveis através desta metodologia, não são ensaios práticos e baratos passíveis 

de serem feitos rotineiramente.25 Já os métodos indiretos incluem questionários aos pacientes 

(por exemplo, a escala de adesão à terapêutica de Morisky), a contagem do número 

comprimidos/cápsulas, taxa de renovação de receitas, avaliação da resposta clínica do paciente, 

medication possession ratio, medição de marcadores fisiológicos ou a realização de um diário 

terapêutico por parte do doente. Em comparação com os métodos anteriores, estes são 

relativamente fáceis de executar, contudo, apresentam maior suscetibilidade de deturpação dos 

resultados, o que pode levar à sobrestimação da adesão do doente à terapêutica, por parte do 

prestador de cuidados de saúde.26 Estes permitem ainda avaliar se a não adesão à terapêutica 

ocorre de uma forma intencional ou não, quando o paciente deixa de tomar a medicação devido 

a efeitos secundários ou quando se esquece de uma das tomas do medicamento, 

respetivamente.27  
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Após diagnóstico de má adesão, os prestadores de cuidados de saúde, incluindo o 

farmacêutico, deverão promover medidas que garantam que o doente tem conhecimentos, 

motivação e capacidades necessárias para seguir as recomendações descritas pelo médico.21 

As intervenções destinadas à promoção da adesão à terapêutica podem ser classificadas 

em dois grupos: 

• Intervenções educacionais que visam a promoção do conhecimento acerca da 

doença e/ou medicação;  

• Intervenções comportamentais que têm como objetivo a incorporação na rotina 

diária de mecanismos de adaptação e facilitação para o cumprimento dos 

tratamentos propostos.21 

Uma componente chave de qualquer plano de adesão é, pois, melhorar a educação do 

paciente, o que inclui o fornecimento de material escrito, audiovisual ou oral através de 

programas educacionais individuais ou em grupo.21 O principal objetivo desta abordagem 

centra-se na melhoria dos conhecimentos relativos à doença e ao tratamento, permitindo desta 

forma a compreensão da necessidade de cumprimento do esquema terapêutico proposto.28 Os 

programas de educação deverão incluir informação adaptada a cada doente, sobre a doença 

(etiologia, cronicidade e prognóstico), a necessidade de monitorização19 e o tratamento de 

manutenção ou de eventuais exacerbações/deterioração da patologia de base (número de tomas, 

horário, efeitos adversos ou secundários, interferência com outros fármacos)10. Esta estratégia 

deverá ser utilizada sobretudo quando há má adesão voluntária, em que o doente não 

compreende os riscos da patologia, o papel e as vantagens da medicação. A educação é uma 

medida simples e vital em qualquer intervenção destinada a melhorar a adesão embora 

individualmente apresente uma pequena eficácia.29 

Já nas intervenções comportamentais, a comunicação e o aconselhamento permitem, 

para além de aferir o grau de adesão à terapêutica e a presença de barreiras à mesma, reforçar a 

necessidade de manutenção do tratamento e o fornecimento de instrumentos para o 

cumprimento do esquema terapêutico. Em termos práticos, os procedimentos que podem ser 

aplicados centram-se na simplificação dos esquemas terapêuticos como a diminuição do número 

de fármacos e a sua administração em horário conveniente.23 A complexidade do regime 

terapêutico aliada às alterações de memória e compreensão verificadas, predominantemente, em 

doentes de faixa etária avançada dificulta a execução do esquema estipulado.29 Os memorandos 

são uma medida muito útil sobretudo nesta faixa da população. Entre os géneros mais utilizados 

destacam-se caixas de contagem e distribuição dos fármacos; informação visual colocada em 

locais estratégicos; alertas para adesão à medicação, às consultas e para a renovação mensal ou 

trimestral das prescrições.21 O envolvimento dos doentes no seu tratamento é um componente 

fundamental em inúmeras patologias crónicas em que é conveniente a promoção do 
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autocontrolo e monitorização da doença.23 A boa relação com o médico é crucial no que toca a 

esta temática. O doente deve encontrar-se num ambiente de confiança e não de julgamento, só 

assim se irá sentir à vontade para responder a questões relacionadas com a sua terapêutica.24 O 

analfabetismo, por ser cada vez menos frequente na sociedade, muitas vezes não é reconhecido 

pelos profissionais de saúde, tendo um efeito negativo sobre a adesão à terapêutica. Para 

combater esta lacuna, possíveis soluções são o fornecimento de material educativo audiovisual 

ou o desenho ao invés de instruções escritas.23  

Para finalizar, importa referir que a baixa adesão se traduz na redução dos benefícios 

clínicos da medicação implicando a utilização de meios de diagnósticos e de tratamento 

desnecessários, por exemplo, o aumento da dose do fármaco, agravamento da doença ou o 

aparecimento de novas patologias. Os custos diretos das complicações atribuídas ao mau 

controlo de qualquer doença são três a quatro vezes superiores, quando comparados com um 

bom controlo. Também os custos indiretos (diminuição da produtividade, reforma antecipada e 

morte prematura) apresentam uma mesma magnitude.21 Estes fatos, traduzem-se em graves 

repercussões na saúde da população e prejuízos económicos, avaliados em 211 000 milhões por 

ano a nível mundial.30   

Apesar dos estudos se referirem maioritariamente ao incumprimento terapêutico por 

diminuição do número de doses prescritas também a excessiva utilização de medicação constitui 

um comportamento de má adesão com aumento da possibilidade de toxicidade e efeitos 

adversos.19  

Assim, é necessário reforçar a ideia de que os profissionais de saúde devem garantir 

uma avaliação contínua do doente de forma a perceber a sua motivação e os fatores que podem 

influenciar negativamente a não adesão ao tratamento.21  

A avaliação da adesão e a intervenção no sentido de a melhorar são elementos cruciais 

na atividade do farmacêutico.31 Como especialista na área do medicamento, tem conhecimentos 

que lhe permitem aumentar a taxa de adesão à terapêutica através do fornecimento de 

informações acerca do uso correto do medicamento, da sua administração, armazenamento, 

possíveis reações adversas e interações entre diferentes fármacos.32 A comunicação é essencial, 

porque permite identificar se os pacientes estão a seguir as recomendações sugeridas, tanto no 

âmbito da toma do medicamento como nas alterações do estilo de vida.31 

Desta forma, o farmacêutico encontra-se na posição ideal para promover resultados 

clínicos positivos e garantir a segurança dos utentes.  

Num estudo norte-americano, a intervenção farmacêutica conseguiu aumentar a adesão 

terapêutica em 36% dos participantes. Tal fato foi possível ao aliar o aconselhamento 

farmacêutico à preparação de pill boxes que já continham a medicação diária do paciente.33 
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 Um outro estudo demonstrou que a educação dos participantes sobre o tratamento não 

farmacológico da hipertensão e a motivação para o seu autocontrolo foi benéfico para melhorar 

a adesão à terapêutica.34  

 

2. OBJETIVOS 

O estudo a realizar tem como principal objetivo avaliar e promover a adesão à terapêutica 

anti-hipertensora de alguns dos utentes da Farmácia Peixinho. Neste sentido, foram realizadas 

atividades que permitem o reconhecimento de características de não adesão à terapêutica bem 

como formas de a combater. A promoção do conhecimento sobre a doença e a disponibilização 

de informações estratégicas ao utente (terapêutica não farmacológica por exemplo) foram 

também alvo de intervenção farmacêutica.  

 

3. MÉTODOS 

3.1 Seleção dos participantes 

Para a participação no estudo foi realizada uma pré-seleção dos participantes. Os 

critérios de inclusão foram a idade superior a 18 anos, o diagnóstico médico estabelecido de 

hipertensão arterial e o tratamento com terapêutica anti-hipertensora durante, pelo menos, 6 

meses. Importa salientar que a pressão arterial dos utentes poderia estar ou não controlada. Os 

critérios de exclusão foram a demência, a gravidez e a amamentação. O estudo foi realizado 

entre julho e agosto de 2014 na Farmácia Peixinho com 20 participantes.  

 

3.2 Intervenção Farmacêutica 

Neste estudo os participantes foram submetidos a duas intervenções farmacêuticas.  

Na primeira, o farmacêutico começou por medir a PA. Independentemente do valor 

obtido, seguiu-se a consulta de aconselhamento. Nesta foi realizado um questionário (Anexo 

IX) que visava identificar as causas que estão na origem da falta de controlo da PA, e ainda 

avaliar o conhecimento da doença e a sua adesão à terapêutica. Já numa segunda fase, ocorreu 

uma intervenção educacional. Esta consistiu na apresentação de um trabalho power point (anexo 

X) que incluía informação sobre o que é a doença, as suas causas e possíveis complicações, os 

valores ideais de PA a atingir e alterações no estilo de vida. Na sequência da terapêutica não 

farmacológica foi fornecido um panfleto ao doente (Anexo XI) com o objetivo de reforçar os 

comportamentos desejados.6,15,16 

Para além da vertente educacional foram também referidas estratégias que 

promovessem a adesão: 

• Utilizar pill boxes semanais para evitar o esquecimento/duplicação de 

medicamentos,35  
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• Auxiliar o doente na organização da toma de medicação, isto é, associar a toma às 

refeições ou a atividades realizadas diariamente,35 

•  Fornecer um cartão de registo (Anexo XII) do princípio ativo por DCI e do seu 

nome comercial ou do laboratório em caso de medicamento genérico, a dose, como 

tomar e porquê. Este parâmetro apresenta elevada importância uma vez que, num 

doente polimedicado a possibilidade de tomar um medicamento na dose ou no 

horário errado é bastante elevada. Adicionalmente, existe ainda o fator 

esquecimento e confusão que pode ser gerado com a mudança de um medicamento 

ético para um genérico,36 

• Realizar follow-up, via telefónica, onde o doente é questionado sobre possíveis 

dúvidas e sensibilizado para a toma correta dos medicamentos.35 

Na segunda e última visita, foi novamente medida a tensão arterial com posterior 

reforço dos efeitos a longo prazo da hipertensão, alterações no estilo de vida e medidas a adotar 

para melhorar a adesão. 

 No final do aconselhamento farmacêutico, foi utilizado o método teach-back que 

consiste em pedir ao doente que faça um breve resumo do que lhe foi explicado na sessão, ou 

seja, que diga como se procede ao uso correto do medicamento, o que é a HTA, a importância 

de aderir à terapêutica, etc. Deste forma, o farmacêutico garante que o utente sabe o que tem 

que fazer quando estiver sozinho.36 

No esquema 1 é possível visualizar o programa de intervenção farmacêutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medição da tensão arterial 

Não Controlada Controlada 

Encorajar para que mantenha a 
adesão à terapêutica e controlo da 

pressão arterial 

Realização de um questionário de 
identificação das causas de não 

adesão à terapêutica 

Intervenção farmacêutica com vista a 
promover a adesão à terapêutica e 

conhecimento sobre a doença  

Marcação de uma nova consulta de 
aconselhamento farmacêutico. Entre 

estas será feito um contacto 
telefónico ao utente.  

+ 

Esquema 1. Representação da intervenção farmacêutica, na primeira visita de aconselhamento farmacêutico. 



	   9	  

Tabela 1. Métodos que permitem avaliar a adesão à terapêutica, as suas vantagens e desvantagens. 

3.3 Métodos de avaliação da adesão à terapêutica 

A avaliação da adesão à terapêutica no estudo foi feita tendo como base os métodos 

indiretos descritos na Tabela 1.25 

 

 

A. Avaliação da resposta clínica 

Para a medição da PA recorreu-se ao uso do aparelho de medição de tensão arterial, 

peso, altura, índice de gordura e massa muscular existente na farmácia (Millenium II M5-GR).  

Segundo a DGS, deve-se medir a PA, pelo menos duas vezes, com um intervalo 

mínimo entre elas de um a dois minutos, sendo registado no processo clínico o valor mais baixo 

da PAS e da PAD. Apenas se considera uma terceira medição se houver grande discrepância 

entre os dois valores iniciais medidos. A medição da PA deve ser realizada sem pressa, com o 

doente sentado e relaxado pelo menos durante cinco minutos e de bexiga vazia. Também se 

deve garantir que não fumou ou ingeriu estimulantes (como o café) na hora anterior. A medição 

é feita no membro superior em que foram detetados valores mais elevados de PA na primeira 

consulta. Para além dos valores de PA são ainda registados, o braço em que foi medido, a hora 

da medição e alguma circunstância particular, como stress, febre ou agitação.37 
 

B. Questionário ao utente 

O questionário realizado garante o anonimato e a confidencialidade dos dados conforme 

declaração de consentimento informado previamente assinada.  

O inquérito está organizado em três partes, como é possível verificar pelo Anexo IX. Na 

primeira, foram realizadas perguntas sobre o doente como idade,  sexo, estado civil, salário, 

presença de comorbilidades, entre outras. Com estas questões pretendeu-se avaliar o perfil do 

participante assim como os fatores do seu quotidiano que podem influenciar a PA.26 Também 

nesta secção, existe uma parte que visa aferir o conhecimento que o doente tem em relação à sua 

patologia. Estas questões foram baseadas no Common Sense Model of Self- Regulation que se 

centra em cinco vetores: 

• Identificação: grau de conhecimento da patologia que padece; 

• Causalidade: causas que levaram ao desenvolvimento da doença;  

• Tempo: duração da patologia; 

Método Vantagem Desvantagem 
A. Avaliação da resposta 

clínica  
(medição da tensão arterial) 

Simples e fácil de 
realizar 

Existem outros fatores para além 
da adesão à terapêutica que 

podem influenciar a resposta 

B. Questionário ao utente Fácil de realizar, 
rápido e sem custos 

Poderá ocorrer deturpação da 
verdade e a adesão pode ser 

sobrestimada 
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Tabela 2. Oito itens da escala de Morisky de Adesão à Terapêutica. 

• Consequências: conhecimento das consequências da sua doença e como é que estas 

afetam a sua vida em termos sociais e psicológicos;  

• Controlo/Cura: o doente sabe se a sua doença vai evoluir para a cura ou se é uma 

patologia crónica.38 

A segunda parte do questionário, visava descobrir as barreiras de adesão à terapêutica tendo 

como referência o Anexo VIII. Já a terceira e última parte, foi baseada nos oito itens da Escala 

de Adesão à Terapêutica de Morisky, Tabela 2. A teoria inerente a esta escala afirma que falhas 

na adesão à terapêutica podem ocorrer devido a vários fatores como o esquecimento ou a 

complexidade do regime posológico. As questões são formuladas de modo a contornar a 

tendência que os utentes têm para dar uma resposta positiva aos médicos e a outros prestadores 

de cuidados de saúde, como os farmacêuticos, permitindo aferir os comportamentos de adesão à 

terapêutica.39 

Cada pergunta tem uma resposta positiva (zero pontos) ou negativa (um ponto). A 

escala de Morisky pode variar entre zero e oito pontos. A baixa adesão à terapêutica é definida 

num intervalo inferior a seis, média entre seis e sete pontos e elevada oito pontos.40 

 

 

 

 

	  
	  
	  
	  
	  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1  Estudo da população 

No estudo foram incluídos 20 utentes, em que a maioria é do sexo feminino e de idade 

compreendida entre os 61 e os 80 anos. No Anexo XIII é apresentada uma tabela que resume o 

perfil dos participantes relativamente à idade, educação, orçamento familiar, prática de 

exercício físico, prevalência de doenças crónicas, número de anti-hipertensores por doente, 

entre outros.  

A sua análise permite concluir que 75% da população é casada, 60% apenas frequentou 

o 1º Ciclo e 20% é analfabeta. A disponibilidade financeira para a compra de medicamentos é 

baixa. Apenas 55% da população pratica exercício físico (caminhadas e trabalhos de 

horticultura). Das comorbilidades descritas, verificou-se que a mais comum era a dislipidémia, 

seguida da diabetes. Das 6 pessoas que apresentam esta patologia, 5 têm concomitantemente 

1. Às vezes esquece-se de tomar os comprimidos para a PA?  
2. Nas últimas duas semanas houve algum dia em que se esqueceu de tomar a medicação para a PA?  
3. Alguma vez parou de tomar a sua medicação, sem informar o médico, porque se sentia pior após 

a toma?  
4. Quando viaja ou sai de casa, às vezes esquece-se de levar consigo os medicamentos para a PA?  
5. Tomou o medicamento para a PA ontem?  
6. Quando sente que a PA está controlada, às vezes para de tomar a medicação?  
7. Tomar a medicação diariamente é um verdadeiro transtorno para algumas pessoas. Já se sentiu 

incomodado na adesão ao seu plano de tratamento da TA?  
8. Quantas vezes tem dificuldade de se lembrar de tomar a medicação para a PA?  
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HTA e dislipidémia.  

A maioria da população em estudo utiliza dois princípios ativos para o controlo da HTA. 

Das classes possíveis de utilização, aquela que apresentou maior frequência foi a classe dos 

antagonistas da angiotensina II, seguida pela dos diuréticos.  

A análise das características demográficas, económicas e clínicas é fundamental para 

que a abordagem do farmacêutico seja feita da forma mais correta possível. Por exemplo, no 

caso de indivíduos analfabetos é necessário recorrer à explicação da doença e do uso correto do 

medicamento através de desenhos e imagens ao invés da escrita. Também o vocabulário a 

utilizar deverá ser simples e claro pois a maioria dos inquiridos tem apenas o 1º ciclo de 

escolaridade. Relativamente aos custos da medicação (excessiva para o rendimento mensal dos 

inquiridos) deverá ser sugerida a troca de laboratórios éticos por genéricos, desta forma garante-

se que não há omissão de tomas pela falta de poder de compra do medicamento. Porém, nos 

casos analisados na farmácia, os utentes revelaram relutância no uso de genéricos, sendo por 

isso uma medida difícil de incutir nos pacientes.  

Também um alerta deve ser feito nos casos em que os utentes apresentem três 

patologias simultaneamente (HTA, diabetes e dislipidémia) pois, o risco de evento 

cardiovascular aumenta em larga escala. Deverá ser feita uma referência às vantagens do 

tratamento não farmacológico, que como já foi mencionado, apresenta inúmeros benefícios para 

a saúde. Como cerca de metade da população não pratica exercício físico, o panfleto têm 

elevada importância, pois mostra ao paciente as diferentes atividades que pode realizar bem 

como a sua duração. É ainda de salientar que na maioria dos casos a alimentação não era a mais 

adequada (consumo frequente de alimentos fritos e carnes vermelhas). Nestas situações, para 

além da indicação de alimentos saudáveis e as vantagens da sua inclusão na dieta, foi sugerida a 

possibilidade de recorrer à consulta de nutrição realizada por um nutricionista na Farmácia 

Peixinho.  

 

4.2 Conhecimento da doença 

Tendo por base os resultados obtidos no Anexo XIV é possível aferir que 75% dos 

inquiridos diz não conhecer a doença, no entanto, apontam como possível génese o fator 

hereditário ou o stress. Em relação aos “parâmetros duração da doença” e “evolução para o 

controlo ou cura”, 65% da população considera que a HTA tem cura e que não apresenta caráter 

crónico. A quase totalidade dos utentes refere que a consequência a longo prazo é o AVC.  

 A análise deste parâmetro relata, de uma forma bastante notória, a falta de informação 

do utente acerca da sua patologia. No entanto o conhecimento sobre a HTA está associado a um 

rol de inúmeras vantagens. Ao perceber as suas causas, o doente poderá alterar pequenos 

hábitos do seu quotidiano, como por exemplo, os hábitos tabágicos, a vida sedentária e a 

elevada ingestão de sal e fast-food. Também a perceção da necessidade da toma de 
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medicamentos e o autocontrolo da doença são favorecidos pelo grau de compreensão sobre 

HTA. Já em relação às consequências a longo prazo, a acrescentar aos riscos cardiovasculares é 

também importante salientar a falência renal, doença arterial periférica, etc. É necessário a 

consciencialização dos utentes neste sentido, pois ao ser uma doença assintomática, a falta de 

controlo é ainda mais evidente e, por conseguinte, os seus efeitos nefastos. Todos os pontos 

mencionados anteriormente têm influência na adesão à terapêutica. 

 

4.3 Adesão à terapêutica 

O Anexo XV mostra a percentagem de adesão segundo a Escala de Adesão à 

Terapêutica de Morisky. Através desta, conclui-se que 65% dos utentes apresenta baixa (40% 

corresponde ao sexo feminino) e 35% média adesão. É de notar que durante o estudo foi 

encontrada uma limitação desta escala. A questão número cinco, “tomou o medicamento para a 

PA ontem?”, pressupõe uma resposta afirmativa quando existe elevada adesão. No entanto, de 

acordo com a atribuição de pontos existente na Escala de Adesão à Terapêutica de Morisky, em 

caso de resposta positiva, deve ser dada uma pontuação de zero pontos. Este facto, impede que 

o doente atinja a pontuação máxima e, consequentemente que seja considerado aderente à 

terapêutica. Foram reportados dois casos com valor máximo de 7 pontos na Escala de Morisky e 

com resposta positiva a esta questão.  

 

4.4 Fatores que influenciam a adesão à terapêutica 

Dos fatores referidos no Anexo XVI, um dos que apresenta maior peso para os doentes 

é a comparticipação dos medicamentos, que segundo os inquiridos, deveria ser maior. Aliado a 

este fator encontra-se também o custo dos medicamentos e o orçamento mensal reduzido. 

Devido à crise que o país enfrenta e, sendo a maioria dos entrevistados reformados, a 

diminuição do preço dos medicamentos aliada ao aumento da comparticipação seria a situação 

ideal.  

A relação com o médico e a dificuldade de marcação de consultas demonstrou ser outro 

ponto fulcral. Alguns referiram que o médico não media a PA e que as consultas eram 

demasiado rápidas. A falta de esclarecimento acerca da doença, o porquê da mudança de 

fármacos e o pouco envolvimento do doente no seu tratamento foram outros pontos citados. A 

pouca comunicação médico/doente e o distanciamento interpessoal que existe entre estes dois 

grupos foram já relatados como sendo barreiras de adesão à terapêutica. 

A crença que o doente tem acerca dos medicamentos, a complexidade do regime 

terapêutico que surge quando existem várias patologias com prescrição de múltiplos 

medicamentos, várias tomas diárias e o medo dos efeitos adversos descritos no folheto 

informativo, foram considerados fatores com alguma repercussão na adesão à terapêutica. 

Porém, o farmacêutico pode ter influência sobre estas barreiras através da explicação do 



	   13	  

mecanismo de ação dos fármacos, da necessidade da toma do medicamento, da desmistificação 

da probabilidade de ocorrência de efeitos secundários, das vantagens inerentes à alteração do 

estilo de vida e dos riscos para a saúde causados pelo descontrolo da doença.  

A falta de cuidado na hora das tomas da medicação foi a causa mais referida. Esta é 

mais notória quando o medicamento é tomado a seguir ao jantar ou à noite. Facto que é comum 

nas classes de fármacos antidislipidémicos. Talvez esta possa ser um das causas que explica a 

elevada taxa de incidência de dislipidemia da população em estudo.  

 

4.5 Tensão arterial vs. adesão à terapêutica 

 A análise do Anexo XVII revela que uma considerável parte da população em estudo 

(n=11) apresenta hipertensão não controlada superior a 140mmHg/90mmHg e é não aderente à 

terapêutica. Nesta situação, o farmacêutico deverá sugerir ao doente que faça três a quatro 

medições da PA por semana, que as anote em folha própria para, caso não seja um evento 

esporádico, comunicar ao médico. 

Através do autorelato do doente, o farmacêutico deve perceber quais as barreiras que 

afetam e que maior influência têm na adesão à terapêutica. Posteriormente, deve explicar a 

doença, enfatizar as medidas não farmacológicas a tomar e de seguida propor a utilização de pill 

boxes, que poderão ser uma excelente ajuda, e/ou sugerir o envolvimento de um membro da 

família para dar o devido apoio. 

 Aqueles que têm um controlo da PA inadequado mas que são aderentes à terapêutica 

(n=3) podem ser considerados pacientes com hipertensão resistente ou com tratamento 

farmacológico inadequado.  

 Aos inquiridos que apresentem controlo da PA e adesão à terapêutica (n=4) deve ser 

elogiado o seu comportamento e acentuar os benefícios de manter a PA dentro dos níveis 

estipulados e a importância de continuar a sua adesão.  

 

4.6 Número de princípios ativos anti-hipertensores vs. adesão à terapêutica 

 O número de utentes a tomar 2 e 3 princípios ativos e a não ser aderente à terapêutica é 

relativamente semelhante, como se observa no Anexo XVIII. Porém, na grande maioria dos 

casos, as 2 substâncias ativas encontram-se incorporadas num só medicamento o que torna o 

regime terapêutico mais simples, de mais fácil compreensão e por conseguinte com uma 

redução do risco de não cumprimento da terapêutica em torno dos 26%.41 Apesar do 

evidenciado anteriormente, na população em estudo a pouca adesão prevalece. Um facto que a 

pode justificar é a presença de outras patologias em simultâneo (diabetes, dislipidémia) que 

obrigam à toma de vários medicamentos.  
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4.7 Tensão arterial no 1º aconselhamento vs. 2º aconselhamento 

 Ao comparar os resultados obtidos entre os dois aconselhamentos preconizados no 

âmbito deste estudo é de notar que sexo feminino foi aquele que apresentou melhores resultados.  

No total, 6 indivíduos (4 do sexo feminino e 2 do sexo masculino) apresentaram um 

aumento no controlo dos níveis de PA, como se pode visualizar no Anexo XIX. Porém devia ser 

feito um estudo continuado por um período mais longo para melhor avaliar a adesão dos utentes 

e a influência da intervenção farmacêutica.  

 

5. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

O estudo realizado apresentou limitações quanto à população, duração da consulta de 

aconselhamento farmacêutico e do acompanhamento do doente.  

Inicialmente a prestativa do número de utentes a participar no estudo era maior. No 

entanto, devido ao facto deste ter decorrido durante o Verão, a disponibilidade dos participantes 

estava condicionada. Já em relação à duração da consulta de aconselhamento, esta deveria ter 

sido mais extensa para perceber a totalidade das barreiras de adesão à terapêutica. Também o 

acompanhamento do doente deveria ter sido prolongado de forma a obter resultados mais 

evidentes sobre a ação do farmacêutico na adesão à terapêutica.  

 

6. CONCLUSÃO 

Os níveis de instrução dos pacientes e o conhecimento que têm sobre a doença, bem 

como as suas atitudes e crenças pessoais a respeito da eficácia dos tratamentos, têm sido 

amplamente reconhecidos como preditores consistentes do nível de adesão à terapêutica. A 

probabilidade do paciente seguir as indicações médicas e de aplicar corretamente um regime 

terapêutico depende dos seus conhecimentos e motivação, a qual se relaciona com a forma 

como encara a sua vulnerabilidade à doença, as consequências que dela possam advir e do 

impacto que pode ter na sua qualidade de vida. Neste sentido é imperioso a formação de equipas 

multidisciplinares, constituídas por médicos, enfermeiros e farmacêuticos, para apoiar, informar 

e aconselhar o doente. Relativamente à função do farmacêutico, o seu papel deve passar de 

dispensador de medicamentos ao de um provedor de serviço de saúde em que utiliza o seu 

conhecimento e experiência no aconselhamento e gestão de medicamentos visando a segurança 

e eficácia do tratamento.  

Após o término do estudo posso afirmar que a transmissão de conhecimentos sobre a 

patologia, medidas não farmacológicas e indicação terapêutica de todos os medicamentos foram 

uma mais valia para o doente. Já relativamente à farmácia, o dinamismo criado, a satisfação dos 

habituais utentes e a procura deste serviço por outros foram os benefícios encontrados. Em 

termos pessoais posso, com toda a certeza afirmar, que foi uma experiência gratificante e que 

me permitiu contribuir para o uso correto, eficaz e seguro do medicamento.  
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CASO DE ESTUDO 2: A importância da fotoproteção 
  

            A instalação de hábitos de exposição cutânea à luz solar, mercê de profundas 

modificações comportamentais das sociedades desenvolvidas, bem como a promoção dos 

benefícios do contato com a natureza, a difusão do desporto ao ar livre, a frequência regular das 

praias e a valorização estética da pele bronzeada, leva a uma foto-exposição excessiva e 

incontrolada que acarreta graves consequências. 

           Os danos da radiação solar sobre a pele acumulam-se ao longo da vida e são 

irreversíveis.42 Estes estão na origem de um grave problema de saúde pública para o qual o 

farmacêutico deve estar atento e contribuir de forma ativa para a educação da população. Neste 

sentido surgiu a necessidade de elaborar um panfleto (Anexo XX) que o auxilie na divulgação 

deste grave problema. 

A radiação ultra violeta (UV) está dividida em três categorias: UVA, UVB e UVC. 

Porém, só as duas primeiras apresentam relevância para o estudo, pois são estas que atravessam 

a camada de ozono e alcançam a superfície da Terra. Apesar deste tipo de radiação contribuir 

para a produção de vitamina D, que é essencial para o desenvolvimento do esqueleto, apresenta 

paralelamente elevados efeitos nocivos, aquando de uma exposição prolongada.43 

A radiação UVA por penetrar na derme está diretamente ligada ao foto-envelhecimento 

da pele, que se traduz no aparecimento de rugas, xerose, flacidez e pigmentação.  

Já a radiação UVB afeta a epiderme, camada superficial da pele e é responsável pelo 

efeito agudo mais conhecido deste tipo de radiações, a queimadura solar.  

            A exposição excessiva às radiações UVA e UVB, para além dos efeitos mencionados, é 

também responsável pelo bronzeado, pelo efeito imunossupressor e pelo desenvolvimento do 

melanoma, do carcinoma basocelular ou do carcinoma espinocelular, que é um dos efeitos 

crónicos mais preocupantes nos dias de hoje.44 Para além dos efeitos causados na pele, é 

importante referir os danos induzidos pela radiação UV ao nível dos olhos, em que se inclui a 

degeneração macular, a fotoconjuntivite e a perda de visão entre outros.45    

Para que o Homem se possa proteger destas radiações pode recorrer a vários agentes 

fotoprotetores. 

            Em relação aos fotoprotetores naturais,  considera-se que a intensidade da radiação solar 

que atinge a pele é influenciada por vários fatores ambientais, tais como a altitude, a latitude, a 

hora do dia, a estação do ano, as condições atmosféricas (nuvens e poluição atmosférica) e a 

reflexão produzida pelos solos e vidros.44,46 

Por outro lado, o organismo também apresenta mecanismos fisiológicos que o auxiliam 

no combate à radiação UV. Entre eles destacam-se o espessamento da camada córnea, que 

funciona como uma proteção natural da pele que dificulta a penetração das radiações através da 

epiderme e a produção de melanina, que também reduz a penetração da radiação UV e luz 
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visível pela sua dispersão e bloqueio físico, convertendo a energia absorvida em calor.43 A 

quantidade de melanina que cada indivíduo produz permite diferenciar seis fototipos de pele 

conforme é apresentado no Quadro 2. Indivíduos com peles mais escuras (maior fototipo) têm 

maior quantidade de melanina, logo apresentam maior resistência aos danos causados pela 

radiação UV.42 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Quanto aos fotoprotetores físicos utilizam-se o protetor solar, roupas e acessórios, como 

por exemplo o uso de chapéu, óculos de sol, camisolas de manga comprida e calças, quando 

possível.47  

Os protetores solares constituem a primeira linha de prevenção e proteção da pele usada 

pela população contra os danos produzidos pelo sol. São destinados à aplicação tópica e podem 

apresentar-se sob diferentes formas galénicas. Dado o seu objetivo, têm de assegurar uma 

proteção eficaz contra as radiações UVA e UVB. No entanto, nenhum apresenta total proteção 

contra a radiação UV.48  

O Fator de Proteção Solar (FPS), é uma menção obrigatória da rotulagem do produto, 

que tem como objetivo ajudar o consumidor a comparar produtos e a escolher o correto para 

uma determinada exposição e para um dado tipo de pele (fototipo), uma vez que reporta a 

eficácia do protetor relativamente à proteção da radiação UVB. Isto é, os testes que estabelecem 

o FPS comparam a quantidade de exposição à radiação UVB necessária para causar uma 

queimadura solar quando a pele é protegida através da aplicação de um protetor solar 

relativamente à pele não protegida. O FPS está classificado em quatro categorias:49 

• 6 e 10: proteção baixa; 

• 15 e 25: proteção média 

• 30 e 50: proteção elevada 

• 50+: proteção muito elevada. 

Embora o FPS indique somente a proteção dos raios UVB, a Recomendação da 

Comissão preconiza que os protetores solares devem ter uma proteção equilibrada entre os raios 

Tipo de pele Características 

Tipo I Queima sempre; Nunca bronzeia 

Tipo II Queima sempre; Bronzeia ligeiramente 

Tipo III Queima ocasionalmente; Bronzeia gradualmente 

Tipo IV Queima minimamente; Bronzeia facilmente 

Tipo V Raramente queima; Bronzeia profusamente 

Tipo VI Nunca queima; Fortemente pigmentada 

Tabela 3. Classificação do tipo de pele em função das suas características.	  
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UVB e UVA, sendo que a do último tipo de radiação não deve ser inferior a 1/3 do valor de FPS 

reivindicado. Por conseguinte, um fator de proteção solar elevado deve conter igualmente uma 

proteção alta contra a radiação UVA.47 

A formulação destes produtos deverá apresentar um conjunto de características como 

ser resistente à água e à transpiração, ser estável à luz e calor, apresentar uma boa conservação e 

ser fácil de aplicar.46 Na sua constituição, para além de excipientes, existem filtros solares que 

se dividem em físicos e químicos. Os primeiros atuam por dispersão e reflexão da radiação 

incidente, funcionando como uma barreira física. São os mais recomendados em crianças e em 

indivíduos que têm fototipo muito baixo. Têm a desvantagem de se poderem notar na superfície 

da pele, em função da sua opacidade. Já os segundos atuam através de um mecanismo de 

absorção da radiação com posterior libertação desta energia sob a forma de calor. Desta forma, 

é prevenido a sua penetração através da pele.42  

Apesar dos filtros utilizados nos protetores solares serem considerados seguros e 

eficazes contra a radiação UV, a incidência de danos solares continua a aumentar. Isto, pode 

dever-se à inadequada utilização dos protetores solares, nomeadamente na incorreta quantidade 

de produto usada, ausência de uniformidade e frequência de aplicação, que se forem diferentes 

do estipulado durante os ensaios, irá traduzir-se numa menor proteção.48 

É ainda de salientar que a radiação UVA é transmitida através dos vidros, sendo por 

isso necessário recorrer ao uso das medidas referidas anteriormente mesmo nas atividades 

realizadas em espaços interiores. O mesmo não acontece na radiação UVB.44  

Em suma, é importante que a população esteja informada acerca das vantagens e 

desvantagens da radiação solar. Embora, seja um tema frequentemente abordado, apenas é feita 

referência, às horas de exposição solar que devem ser evitadas, ao uso de chapéu e óculos de sol 

mas raramente é explicado ao utente o porquê da necessidade destes acessórios assim como da 

necessidade de usar protetor solar durante todo o ano. 

CASO DE ESTUDO 3: Pele atópica: a importância da educação dos utentes para uma 

melhoria na sua qualidade de vida 

 

 A dermatite atópica (DA) ou eczema atópico é uma patologia inflamatória crónica da 

pele, com início habitual nos primeiros meses de vida e com tendência a melhorar ao longo da 

infância. No entanto, pode persistir ou, em casos mais esporádicos, ter início na fase adulta.50  

A etiologia da DA ainda não é completamente conhecida, no entanto, a doença parece 

resultar da interação complexa entre fatores de predisposição genética como as alterações da 

barreira cutânea e as anomalias na resposta do sistema imunológico com a presença de agentes 

ambientais e infeciosos.51 
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A DA é essencialmente caracterizada por um prurido cutâneo intenso e por um quadro 

clínico marcado por períodos de exacerbações e remissões. No primeiro, observam-se lesões 

típicas de fase aguda que consistem em erupções eritematosas, exsudativas e com crosta que 

evoluem, na fase crónica ou de remissão, para lesões descamativas, por vezes com 

liquenificação cutânea (áreas de pele espessa onde o seu reticulado se encontra mais 

acentuado).52 

 As lesões do eczema variam na distribuição e características de acordo com a idade e a 

evolução da doença. Assim, na primeira infância, podem atingir toda a superfície corporal mas 

distribuem-se preferencialmente pela face, couro cabeludo e superfície de extensão dos 

membros com preferência pelo joelho, punhos e mãos. Nesta fase observam-se habitualmente 

lesões de fase aguda. Durante a segunda infância, a partir dos dois anos de idade, as lesões 

tendem a envolver preferencialmente as superfícies de flexão dos membros, sendo 

habitualmente mais secas e menos exsudativas. Na idade adulta as lesões localizam-se nas 

porções distais dos membros (mãos e pés), superfície flexora dos membros e região cervical 

com predomínio de liquenificação.53,54  

Em todas as fases da doença, podem observar-se lesões de escoriação, condicionadas 

pelo prurido, sintoma presente e dominante no eczema atópico. O prurido resulta em comichão, 

que por sua vez, pode causar alterações na barreira cutânea e facilitar a entrada de alérgenos ou 

substâncias irritantes que geram inflamação e consecutivamente, aumento do prurido. Cria-se 

assim, um ciclo vicioso. Quando o prurido é muito intenso pode afetar o rendimento escolar, o 

relacionamento social e familiar, criar problemas psicológicos, alterações do sono e 

irritabilidade ou seja, apresenta uma forte influência na qualidade de vida do doente.55 

  O distúrbio funcional da barreira cutânea resultante do baixo teor em lípidos e do 

aumento da perda de água transepidérmica, é responsável pela xerose, que potencia o 

desenvolvimento de microfissuras epiteliais proporcionando a entrada de patogénicos cutâneos: 

irritantes e alérgenos. Ácaros, pólen, poluição, animais, alguns alimentos (este apenas tem 

influência na infância), fibras constituintes da roupa, tempo seco, temperaturas elevadas, stress, 

uso de sabões, detergentes são elementos ambientais susceptíveis de desencadear os sintomas 

desta patologia. Importa ainda realçar que infeções por Staphylococcus aureus são 

complicações comuns nas lesões atópicas.51,53 

O diagnóstico é essencialmente clínico. Baseia-se sobretudo na localização das lesões 

mas também na presença de outros fatores que consolidarão o diagnóstico como a idade do 

doente, o carácter crónico e recorrente da doença, a história pessoal ou familiar de atopia e a 

presença de características físicas mais frequentes nos atópicos.55  

O tratamento da DA deve ser dirigido para aliviar o prurido, reparar a pele e diminuir a 

inflamação, quando necessário. Portanto, para o seu sucesso, a DA exige uma abordagem 
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multifacetada que envolve a educação do paciente e o aumento dos cuidados cutâneos. Poderá 

ser também necessário, tratamento anti-inflamatório com corticosteroides tópicos ou inibidores 

tópicos de calcineurina, anti-histaminícos de primeira geração para ajudar a controlar os 

distúrbios do sono causados pelo prurido e o tratamento das infeções da pele.55 

Os corticosteróides tópicos correspondem à primeira linha de tratamento. O regime 

terapêutico a aplicar varia de acordo com a gravidade da doença, sendo sempre recomendado os 

de menor potência possível que se revelem eficazes. Em termos de efeitos a longo prazo, este 

tipo de fármacos pode causar a atrofia da pele assim como também a aplicação prolongada nas 

pálpebras está associada ao desenvolvimento de glaucoma.56  

Os inibidores da calcineurina, pimecrolimus e tacrolimus, estão aprovados para o uso 

em doentes não controlados com a classe de fármacos anteriores. No entanto, o uso deve ser 

feito com cautela pois poderá existir uma correlação com o aparecimento de cancro cutâneo.  

Em casos graves e resistentes, pode ser necessário o uso corticosteróides sistémicos, 

fototerapia, imunossupressores sistémicos e psicoterapia.56 

Já a terapêutica emoliente tem como objectivo manter a pele hidratada. Para isso, os 

banhos deverão ser rápidos e realizados em água tépida por forma a evitar a desidratação da 

pele. No final, deverá ser sempre aplicado um creme emoliente que é responsável por formar 

uma camada oleosa à superfície da pele que alivia a secura, servindo também de barreira 

protetora prevenindo lesões. Esta aplicação poderá ser repetida ao longo do dia.57  

A educação dos pacientes é também uma importante forma de intervenção. A partir do 

momento que o doente tem conhecimento sobre os mecanismos da doença e quais os fatores 

que podem levar ao aumento da sua severidade, poderá reduzir ou eliminar os seus fatores 

desencadeantes. Assim deve evitar o contacto com os produtos lavantes como o  sabão, evitar o 

uso de vestuário de lã e fibras sintéticas, a exposição ao calor excessivo e a ambientes secos, 

com baixo teor de humidade. O stress e a ansiedade podem também agravar o eczema.57 

As medidas não farmacológicas são de extrema importância no controlo e prevenção da 

doença. O farmacêutico deve complementar a intervenção médica através de informação 

relativa ao uso adequado dos fármacos prescritos e potenciais efeitos adversos. Pode ainda 

prestar um serviço valioso na educação dos doentes sobre a patologia assim como na exposição 

das alterações no estilo de vida com maior relevo para o controlo e prevenção da doença. Estas 

medidas estão compiladas no panfleto realizado (Anexo XXI).  
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PARTE 2 – Descrição das atividades desenvolvidas durante o Estágio – 

1. INTRODUÇÃO 

Segundo o Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos, a profissão farmacêutica 

tem como área de intervenção a saúde e como objeto primordial da sua função o doente. Sendo 

este o princípio da sua atividade, o farmacêutico, deve estabelecer uma ponte de ligação entre os 

doentes e os restantes profissionais de saúde, de forma a promover o uso racional, eficaz e 

seguro do medicamento e a prestar aconselhamento qualificado que permite dar resposta às 

necessidades do doente.58  

Tendo em conta que o maior número de profissionais da classe farmacêutica se encontra 

integrado em Farmácia Comunitária, a realização de um estágio nesta área, assume uma grande 

importância pois, permite ao recém licenciado estabelecer o seu primeiro contato com a 

realidade profissional.  

O estágio visa a consolidação e a aplicação dos conhecimentos adquiridos durante o 

curso, bem como o desenvolvimento de novas competências inerentes ao contacto direto com o 

utente e ao desempenho do exercício farmacêutico com responsabilidade, competência e ética.  

O presente relatório reúne de forma sucinta as atividades desenvolvidas no decorrer do 

meu estágio, a descrição do funcionamento da farmácia bem como as minhas expetativas acerca 

da profissão farmacêutica.  

 

2. ORDEM CRONOLÓGICA DO ESTÁGIO 

O estágio realizado na Farmácia Peixinho (FP) teve como base o circuito do 

medicamento, em que primeiro se procede à receção e armazenamento e, só à posteriori, à sua 

dispensa. Na Tabela 4, apresentam-se, por ordem cronológica as várias atividades realizadas 

durante o estágio. 

 

 

 

 

 

Atividade Data Inicial Data Final 

Armazenamento de medicamentos 21-04-2014 25-04-2014 

Gestão de stocks 28-04-2014 9-05-2014 

Entrada de encomendas 12-05-2014 23-05-2014 

Introdução ao atendimento ao público 26-05-2014 30-05-2014 

Atendimento ao público 2-06-2014 29-08-2014 

Tabela 4. Cronograma das atividades desenvolvidas no âmbito do estágio na Farmácia Peixinho. 



	   21	  

3. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL DA FARMÁCIA 

3.1 Localização 
 A Farmácia Peixinho (FP) situa-se na Rua Cónego Maio nº 76, São Bernardo. A sua 

localização privilegiada em zona residencial e de proximidade com infraestruturas ligadas à 

saúde, como a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Aveiro – Polo de São 

Bernardo, o Centro de Atendimento de Toxicodependentes (CAT) e consultórios médicos 

privados, permite que a farmácia beneficie de uma afluência bastante regular e com uma 

elevada heterogeneidade de utentes. 

 

3.2 Horário de funcionamento59 

A FP encontra-se em funcionamento de segunda-feira a sábado das 9 às 20 horas, com 

exceção dos dias de serviço permanente em que se mantém em funcionamento 

ininterruptamente, desde a hora de abertura até à hora de encerramento do dia seguinte. Nestes 

casos, a partir das 23h00, o atendimento passa a ser efetuado através do postigo.  

 

3.3 Recursos Humanos60 

 A legislação em vigor preconiza que as farmácias devem dispor de um quadro 

farmacêutico composto, pelo menos, pelo diretor técnico e outro farmacêutico. Apesar dos 

farmacêuticos deverem, tendencialmente, constituir a maioria dos trabalhadores da farmácia, 

estes podem ser coadjuvados por técnicos de farmácia ou pessoal devidamente habilitado. 

A equipa da FP é constituída por cinco farmacêuticos, três técnicos de farmácia, uma 

fiel de armazém e uma indiferenciada. Este grupo de trabalho prima pela coesão, dinamismo e 

empenho, focados na prestação de um serviço de máxima qualidade. 

A direção técnica da farmácia está a cargo da Dra. Maria de Fátima Peixinho que para 

além de sócia, é também responsável pelo funcionamento global da farmácia, incluindo 

atividades administrativas e de supervisão do desempenho dos colaboradores. Estas últimas 

atividades são partilhadas com outros dois elementos, o Dr. Carlos Peixinho e Dr. Carlos Filipe 

Peixinho, também eles sócios.  

 

3.4 Espaço físico exterior61 

Exteriormente, a FP tem um aspeto atrativo e profissional, apresentando a designação 

“Farmácia Peixinho” e o símbolo “cruz verde”, os quais se encontram iluminados sempre que a 

farmácia se encontra de serviço permanente, o que permite que esta seja facilmente identificável. 

 Apresenta uma entrada ampla e acessível a todos os utentes, de forma a garantir a 

acessibilidade a todos os potenciais utentes, incluindo os portadores de deficiência motora.  

A porta principal está permanentemente aberta e dá acesso a uma porta de vidro 

automática. No espaço formado entre estas duas estruturas encontram-se, de um lado o postigo 
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para o atendimento noturno, e do lado oposto, em zona visível, o horário de funcionamento da 

farmácia, a indicação das escalas de turnos das farmácias do município (com respetiva 

localização e contacto) e a existência de livro de reclamações. 

Importa referir que, para além de três montras existe ainda uma fachada de vidro que 

permite que sejam afixados pósteres e expositores de forma a dar a conhecer os produtos de 

venda livre existentes na farmácia.  

 

3.5 Espaço físico interior60,61,62 

As instalações da FP garantem tanto a segurança, conservação e preparação dos 

medicamentos como a acessibilidade, comodidade e privacidade requerida para os utentes e 

respetivo pessoal. O espaço da FP é amplo e moderno, adequado ao desempenho da atividade 

farmacêutica e em cumprimento com os requisitos de áreas mínimas e divisões obrigatórias, que 

irão ser abordadas em seguida.  

 

 3.5.1 Área de atendimento ao público 

A FP apresenta uma zona de atendimento profissional e calma, proporcionando uma 

atmosfera que promove o bem-estar do utente e a comunicação com os farmacêuticos.  

À entrada da farmácia existe um expositor com diversos folhetos alusivos à educação 

para a saúde e um terminal de sistema de senhas, que permite aos utentes serem atendidos na 

sua vez, possibilitando que, enquanto aguardam, percorram os lineares, atrativamente 

organizados, tomando conhecimento dos produtos e linhas comerciais que a farmácia 

disponibiliza. A acrescentar, a FP dispõe de uma zona com bancos e uma área de entretenimento 

para as crianças. Na zona de espera existe, ainda, um aparelho que alia as funções de balança 

electrónica e de tensiómetro automático. 

A FP dispõe de cinco postos de atendimento, munidos do equipamento necessário à 

dispensa de medicamentos e suficientemente distanciados de modo a respeitar a privacidade de 

cada utente. 

 

 3.5.2 Gabinete de atendimento personalizado 

O gabinete de atendimento personalizado consiste numa área reservada, que possibilita 

o diálogo confidencial com os utentes e a prestação de serviços diferenciados, num ambiente 

cómodo e acolhedor. É neste espaço que a Farmácia Peixinho efetua, para além da medição dos 

parâmetros bioquímicos e a administração de injetáveis, um aconselhamento mais personalizado 

ao utente. Os serviços de Podologia, Osteopatia e Nutricionismo têm lugar neste espaço. 
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3.5.3 Armazém 

As condições de iluminação, temperatura, humidade e ventilação das zonas de 

armazenamento devem respeitar as exigências específicas dos medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos. Este está subdividido em três zonas, uma contígua à área de atendimento, uma 

zona de stock de reforço de medicamento éticos e a zona de stock de genéricos.  

Na primeira, os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e Medicamentos Não 

Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) estão organizados de acordo com a sua forma 

farmacêutica, ordem alfabética de nome comercial e dosagem. No entanto, os MNSRM de 

maior rotatividade e de acordo com a sua sazonalidade são armazenados atrás dos balcões de 

atendimento. Esta é a única zona da farmácia que possui um termohigrometro que faz o registo 

contínuo da temperatura e humidade sendo os seus dados analisados semanalmente. 

A zona de stock de reforço, encontra-se também ela dividida em quatro áreas. Numa 

delas, existe um armário onde são armazenados todos os produtos, por ordem alfabética de 

nome comercial, que por excesso de quantidade, não são arrumados na zona anterior. Existe, 

também, uma área de armazenamento de medicamentos termolábeis, que é constituída por um 

frigorífico e uma área de armazenamento de medicamentos de uso veterinário, que se encontram 

dispostos, também, por ordem alfabética. Por fim, um espaço reservado para o processamento 

de encomendas sendo este equipado por um terminal informático, impressora e sensor de leitor 

óptico. Há ainda um armário que permite o arquivo de todos os documentos relativos às 

encomendas (faturas, notas de devoluções, etc).  

Finalmente, na zona de stock de genéricos os medicamentos são armazenados por 

ordem alfabética de Denominação Comum Internacional (DCI) seguida de ordem de alfabética 

do laboratório e dosagem. As formas orais sólidas encontram-se separadas das restantes formas 

farmacêuticas - suspensões orais, pomadas, pós/granulados. 

 

3.5.4 Laboratório 

O laboratório destina-se à preparação de medicamentos manipulados (MM), estando 

devidamente adaptado e equipado para esse fim. Os armários aqui existentes albergam o 

material de laboratório como almofarizes e provetas mas também matérias primas, dispostas por 

ordem alfabética e separadas de acordo com o seu estado físico. 

A documentação referente à preparação dos MM como fichas de preparação, registo de 

movimentos de matérias primas e respetivos certificados de análise bem como a bibliografia 

referente à preparação de MM, é mantida no laboratório.  

 

3.5.5 Gabinetes dos Proprietários 

Os gabinetes dos proprietários, são áreas reservadas, que permitem tanto à Diretora 

Técnica (DT), Dra. Maria de Fátima Peixinho como aos restantes sócios, realizar as suas 
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atividades de gestão e administração da farmácia. É também aqui que estes, recebem, em 

privado, os fornecedores e colaboradores. 

 

3.5.6 Instalações sanitárias e cacifos 

Na FP existem duas instalações sanitárias bem como cacifos onde os seus colaboradores 

podem guardar os seus pertences. 

  

4. FONTES DE INFORMAÇÃO60 

 Tendo em conta que a Saúde é uma área de permanente evolução e que se vem 

assistindo a uma exigência crescente por parte dos utentes na procura de informação relativa à 

sua saúde, o farmacêutico, com vista a acompanhar esta tendência, sente necessidade de uma 

atualização constante dos seus conhecimentos. Só assim é possível promover o bem estar da 

comunidade e da sua saúde com a qualidade que lhe é exigida. 

 Na FP, as fontes de informação encontram-se em dois locais distintos. Aquelas que 

dizem respeito à preparação de MM como o Formulário Galénico ou a Farmacopeia Portuguesa 

situam-se no laboratório. Já as restantes, como o Prontuário Terapêutico, encontram-se no 

armazém na zona de stocks de reforço, em armário próprio. Neste também é possível encontrar 

dossiers onde se arquivam os acordos, circulares informativas e informação sobre os Produtos 

Cosméticos de Higiene Corporal (PCHC). A forma de organização das fontes bibliográficas é 

muito importante pois o seu fácil e rápido acesso traz repercussões positivas para o trabalho do 

farmacêutico no que diz respeito ao fornecimento de informação acerca das indicações, 

contraindicações, posologia e precauções de utilização de um medicamento. 

 É de realçar, que todos os computadores estão equipados com Internet o que torna 

possível recorrer a outras fontes de informação online como a Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED), o Infomed – Base de dados dos 

medicamentos e o Resumo das Características do Medicamento (RCM). 

 

5. SISTEMA INFORMÁTICO 

O Sistema Informático (SI) desempenha um papel fulcral no bom funcionamento da 

farmácia, facilitando uma gestão e organização produtivas. Além de contribuir para a 

minimização da probabilidade de erro humano, o SI contribui para a segurança e rastreabilidade 

de todas as operações realizadas na farmácia. Ainda, permite a prestação de um serviço rápido e 

eficiente, libertando o farmacêutico para se concentrar na qualidade do mesmo.  

Na FP o SI utilizado é o Sifarma 2000 de uso exclusivo em farmácias, desenvolvido 

pela Glintt. Este permite a articulação das várias atividades exercidas como a preparação, 

transmissão e receção de encomendas; registo de entradas e dispensa de psicotrópicos; emissão 

de documentos de faturação; automatização de comparticipações, portarias e despachos; 
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faturação aos diversos organismos emitindo todos os documentos obrigatórios; disponibilização 

de informação técnico-científico adequada e a rastreabilidade da atividade operacional e 

profissional.  

 

6. ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO 

 O aprovisionamento visa garantir o fornecimento de todos os medicamentos e produtos 

farmacêuticos indispensáveis à farmácia e que são cruciais para o seu bom funcionamento. Isto 

é, a gestão entre a farmácia, fornecedores e a quantidade de produtos a adquirir é realizada de 

modo a garantir que as necessidades dos utentes quer em termos de quantidade, como qualidade 

e custo dos medicamentos são supridas.  

 

 6.1 Gestão de stocks61 

 A gestão de stocks é uma das tarefas mais complexas e importantes para a Farmácia. 

Apesar de esta ser, indubitavelmente, uma entidade responsável pela Saúde Pública não pode 

descurar o lado económico de que a sua atividade se reveste. Neste sentido, a DT deve possuir 

noções básicas de organização e gestão financeira, de forma a encontrar o melhor método para 

equilibrar a melhor prestação de serviços e a rentabilidade dos mesmos.  

Assim, o farmacêutico deve garantir que o stock é equilibrado, de modo a não haver 

excesso (imobilização de capital, espaço e aumento do risco de expiração do prazo de validade 

(PV)) mas que garanta o amortecimento entre a procura e o abastecimento. Sempre que possível 

deve ainda garantir a cobertura de produtos de flutuação sazonal e a reserva estratégica em 

situações de falha de fornecimento. Deste modo, é possível uma distinção da farmácia em 

relação às concorrentes, tendo em conta que a rutura de stock poderá implicar a perda do utente.   

 Na gestão de stocks, a DT deve ter em atenção alguns fatores como a localização da 

farmácia, variabilidade sazonal na procura de alguns produtos, maior ou menor publicidade nos 

meios de comunicação, espaço disponível para o armazenamento, conhecimento do tipo de 

utentes, histórico de vendas, disponibilidade financeira da farmácia e condições comerciais 

oferecidas. Atualmente, a gestão de existências é facilitada pela existência do SI que permite 

estabelecer stocks máximos e mínimos e avaliar a rotatividade de um produto num determinado 

período de tempo. A associação da informação informática e a análise pessoal não deverão ser 

esquecidas de forma a que o sucesso da atividade seja atingido.  

 

6.2 Critérios de aquisição e seleção de fornecedores 

 A seleção dos fornecedores depende dos critérios e funcionamento de cada farmácia, 

pelo que a pontualidade e frequência de entrega das encomendas (número de entregas diárias), 

as condições e facilidade de pagamento, os descontos e/ou bonificações, a satisfação dos 

pedidos (envio de todos os produtos/medicamentos pedidos, percentagem de produtos em 
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falta/esgotados) e a facilidade de devoluções são determinantes na sua escolha. Já em relação à 

quantidade de produtos a comprar, o farmacêutico deverá ter em conta os fatores mencionados 

no ponto 6.1 (gestão de stocks).  

Os produtos farmacêuticos podem ser adquiridos através de distribuidores grossistas ou 

diretamente aos laboratórios produtores ou respetivos representantes legais. 

 Os três distribuidores grossitas que fornecem produtos à FP são a Cooprofar, a Cofanor 

e a Plural. Uma das vantagens deste tipo de fornecimento é a realização de encomendas diárias 

sem haver exigências de quantidades mínimas.  

 As compras diretas aos laboratórios trazem bastantes benefícios, uma vez que, são 

apresentadas campanhas, descontos ou bonificações na compra de determinadas quantidades e 

são negociados preços e pagamentos. Apesar dos preços serem mais vantajosos implicam uma 

maior aplicação de capital, necessidade de um maior espaço para armazenar o produto e prazos 

de entrega mais dilatados, o que pode levar à rutura de stock sendo que nestas situações é 

necessário recorrer aos distribuidores. Este tipo de encomendas só é realizado no caso de 

grandes quantidades de uma só referência, por exemplo de Ben-u-ron do laboratório Bene®. 

 

6.3 Realização de encomendas 

 Para além das encomendas realizadas ao laboratório, que são feitas pelos sócios da 

farmácia, existem as encomendas feitas aos distribuidores grossistas que se relacionam com os 

stocks mínimos e máximos. Podem ser identificados quatro tipos de encomendas - encontram-se 

detalhadas no Anexo XXII. 

 

  6.4 Receção e verificação de encomendas 

Após a entrega de encomendas na farmácia, é necessário proceder à sua receção e 

verificação. Este é um passo fulcral pois qualquer falha pode traduzir-se em erros de stock, 

faturação de produtos não enviados ou receção de produtos com um PV apertado.  

 Cada encomenda deve vir acompanhada da respetiva fatura ou guia de remessa, emitida 

em duplicado. Estes documentos fazem-se acompanhar de requisições específicas sempre que a 

encomenda inclua benzodiazepinas, psicotrópicos ou estupefacientes (somente na Cooprofar).  

Em primeiro lugar, deve verificar-se a existência de produtos de frio, os quais devem 

ser imediatamente armazenados, conferindo a sua quantidade, preço e PV.  

A receção das encomendas é feita tendo em conta a sua ordem de chegada, com 

exceção das instantâneas que têm sempre prioridade. Nestas é necessário criar manualmente a 

encomenda no SI, e só depois fazer a sua receção. Já nas encomendas diárias, por serem feitas 

no SI ficam aí já gravadas, o que permite que sejam automaticamente rececionadas.  

Em todas as encomendas, a verificação dos produtos é executada através da leitura ótica 

do respetivo código de barras, exceto nos casos de código ilegíveis ou dos produtos de frio já 
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armazenados, permitindo de forma rápida e eficiente, a comparação entre os produtos recebidos 

e os produtos faturados. Simultaneamente deve ser conferido, além da quantidade recepcionada, 

a integridade dos produtos, o PV, o preço de venda à farmácia, o Preço de Venda a Público 

(PVP), o Preço Impresso na Cartonagem (PIC) assim como eventuais bonificações. 

 Os produtos rececionados são colocados em três tinas, separando os medicamentos 

genéricos, éticos e os PCHC, sendo posteriormente armazenados. Para terminar a receção da 

encomenda, deve verificar-se se o valor total da encomenda (sem IVA) e se a quantidade de 

artigos coincidem com a fatura. Se eventualmente, for faturado um produto não entregue ou não 

encomendado, o fornecedor é contatado de modo a que a situação seja regularizada pela 

emissão de uma nota de crédito. Caso esteja tudo em conformidade, é impressa a encomenda 

rececionada e o documento original é datado e assinado.  

 Se a encomenda incluir benzodiazepinas, psicotrópicos ou estupefacientes, o próprio SI 

obriga à introdução do número da fatura (Plural e Cofanor) ou do número de registo associado à 

fatura (Cooprofar), de modo a garantir a rastreabilidade desses produtos.  

 Nos medicamentos não comparticipados, o PVP não está identificado, logo, a 

responsável por esta atividade terá que o introduzir no SI de acordo com o tipo de produto 

(medicamento de venda livre ou não medicamento) e o seu IVA (6% ou 23%).  

 Nas encomendas efetuadas ao laboratório, a fiel de armazém apenas confere e cria a 

encomenda, isto é, verifica as quantidades enviadas, o preço, prazo de validade e lote. Por sua 

vez, os sócios, são responsáveis por recepcionar a encomenda. Nos medicamentos de venda 

livre e não medicamentos, a marcação manual do preço é definida pela DT tendo em conta o 

preço de custo, a margem de lucro e a taxa de IVA aplicável (6% ou 23%). 

 

6.5 Armazenamento61 

 Os medicamentos são armazenados de acordo com as zonas referidas em 3.5.2, sob as 

corretas condições de temperatura e humidade de forma a garantir a sua conservação e 

segurança. Assim, para os termolábeis é exigida uma temperatura entre 2 e 8ºC. Já para os 

restantes, temperatura inferior a 25ºC, humidade inferior a 60% e evitar exposição direta à luz 

solar.  

O armazenamento de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes é feito na zona de 

stock de reforço com a maior brevidade e em local próprio. 

 Na FP, durante o armazenamento dos medicamentos deve ser aplicado o princípio 

FEFO (first-expired-first-out), colocando-se de forma mais acessível os produtos com o PV 

mais curto.  
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 6.6 Devoluções 

 A necessidade de devolução de produtos surge de prazos de validade a expirar, pedidos 

errados, receção de embalagens danificadas ou produtos não encomendados.  

Após efetuar informaticamente a devolução é emitida a nota de devolução na qual 

consta a identificação do produto, a quantidade a devolver, o preço, o número da fatura original 

e o motivo da devolução.  

Após análise da mesma, o fornecedor poderá trocar o produto por outro igual, emitir 

uma nota de devolução ou rejeitar a devolução.  

Durante o meu estágio foi-me dada a possibilidade de participar na quase totalidade 

das atividades acima descritas, tendo iniciado pelo armazenamento de medicamentos. Nesta 

fase foi-me explicado as diferentes zonas de armazenamento na FP e exemplificado, de forma 

detalhada, os procedimentos a ter. Antes de mais importa referir que a arrumação correta dos 

medicamentos é fundamental, não só para garantir que o princípio FEFO é cumprido mas 

também para segurança do utente. A semelhança entre as embalagens secundárias e/ou nomes 

comerciais dos medicamentos podem levar à sua mistura com medicamentos de dosagem e/ou 

forma farmacêutica diferente, o que poderá ter implicações na qualidade, segurança e eficácia 

do tratamento. Daí que seja necessário realizar esta atividade com a máxima concentração e 

responsabilidade.  

 Seguidamente, passei para a gestão de stocks. Esta atividade surgiu da alteração do 

custo dos medicamentos, imposta no mês de julho do presente ano. Tendo em conta as 

implicações financeiras foi necessário elaborar um inventário das referências que iriam sofrer 

alterações de preço assim como a respetiva quantidade. Só após a análise cuidada dos valores 

obtidos é que a DT pôde elaborar um plano de ação: ou devolvê-los ao fornecedor, com 

emissão de nota de crédito, ou assumir o custo e proceder à remarcação do preço dos 

medicamentos.  

 Ambas as etapas foram essenciais para o conhecimento dos diversos 

produtos/medicamentos, bem como a relação destes com grupos terapêuticos e nomes 

comerciais. Só assim foi possível preparar-me para o atendimento ao público. 

 A conferência e criação de encomendas diretas a laboratórios, criação e receção de 

encomendas instantâneas, receção de encomendas diárias e devoluções (embalagem 

secundária danificada ou PIC com preço anterior à alteração de julho) foram outras atividades 

que desenvolvi. Estes procedimentos encontram-se descritos na secção acima.  

 

7. DISPENSA DE MEDICAMENTOS58 

 A dispensa de medicamentos é um ato da responsabilidade do farmacêutico, sendo que 

este deve assegurar a qualidade dos serviços que presta. Nomeadamente no que se refere à 

colaboração com outros profissionais de saúde, ao garantir que o doente recebe a informação 
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correta e adequada sobre a utilização de medicamentos e o seu reencaminhamento para consulta 

médica, caso considere necessário. 

 Os medicamentos encontram-se divididos em duas categorias, tendo em conta a sua 

dispensa ao público, medicamentos sujeitos a receita médica e não sujeitos a receita médica. 

 

 7.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM)63 

 Segundo o Estatuto do Medicamento, a classificação como MSRM é atribuída a um 

medicamento quando este preenche uma das seguintes condições: 

• Pode constituir um risco para a saúde, direta ou indiretamente, mesmo quando usado 

para o fim a que se destina, caso seja utilizado sem vigilância médica; 

• Pode constituir um risco para a saúde, direta ou indiretamente, quando utilizado com 

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

• Contém substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou 

reações adversas seja indispensável aprofundar; 

• Destina-se a ser administrado por via parentérica. 

 

7.1.1 Prescrição médica e aviamento propriamente dito de MSRM 61,64-67 

Este tipo de medicamentos só pode ser comercializado nas farmácias, sendo dispensado 

mediante a apresentação de receita médica, em formato electrónico ou manual, emitida por um 

médico.  

O formato manual só será aceite em caso de falência do SI, inadaptação fundamentada 

do prescritor, prescrição ao domicílio ou prescrição de um máximo de 40 receitas por mês. Estas 

receitas são consideradas não renováveis pois apresentam validade de 30 dias contados a partir 

da data indicada na prescrição.  

 O formato electrónico disponibiliza dois tipos de receitas, não renovável (30 dias) ou 

renovável. Esta última, é compostas por três vias impressas, com validade de seis meses, 

agilizando o acesso dos utentes aos medicamentos de terapias de longa duração. 

 Por cada receita médica pode ser prescrito um limite de quatro medicamentos distintos, 

não podendo o número de embalagens prescritas ultrapassar o limite de duas por medicamento, 

nem o total de quatro embalagens. Excetua-se o caso dos medicamentos que se apresentem sob 

a forma unitária, que podem ser prescritos até quadro embalagens iguais por receita. 

 O farmacêutico deve assegurar-se da legalidade da receita, assegurando-se que ela 

apresenta os seguintes requisitos: 

• Número da receita e representação em código de barras; 

• Local de prescrição ou vinheta da instituição de saúde (Prescrição Manual); 

• Dados do utente – Nome, número e contato; 
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• Regime de comparticipação e entidade financeira responsável; 

• Referência ao regime especial de comparticipação de medicamentos, se aplicável; 

• Identificação do médico prescritor (através de vinheta na Prescrição Manual); 

• Designação do medicamento por DCI, dosagem, forma farmacêutica, dimensão da 

embalagem e posologia; 

• Identificação do despacho que estabelece o regime especial de comparticipação de 

medicamentos, se aplicável; 

• Data de prescrição; 

• Validade da prescrição; 

• Assinatura pelo médico. 

De acordo com a legislação em vigor, devido à prescrição dos medicamento por DCI – 

Anexo XXIII– , o utente tem o poder de exercer direito de opção, isto é, no ato da dispensa, este 

deve ser informado dos medicamentos disponíveis com a mesma substância ativa, forma 

farmacêutica, apresentação e dosagem do medicamento prescrito. O farmacêutico, deve referir o 

medicamento disponível que apresenta o preço mais baixo, o qual deve ser dispensado, salvo se 

o utente executar o direito de opção – aquisição de medicamento ético ou laboratório de 

medicamento genérico elegido. De forma a cumprir o descrito na legislação, as farmácias 

devem ter sempre disponíveis para venda, um mínimo de três medicamentos com a mesma 

substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, de entre os que correspondem aos cinco preços 

mais baixos de cada grupo homogéneo. 

Excecionalmente, a prescrição pode conter a denominação comercial do medicamento – 

Anexo XXIV – no caso de se tratar de uma substância ativa para a qual não existe medicamento 

genérico comparticipado ou para a qual só exista original de marca ou também nas seguintes 

justificações técnicas do prescritor: 

• Exceção a): Prescrição de medicamento com margem ou índice terapêutico estreito 

– o utente não tem direito de opção; 

• Exceção b): Reação adversa prévia com a mesma substância ativa mas identificado 

por outra denominação comercial – o utente não tem direito de opção; 

• Exceção c): Prescrição de medicamento destinado a assegurar a continuidade de 

um tratamento com duração estimada superior a 28 dias – direito de opção do 

utente está limitado aos medicamentos com preço igual ou inferior ao medicamento 

prescrito. 

Após análise cuidada da receita tendo em conta os aspetos acima mencionados, o 

farmacêutico procede à recolha dos medicamentos prescritos, executando, sempre, a 

comparação da seleção efetuada com as especificações inscritas na receita. De seguida procede-
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se à venda propriamente dita dos medicamentos, onde é necessário selecionar o organismo 

comparticipante e o preenchimento das informações do utente.  

 Em algumas situações, a FP pode não dispor do medicamento prescrito aquando do 

aviamento da receita. Este fato advém de falhas de fornecimento, produtos esgotados ou 

rateados. Porém, nestas situações realizam-se encomendas instantâneas (ver Anexo XXII) e 

caso o distribuidor grossista tenha disponível o produto desejado, são oferecidas ao utente duas 

hipóteses, ou o pagamento adiantado do medicamento em causa ou a venda suspensa dos 

restantes medicamentos prescritos.  

 

 7.1.2 Dispensa de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos65,66,68 

 Os medicamentos inseridos nesta categoria têm de ser prescritos isoladamente, ou seja, 

a receita médica não pode conter outra classe de medicamentos. 

 Todo o processo de dispensa é alvo de um rigoroso controlo iniciando-se pela análise da 

receita e garantia de que os campos acima mencionados estão conforme o exigido. Em caso 

afirmativo procede-se à sua venda, onde o SI vai obrigar o preenchimento de uma ficha que 

inclui dados sobre o utente, o adquirente e o médico. Só após o seu preenchimento é que é 

possível terminar o aviamento deste tipo de produtos.  

 O envio ao INFARMED dos registos de entrada, saídas e o mapa de balanço de 

estupefacientes e psicotrópicos é obrigatório. 

 

7.1.3 Sistema de comparticipação dos medicamentos69 

 A comparticipação de medicamentos, fundamenta-se em acordos estabelecidos entre as 

entidades de saúde e os organismos comparticipantes e a sua percentagem varia entre grupos de 

medicamentos e entre os organismos responsáveis pela comparticipação, podendo verificar-se 

complementaridade entre eles. Assim, importa salientar duas entidades, a Associação Nacional 

de Farmácias (ANF) e o Sistema Nacional de Saúde (SNS). A primeira participa ativamente na 

criação de acordos com diferentes entidades, de modo a reduzir os custos dos medicamentos 

para os utentes através da comparticipação total ou parcial da medicação. Já o SNS, que engloba 

a maioria dos utentes, apresenta dois regimes de comparticipação: o regime normal e o especial. 

No primeiro, os medicamentos são integrados nos escalões A, B, C ou D, de acordo com a 

classe dos fármacos, sendo comparticipados em 90%, 69%, 37% e 15%, respetivamente. Já no 

regime especial, há um aumento da comparticipação de 5% para o escalão A e de 15% para os 

restantes escalões.  

 Medicamentos indicados para determinadas patologias ou grupos especiais de doentes 

têm a comparticipação do Estado definida por legislação própria.  

Os MM são comparticipados em 30% do seu preço e os produtos destinados à auto-

monitorização da diabetes 85% para tiras testes e 100% para lancetas.  
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Para cumprir a correta comparticipação dos medicamentos, o prescritor deve mencionar 

na receita o regime de comparticipação de cada utente, bem como eventual 

diploma/despacho/portaria.  

 

7.1.4 Processamento do receituário e faturação 

 Para que a farmácia possa reaver o valor correspondente à comparticipação dos 

medicamentos, necessita de enviar mensalmente as respetivas receitas médicas, devidamente 

organizadas às entidades responsáveis pela comparticipação. 

 Do processamento de uma receita resulta um documento de faturação, que é impresso 

no verso da receita e que indica qual o plano de comparticipação, o número da receita, o lote e a 

série correspondente. Cada lote corresponde a um total de trinta receitas (exceto o último) de 

igual regime de comparticipação. Após a sua verificação – prazo de validade, assinatura do 

médico, organismo comparticipante, concordância entre os medicamentos prescritos e os 

medicamentos dispensados, assinatura do utente e farmacêutico, data e carimbo da farmácia – 

cada lote é agrupado com os seguintes documentos: 

• Verbete de identificação do lote; 

• Relação resumo de lotes; 

• Fatura mensal dos medicamentos  

Os lotes das receitas comparticipadas pelo SNS são enviados para o Centro de 

Conferência de Faturas. Já os lotes dos restantes organismos são enviados à ANF, que funciona 

como entidade intermédia entre os diferentes sistemas de saúde e a farmácia. 

Após a conferência das receitas enviadas, se as entidades comparticipantes detetarem 

não conformidades que determinem a invalidação de receitas estas são, posteriormente 

devolvidas à farmácia com a respetiva justificação. Nestes casos, a farmácia pode optar por 

tentar corrigir o erro e processar a receita no mês de devolução ou aceitar o erro como não 

corrigível e assumi-lo como prejuízo.  

 É importante referir que durante a etapa da verificação de receitas são detetados erros 

que devem ser corrigidos com a maior brevidade sendo, por vezes necessário contatar o doente 

para regularização da situação. 

  

O período que estive no atendimento ao público esteve divido em duas fases. Na 

primeira, com duração de apenas uma semana, foi feito o acompanhamento de uma 

farmacêutica, que explicou todos os procedimentos necessários no ato da dispensa e a sua 

ordem cronológica. Também foram salientados alguns dos aspetos fulcrais que visam a 

promoção da eficácia e segurança do medicamento. Já na segunda fase, foi-me dada a 

oportunidade de fazer o atendimento ao público sozinha, em que tive necessidade de aplicar 

todos os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos durante a minha formação. No entanto, 
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tendo em conta a atividade em si, a experiência é um fator fundamental para lidar com todas as 

exigências que vão surgindo ao longo deste processo. Fazendo uma avaliação global desta 

tarefa, posso com certeza afirmar que com a ajuda da equipa FP consegui superar algumas das 

lacunas iniciais e realizar um atendimento correto e eficaz indo ao encontro das necessidades 

dos utentes. 

Durante esta atividade houve algumas situações que apresentaram maior relevo. Entre 

elas destaca-se a dispensa de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes. Uma vez que a FP 

se localiza perto do CAT, uma grande parte dos seus doentes recorre à FP para o aviamento de 

receitas. Também a explicação aos utentes das novas regras de prescrição por DCI foi uma 

tarefa exigente. Apesar de acarretar vantagens económicas para a maioria dos doentes, nos 

idosos poderá trazer algumas desvantagens para a sua terapêutica como por exemplo a 

duplicação de medicação ou a omissão de tomas. Neste sentido posso afirmar que tive um papel 

bastante pró-ativo na revisão da terapêutica bem como na criação de fichas de utente para que 

o seu registo de compras fosse introduzido no SI, o que possibilita uma dispensa conhecida e 

clara para o utente. 

Também auxiliei a farmacêutica responsável pela faturação na realização desta 

atividade. 

 

7.2 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM)63,70 

 Os MNSRM são medicamentos destinados à prevenção, alívio ou tratamento de 

problemas menores que não exigem cuidados médicos e que, de uma forma geral, são bastante 

solicitados junto do farmacêutico. No entanto, não são desprovidos de efeitos nocivos e o seu 

uso racional e responsável deve ser incentivado.  

 Hoje em dia, a prática de automedicação pela população é um costume crescente, 

devido à sua disseminação nos meios de comunicação e ao fácil acesso de informação. Como 

resultado, a grande maioria dos utentes chega à farmácia e pede um produto específico. É neste 

âmbito que o farmacêutico desempenha um papel crucial na sensibilização da população sobre a 

automedicação e na educação para a saúde. É de salientar que a automedicação pode esconder 

sintomas de patologias mais graves, agravar problemas de saúde já existentes, interagir com 

terapias instituídas ou até provocar reações alérgicas.  

 

7.2.1 Indicação Farmacêutica61,70 

A indicação farmacêutica é uma prática corrente, em que o farmacêutico se 

responsabiliza pela seleção de um MNSRM ou tratamento não farmacológico com o objetivo de 

aliviar/solucionar um problema de saúde apresentado pelo utente. Este problema de saúde deve 

ser considerado como um transtorno ou patologia menor, não grave, autolimitante, de curta 

duração e que não apresente relação com outras patologias. É importante que o farmacêutico 
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recolha informação sobre a sintomatologia que o utente apresenta, a sua duração, a existência de 

outros sinais/sintomas associados ao mesmo problema de saúde, medicamentos que o utente 

tome e problemas de saúde concomitantes.  

A partir da informação recolhida, o profissional de saúde deve ter o discernimento de 

distinguir uma situação clínica que requer observação médica daquela que pode ser aliviada 

com recurso a esta classe de medicamentos. Na indicação do MNSRM, o farmacêutico deverá 

ter em conta a seleção do princípio ativo, dose, frequência de administração, duração do 

tratamento e forma farmacêutica, para garantir que esta se adequa à situação fisiológica do 

doente, alergias medicamentosas, problemas de saúde já diagnosticados e respetiva terapia. Para 

a sua seleção, o farmacêutico, deverá reger-se pelas Normas de Orientação Farmacêutica, 

protocolos de indicação, etc. 

 

 A dispensa de MNSRM foi a atividade que exigiu mais estudo tanto a nível das 

indicações terapêuticas como também das suas interações e efeitos adversos. De forma a 

facilitar esta tarefa, a orientadora teve um papel crucial no desenvolvimento do mesmo. 

Semanalmente foram estudadas classes de fármacos utilizadas para a mesma indicação 

terapêutica. Neste sentido foi dado maior relevo a problemas gastrointestinais, afeções do trato 

respiratório, afeções cutâneas, dor articular e muscular. Com o background criado foi possível 

prestar um aconselhamento rigoroso referindo, sempre, a indicação do medicamento, 

precauções especiais a ter durante a toma, a posologia e a duração da toma. As medidas não 

farmacológicas foram outro alvo a aplicar durante esta dispensa. É de salientar que o 

problema de automedicação verificado, com alguma regularidade, foi outra das dificuldades 

sentidas durante o estágio pois nem todos os utentes estavam dispostos a ouvir informação 

acerca do uso correto e racional do medicamento bem como dos seus riscos. Nestes casos, a 

indicação farmacêutica foi dificultada e nem sempre se revelou bem sucedida. De forma a 

contornar esta lacuna, algumas indicações foram transmitidas por toda a equipa da FP.  

  

7.3 Medicamentos Manipulados61,63,71-73  

Os medicamentos manipulados (MM) destinam-se a uma terapêutica individualizada, já 

que a sua composição qualitativa e quantitativa é ajustada ao perfil fisiopatológico de cada 

utente. Deste modo, ao prescrever um medicamento manipulado, o médico está a promover a 

redução da possibilidade de ocorrência de intolerâncias bem como a racionalização do consumo 

do mesmo. 

 O pedido de preparação de MM surge a partir de uma receita médica. Se a FP tiver 

disponível as matérias primas necessárias à sua realização, o MM é executado nas suas 

instalações, caso contrário é feito um pedido à Farmácia Serpa Pinto.  
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 Os stocks de matérias primas na FP são geridos em função do tipo de manipulados mais 

vulgarmente realizados, através de uma extrapolação das matérias primas necessárias. Após a 

sua encomenda, na receção é necessário comparar o seu boletim de análise com o descrito na 

Farmacopeia Portuguesa, de modo a confirmar que, pelo menos metade dos parâmetros se 

encontram conforme as especificações exigidas por lei. O boletim de análise é arquivado em 

dossier próprio, no laboratório.  

A preparação de MM inicia-se pela análise da prescrição médica de forma a excluir 

qualquer incompatibilidade que possa por em causa a segurança do doente. De seguida, no 

Formulário Galénico é procurado o manipulado a realizar e analisada a respetiva ordem de 

preparação. Com base nesta informação, o farmacêutico executa o MM de acordo com os seus 

conhecimentos técnicos e científicos, preenchendo, simultaneamente, a ficha de preparação e 

atualizando o registo de matérias-primas. Depois de preparado, o MM é acondicionado em 

recipiente apropriado, de acordo com as condições de conservação exigidas pelo medicamento 

nomeadamente no que se refere à proteção da luz, e realizado o controlo de qualidade segundo 

as características organolépticas.   

Por último procede-se à rotulagem e ao cálculo do preço. Este último é realizado tendo 

em conta o valor dos honorários, valor das matérias primas e valor dos materiais de embalagem. 

Para permitir a rastreabilidade do produto realizado, todas as fichas de preparação são 

arquivadas com a respetiva folha de cálculo de preço, cópia da receita médica e rótulo do MM 

(Anexo XXV). 

Durante o meu estágio foi-me dada a oportunidade de realizar alguns medicamentos 

manipulados. Esta atividade foi sempre supervisionada por uma farmacêutica de forma a 

garantir a excelência da preparação, evitando trocas de matérias primas ou erros de pesagens. 

Alguns dos manipulados realizados foram os papéis farmacêuticos de nitrofurantoína – 

profilaxia de infeções urinárias, suspensão de trimetroprim a 1% - profilaxia/tratamento de 

infeções urinárias, vaselina salicilada a 40% - propriedades queratolíticas e solução alcoólica 

de ácido bórico – tratamento de otites. 

 

7.4 Dispensa de outros produtos farmacêuticos  

7.4.1 Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal (PCHC)74 

 Insere-se na categoria de PCHC, qualquer substância ou preparação destinada ao 

contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano ou com os dentes e as mucosas 

bucais, com a finalidade de limpar, perfumar, modificar o aspeto, proteger, manter em bom 

estado ou corrigir odores corporais.   

 A FP apresenta uma vasta gama de PCHC o que foi uma grande vantagem para o meu 

estágio pois foi possível aliar o conhecimento científico à realidade de uma farmácia, ou seja, 

às gamas disponíveis e indicações propostas pelo laboratórios produtores. 
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 Dentro dos produtos incluídos nesta categoria, a área mais aprofundada foi a 

dermocosmética. Para uma melhor abordagem a este nível, foram estudadas as várias gamas 

de produtos existentes na FP de acordo com o efeito pretendido, isto é, produto de limpeza, 

esfoliante, anti-rugas, hidratante, etc e posteriormente foi feita a comparação entre os produtos 

que apresentam a mesma indicação de forma a que eu pudesse perceber a semelhança e a 

diferença entre eles. A realização de um estudo crítico permitiu-me fazer um melhor 

aconselhamento ao utente aquando a sua procura. É, ainda, importante mencionar que foram 

realçadas as várias etapas para uma boa higiene diária da face – limpeza, esfoliação, 

aplicação de tónico, hidratação/anti-rugas – assim como as necessidades de uma pele seca, 

normal ou oleosa.  

 

7.4.2 Produtos Dietéticos75 

 Os produtos dietéticos são definidos como produtos alimentares que, devido à sua 

composição ou processos especiais de fabrico se distinguem dos géneros alimentícios de 

consumo corrente. Estes são indicados em situações em que o processo de metabolismo ou 

assimilação se encontra perturbado, em condições fisiológicas especiais e latentes ou crianças 

de 1 a 3 anos de idade em bom estado de saúde.  

A FP apresenta uma grande variedade de produtos dietéticos. No que diz respeito aos 

produtos para latentes ou crianças, a FP tem disponível leites que se adequam tanto à fase de 

crescimento como a situações particulares (anti-regurgitantes, hipo-alergénicos, anti-

obstipantes) e farinhas lácteas e não lácteas. Aptamil®, NAN® ou Novalac® são exemplos de 

marcas disponíveis na FP. Já em relação aos outros produtos dietéticos, salientam-se aqueles 

que suprem as carências nutricionais (Nutricia®) ou que podem ser utilizados em doentes com 

necessidades nutricionais específicas (Diasip®  - utilizado em doentes diabéticos).  

  

7.4.3 Produtos de Puericultura76 

 Segundo o Decreto-Lei nº171/2012 de 1 de agosto as farmácias são autorizadas a 

comercializar artigos de puericultura. A FP coloca ao dispor dos seus clientes uma vasta gama 

deste tipo de produtos, onde se incluem os biberões, chupetas, tetinas, etc.  

 Durante o meu estágio esta foi a área menos aprofundada, embora tenha tido algumas 

solicitações para aquisição deste tipo de produtos. Nestes casos é frequente o utente já ter 

definido o produto a comprar. 

 

7.4.4 Dispositivos Médicos77,78 

 Os dispositivos médicos englobam uma vasta gama de produtos, que são classificados 

em diferentes grupos de risco consoante as suas características, funcionamento, invasibilidade e 

duração de contato com o corpo humano. A sua utilização pretende um aumento da qualidade 
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da saúde, sendo destinada, tal como os medicamentos, à prevenção, diagnóstico e tratamento de 

uma doença, com a particularidade de não traduzir uma ação farmacológica, metabólica ou 

imunológica. Na FP aqueles produtos que têm maior expressão são as fraldas de incontinência, 

as meias de compressão, material de penso e canadianas.   

 Durante o estágio deparei-me frequentemente com a procura de meias de compressão. 

Muito dos utentes que utilizavam este tipo de dispositivo médico já tomavam Daflon®, Venex 

Forte® ou Doxi-Om®. Nestas situações, as meias de compressão funcionam como 

complementariedade do tratamento, aumentando o bem-estar. Na venda destas é necessário ter 

em atenção as medidas e as preferências do utente em relação à densidade da mesma e cor.  

 

7.4.5 Medicamentos de uso veterinário79 

 Os medicamentos de uso veterinário têm propriedades preventivas ou curativas de 

doenças de animais.  

 Na FP as principais solicitações são os medicamentos e produtos de uso veterinário 

destinados a cães e gatos. Entre eles destacam-se os antiparasitários internos e externos e os 

contraceptivos para gatos. Pude ainda contatar com casos de prescrições do médico 

veterinário de medicamentos de uso humano, especialmente, antibióticos e anti-epiléticos.  

 

8. OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FARMÁCIA 

 O farmacêutico para além dos conhecimentos especializados na área da informação 

sobre segurança, eficácia e promoção do uso racional do medicamento, pode ainda, realizar 

outras atividades, que contribuem para a salvaguarda da Saúde Pública da comunidade no 

âmbito da promoção da saúde.11  

   

8.1 Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos 

 8.1.1 Altura, peso e Índice de Massa Corporal (IMC) 

 A determinação destes parâmetros é feita em balança automática, a qual fornece 

informação acerca da altura, peso, IMC e índice de gordura corporal. 

 De todos os parâmetros fisiológicos e bioquímicos analisados, este era aquele em que o 

utente menos recorria ao apoio do farmacêutico. No entanto, sempre que possível, ia junto do 

utente para explicação dos resultados. Caso estes não se encontrassem dentro dos valores 

normais, sugeria a visita à consulta de nutricionismo disponibilizada na FP. 

 

 8.1.2 Medição da tensão arterial 

 A FP dispõe de um tensiómetro automático que fornece informações acerca da pressão 

arterial sistólica e diastólica e frequência cardíaca.  
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 Tendo em conta que o caso de estudo elaborado na FP está relacionado com a adesão 

à terapêutica anti-hipertensora, esta foi, sem dúvida, a medição que realizei com maior 

frequência. No caso de doentes já medicados com anti-hipertensores, tentava perceber qual a 

terapia instituída, o grau de adesão e alertava para a importância do cumprimento do esquema 

terapêutico. Quando o doente apresentava valores ideais era congratulado pela adesão à 

terapêutica. As medidas não farmacológicas foram sempre realçadas. 

 

 8.1.3 Determinação da glicemia 

 A medição da glicemia era também muito frequente, sendo utilizada para o despiste e 

controlo da diabetes mellitus. A FP, para a realização do teste, dispõe de um aparelho medidor 

devidamente calibrado, tiras-teste e lancetas. 

 A minha experiência neste tipo de medição permitiu verificar que uma grande parte dos 

doentes diabéticos apresentava níveis de glicemia elevados desconhecendo os riscos associados. 

Sempre que possível foi prestado aconselhamento ao doente esclarecendo todas as suas dúvidas.  

 

8.1.4 Determinação do colesterol total e triglicerídos 

Estes parâmetros são importantes marcadores de risco cardiovascular e o seu 

aparecimento está fortemente relacionado com estilos de vida e alimentação incorretos. Esta 

medição é realizada em aparelho próprio recorrendo ao uso de tiras-teste e lancetas. 

Antes da realização desta medição, o doente era questionado se estava em jejum. Caso 

a resposta fosse negativa, o teste era realizado noutro dia. A grande maioria dos utentes 

avaliados apresentava colesterol total elevado e, em menor frequência os triglicerídeos. 

Independentemente do resultado obtido, era prestado aconselhamento ao doente, fazendo 

referência à importância de uma alimentação saudável, prática de exercício físico e 

cumprimento de eventual medicação. Gostava ainda de salientar que três doentes afirmaram 

ter parado de tomar a medicação voluntariamente, pelo que pude intervir de imediato 

explicando as características da dislipidémia e assim aumentar a adesão ao tratamento.  

 

8.2 Administração de injetáveis 

Na FP apenas duas farmacêuticas têm habilitação para a administração de injetáveis.  

Durante o estágio tive a oportunidade de assistir à administração de um injetável 

subcutâneo, em que me foram explicados os cuidados a ter na realização deste procedimento. 

 

8.3 Teste de gravidez 

A FP realiza testes de gravidez, que se baseiam na reação imunológica de deteção da 

hormona gonadotrofina coriónica humana (hCG). 
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Durante o estágio realizei apenas um teste de gravidez. No entanto, várias utentes me 

abordaram com dúvidas relativamente a atrasos menstruais e possíveis gravidezes.  

 

8.4 Serviços  

 A FP disponibiliza serviços de podologia, osteopatia e nutricionismo.  

 

8.5 ValorMed80 

Conscientes da especificidade do medicamento enquanto resíduo, a indústria 

farmacêutica, em associação com os distribuidores e farmácias, criaram a ValorMed, sociedade 

responsável pela gestão dos resíduos de embalagens e medicamentos fora de uso. Assim, passou 

a possibilitar-se a entrega, nas farmácias, de embalagens vazias, medicamentos fora de PV ou 

com toma suspendida, os quais são armazenados em contentor específico. Os medicamentos são 

incinerados ao passo que a cartonagem é reciclada. 

A FP incentiva os seus utentes para contribuírem para a reciclagem dos seus 

medicamentos. Para além de pensar na proteção ambiental, a FP tem em vista o uso racional 

do medicamento ao sensibilizar os utentes para observar, periodicamente, os medicamentos 

que tem na sua farmácia doméstica tendo em atenção aos medicamentos fora de PV ou que se 

destinaram ao tratamento de uma patologia limitada no tempo. 

 

9. AÇÕES DE FORMAÇÃO 

 Como já referido anteriormente, é deveras importante que o farmacêutico se mantenha 

atualizado sobre os mais variados temas de forma a garantir uma optimização da prestação dos 

cuidados farmacêuticos no que diz respeito à promoção da saúde e bem-estar dos utentes.  

 Neste sentido, e como colaboradora da FP, foi-me dada a possibilidade de inscrição 

em várias ações de formação. Estas abrangeram temas como a higiene íntima (Lactacyd®), os 

cuidados capilares (Phyto®), proteção solar (LIERAC®), cuidados a ter na higiene oral em 

utilizadores de placa dentária (Kukident®), cross-selling e up selling em situações de indicação 

farmacêutica, informação sobre o novo medicamento – Brilique e evento summer challenging. 

 

10.   CONCLUSÃO 

Durante o período de estágio realizado na FP, foram-me transmitidos todos os 

conhecimentos fundamentais acerca da organização e funcionamento da farmácia comunitária, 

bem como das funções desempenhas pelo farmacêutico. Este destaca-se pelo aconselhamento 

sobre o uso racional do medicamento e pela monitorização dos doentes/utentes, favorecendo a 

adesão à terapêutica e prevenindo reações adversas resultantes da polimedicação.  

Na FP foi-me possível viver uma experiência extremamente enriquecedora, tanto a nível 

pessoal como profissional, que ultrapassou todas as minhas expectativas.  
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Este estágio permitiu-me completar da melhor forma os cinco anos do Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas, com a aquisição das competências necessárias para a prática da 

profissão farmacêutica na área da farmácia comunitária.  
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ANEXOS 

Anexo I: Definição e classificação dos níveis de pressão arterial 
 
 

 

 
  

* Valores médios de duas medições realizadas em pelo menos duas diferentes consultas, após a 
detecção inicial de valores elevados de PA. 
** Esta classificação é válida para adultos com 18 ou mais anos de idade que não estejam 
medicados com fármacos anti-hipertensores e não apresentam nenhum processo patológico 
agudo concomitante. Quando as PAS e PAD estejam em diferentes categorias considera-se a 
categoria de valor mais elevado.  
(1) - As pessoas com PA normal-alta têm risco cardiovascular mais elevado comparativamente às 
que apresentam uma PA ótima.  
(2) - Hipertensão sistólica isolada: classifica-se também em graus 1 a 3, segundo os seus valores 
de PAS e com idênticos escalões aos da HTA. 
 
 

Imagem retirada de: Norma da Direcção Geral de Saúde nº020/2011 de 28-09-2011: Hipertensão 
Arterial: Definição e Classificação. 
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Anexo II: Mecanismos fisiológicos responsáveis pelo controlo da pressão arterial 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

Imagem adaptada de: Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Flowe RJ (2008). Pharmacology. 7th ed. 
Elsevier, Spain 

 
Legenda: 
NA – Noradrenalina, Na+ - Sódio, ECA – Enzima Conversora de Angiotensina 
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Anexo III: Estratificação do risco absoluto em quatro categorias de risco acrescido 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Nota:  
Como fatores de risco considera-se o sexo masculino, idade superior a 55 anos para o sexo 
masculino e 65 anos para o sexo feminino, tabagismo, colesterol total superior a 190 mg/dL, 
colesterol LDL superior a 115 mg/dL, colesterol HDL inferior a 40 mg/dL, triglicerídeos 
superiores a 150 mg/dL, teste de tolerância à glucose anormal, obesidade (IMC≥30 Kg/m2), 
obesidade abdominal e história familiar de DCV prematura (homens com idade inferior a 55 anos 
e mulheres de idade inferior a 65 anos). 
 

Imagem retirada de: Norma da Direcção Geral de Saúde nº026/2011 de 29-09-2011: 
Abordagem terapêutica da hipertensão arterial.  

Legenda:  
DCV – Doença Cardiovascular, DM – Diabetes mellitus, FR – Fator de Risco, HTA – 
Hipertensão arterial, LO – Lesão subclínica de órgão, PAS – Pressão arterial sistólica, 
PAD – Pressão arterial diastólica, SM – Síndrome Metabólico 
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Anexo IV: Mecanismos de ação dos fármacos utilizados no tratamento da Hipertensão 

Arterial 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

  

Imagem adaptada de: Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Flowe RJ (2008). Pharmacology. 7th ed. 
Elsevier, Spain 

Legenda:  
NA – Noradrenalina, Ca2+ - Cálcio Na+ - Sódio, ECA – Enzima Conversora de Angiotensina, 
iECA - Inibidor da enzima conversora de angiotensina, Antagonista dos receptores de AII - 
Antagonista dos receptores de angiotensina II. 
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Imagem adaptada de: Norma da Direcção Geral de Saúde nº026/2011 de 29-09-2011: 
Abordagem terapêutica da hipertensão arterial. 

 
Legenda:  
Bloquei A-V, Bloqueio aurículo-ventricular 

 

Anexo V: Tratamento anti-hipertensor: contra-indicações absolutas e relativas 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

Grupo Fármaco 
Contra-Indicações 

Absolutas Relativas 

Diurético tiazídico Gota 
Síndrome metabólico; 
Intolerância à glucose; 

Gravidez 

β-bloqueador 
adrenérgico 

Asma 
Bloqueio A-V (2º e 3º 

grau) 

Doença arterial 
periférica; Intolerância 

à glicose; 
Doença pulmonar 

crónica; 
Atletas e desportista 

Bloqueador da 
entrada de cálcio 

(verapamil, diltiazem) 

Bloqueio A-V (2º e 3º 
grau); 

Insuficiência cardíaca 
 

Bloqueador da 
entrada de cálcio 
(dihidropiridínico) 

 
Taquiarritmias; 

Insuficiência cardíaca 

Inibidor da enzima de 
conversão da 
angiotensina 

Gravidez; 
Edema angioneurótico; 

Hipercaliemia; 
Estenose bilateral da 

artéria renal 

 

Antagonista do 
recetor de 

angiotensina II 

Gravidez; 
Hipercaliemia; 

Estenose bilateral da 
artéria renal 
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Anexo VI: Tratamento anti-hipertensor: opções terapêuticas preferenciais em função 

das lesões ou patologia presente 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

Situação Clínica Fármacos 

Lesão subclínica dos 

órgãos-alvo 

HVE iECA, BCC, ARA 

Aterosclerose 

assintomática 
BCC, iECA 

Microalbuminúria iECA, ARA 

Disfunção renal iECA, ARA 

Doença Clínica 

AVC Qualquer anti-hipertensor 

Enfarte do miocárdio BB, iECA, ARA 

Angina de peito BB, BCC 

Insuficiência cardíaca 
Diurético, BB, iECA, 

ARA, espironolactona 

Fibrilação auricular ARA, iECA, BB, BCC 

Insuficiência 

renal/proteinúria 

iECA, ARA, diurético de 

ansa 

Doença arterial periférica BCC 

Outra situação clínica 

HSi, idoso Diurético, BCC 

Síndrome metabólico iECA, ARA, BCC 

Diabetes mellitus iECA, ARA 

Imagem retirada de: Norma da Direcção Geral de Saúde nº026/2011 de 29-09-2011: 
Abordagem terapêutica da hipertensão arterial.  

 
Legenda:  
ARA – Antagonista do receptor de angiotensina II, AVC – Acidente Vascular Cerebral, 
BB – Bloqueador β-adrenérgico, BCC: antagonista do cálcio, HSi – Hipertensão 
sistólica isolada, HVE – Hipertrofia ventricular esquerda, iECA – inibidor da enzima 
conversora de angiotensina 
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Anexo VII: Algorítmo clínico/árvore de decisão de acordo com o risco cardiovascular. 

absoluto 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

Imagem retirada de: Norma da Direcção Geral de Saúde nº026/2011 de 29-09-2011: Abordagem 
terapêutica da hipertensão arterial. 

Legenda:  
A – Diurético, B -  Inibidor da enzima conversora de angiotensina, C – Antagonista dos receptores de 
angiotensina II, D – Bloqueador dos canais de cálcio 

 
* Em alguns indivíduos poderá estar preconizado inicialmente a alteração do estilo de vida e a introdução 
de monoterapia no caso de falência da abordagem não farmacológica.  
 

Nota:  
No caso de existir doença coronária associada ou insuficiência cardíaca ou certos tipos de arritmia cardíaca, e 
nos jovens com presumível grande atividade simpática, poder-se-á justificar a utilização de β-bloqueadores 
adrenérgicos (BB) com efeitos vasodilatadores, que apresentam menos ou nenhuma ação dismetabólica. 
Perante a ausência de controlo da pressão arterial com a associação de dois fármacos dever-se-á adicionar um 
terceiro, de classe diferente, isto é: bloqueador da entrada de cálcio de ação prolongada, no caso da terapêutica 
inicial constar de uma associação do diurético com modificador do sistema renina- angiotensina-aldosterona; 
diurético, quando a terapêutica foi iniciada com a associação do bloqueador da entrada de cálcio com 
modificador do sistema renina-angiotensina-aldosterona. 
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Anexo VIII: Descrição das principais razões de má adesão à terapêutica 

  

Relativos ao 
paciente Condição Regime Terapêutico 

 
Socioeconómicos 

Sistema de saúde/ 
Profissionais de 
saúde 

Esquecimento da 
toma da medicação Depressão 

Falta de envolvimento no 
processo de tomada de 
decisão do tratamento 

Baixo rendimento 
Reduzido tempo da 
consulta 

Esquecimento do 
aviamento de uma 
nova receita 

Efeitos do tratamento 
nos do quotidiano 
(sonolência, alteração 
do estilo de vida) 

Duração e complexidade 
do regime terapêutico bem 
como a sua frequente 
alteração. 

Desemprego 
Incapacidade de 
avaliar o grau de 
adesão 

Crenças e atitudes 
sobre a eficácia do 
tratamento 

Ausência de 
sintomatologia ou 
condições 
sintomáticas 
moderadas 

Efeitos adversos da 
medicação 

Elevado custo da 
medicação 

Indisponibilidade 
para o seguimento 

Ausência de 
informação e 
conhecimento sobre 
a doença e dos 
medicamentos 
usados no seu 
tratamento 

 

Compreensão e 
seguimento, por parte dos 
encarregados de saúde, do 
regime terapêutico 
fornecido 

Isolamento social 
Falta de 
comunicação 
médico - paciente 

Diminuição da 
motivação e da 
confiança no 
tratamento 

 

Ausência imediata de 
melhoria ou inversamente a 
perceção de melhoria ou 
desaparecimento dos 
sintomas 

Distância 
geográfica à 
farmácia (alto 
custo dos 
transportes p.ex.) 

Percepção do 
doente sobre os 
prestadores de 
saúde 

Ausência da 
perceção da 
necessidade do 
tratamento 

 
Experiências negativas com 
terapêuticas farmacológicas 
anteriores 

Analfabetismo ou 
baixo nível de 
escolaridade 

Acesso aos 
cuidados de saúde 

Falta de cuidado na 
toma da medicação 
(horário p.ex.) 

 

Prescrição em simultâneo 
de múltiplos 
medicamentos, várias 
tomas diárias, forma de 
administração pouco 
atrativa (injecção) e o 
desconforto que o fármaco 
provoca (tamanho do 
comprimido, cheiro, sabor) 

Falta de apoio 
familiar 

Lacunas do sistema 
de saúde 

Ansiedade inerente 
à toma de fármacos 
sobretudo em 
regimes terapêuticos 
complexos 

  

Dificuldade ou 
incapacidade de 
acesso às 
instalações de 
saúde, inclusive a 
farmácia 

Ausente explicação 
dos benefícios e 
efeitos adversos da 
medicação a tomar 

Medo da 
dependência ou 
discriminação 

  
 Dificuldade de 

marcação de 
consultas 

Falta ou diminuição 
de motivação    Falta de informação 

Deficiências físicas 
(problemas de visão, 
pouca destreza 
manual) 
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Anexo IX: Questionário realizados aos utentes no âmbito do estudo da adesão à 

terapêutica 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Barreiras'do'paciente:
Esquecimento5da5toma5do5medicamento
Esquecimento5de5aviar5a5receita5(falta5do5medicamento)
Descuido5na5toma5da5medicação5(horas5diferentes5pex.)
Crença5do5paciente5em5relação5ao5medicamento
Parou5de5tomar5intensionalmente
Uso5de5fitoterapia5ou5acupuntura
Conhecimento5do5paciente5sobre5a5hipertensão5e5medicamentos5usados

Barreiras'de'condição:
Depressão
Capacidade5de5abrir5ou5fechar5um5frasco5de5medicação
Analfabetismo
Tratamento5de5condições5assintomáticas
Severidade5dos5sintomas

Barreiras'Terapêuticas:
Efeitos5adversos
Complexidade5do5regime5terapêutico
Alteração5frequente5da5medicação

Barreiras'Socioeconómicas:
Custo5do5medicamento
Financiamento

Barreiras'do'Sistema'de'Saúde/Médico
Comparticipação
Comunicação5do5médico5com5o5paciente
Relação5com5o5médico
Dificuldade5de5marcação5de5consulta
Não5satisfação5com5os5serviços5farmacêuticos

SIM

7.5Tomar5a5medicação5diariamente5é5um5verdadeiro5transtorno5para5algumas5
pessoas.5Já5se5sentiu5incomodado5na5adesão5ao5seu5plano5de5tratamento5da5TA?

8.5Quantas5vezes5tem5dificuldade5de5se5lembrar5de5tomar5a5medicação5para5a5TA?

Sim'='0'''Não'='1555Baixa5adesão5=50A65pontos5//5Média5adesão5=56A75pontos5//55Elevada5adesão5=585pontos

5.5Tomou5o5medicamento5para5a5TA5ontem?

6.5Quando5sente5que5a5TA5está5controlada,5às5vezes5para5de5tomar5a5medicação?

4.5Quando5viaja5ou5sai5de5casa,5às5vezes5esqueceAse5de5levar5consigo5os5
medicamentos?

2.5Nas5últimas5duas5semanas5houve5algum5dia5em5que5se5esqueceu5de5tomar5a5
medicação?
3.5Alguma5vez5parou5de5tomar5a5sua5medicação,5sem5informar5o5médico,5porque5se5
sentia5pior5após5a5toma?

1.5Às5vezes5esqueceAse5de5tomar5os5comprimidos5para5a5tensão5arterial5(TA)?

NÃO

Assinala5com5uma5cruz5as5razões5de5não5adesão5à5terapêutica
Não'Adesão'à'Terapêutica

Número'doente
Contacto
Idade

Sexo Feminino Masculino

Estado'Civil Solteiro
Casado
Divorciado

Nível'de'escolariedade Sem'escolariedade
Primeiro'Ciclo
Segundo'Ciclo
Terceiro'Ciclo
Universidade

Rendimento Baixo Elevado

Fumador Sim Não

Prática'de'exercício Sim Não

CoCmorbilidades Diabetes
Síndrome'Metabólico
Dislipidémica
Doença'Renal
DCV
Foro'Mental

Número'de'AntiCHipertensores 1
2
3
4

Conhece'a'doença? Sim Não

Causas'da'HTA Sim' Não

Duração'da'HTA Sempre Outros

Controlo/Cura Cura Controlo

Consequências'conhecidas Dano'Renal Sim Não
Dano'Cerebral Sim Não
Retinopatia Sim Não
Dano'arterial Sim Não
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Anexo X: Power Point apresentado aos utentes no âmbito do estudo da adesão à 

terapêutica 
HIPERTENSÃO


O ASSASINO SILENCIOSO

PRESSÃO ARTERIAL

Sabe o que é?

Batimento do coração

Bombeamento do sangue para todo 
o organismo Dar nutrientes e oxigénio

Força que o sangue exerce contra as 
paredes dos vasos sanguíneos PRESSÃO 

ARTERIAL

Energia

Quando a força exercida é 
superior ao normal

HIPERTENSÃO

2"

HIPERTENSÃO

NÃO DÁ DOR 
NÃO SE SENTE MEDIR

Só há hipertensão quando os valores de 
tensão arterial são superiores a 140/90 

durante várias semanas.

Efeitos 
a longo 
prazo

Desconhecida Colesterol
Diabetes

Causas:

Porque é que eu não sei que 
tinho hipertensão?

3"

HIPERTENSÃO

Valores O que significa? O que fazer?

<120 / <80 mmHg Pressão arterial normal Estilo de vida saudável para 
manter a pressão arterial

121-139 / 81-89 mmHg Pressão arterial ligeiramente elevada, 
deve ser feito um esforço para a baixar

Mudanças de estilo de vida

>140 / 90 mmHg Pressão arterial elevada (hipertensão) Mudanças de estilo de vida aliada 
à toma de medicação

4"

Qual o significado dos valores de 
tensão arterial?

HIPERTENSÃO
Tratamento da HIPERTENSÃO Alterações no estilo de vida

Eliminar alguns dos elementos que 
causam  a doença

É OBRIGATÓRIO

Dieta Equilibrada

Dieta baixa em sal

Exercício Físico

Dormir o suficiente
5"

EVITE

HIPERTENSÃO

6"

Arma Nº1na luta contra a hipertensão e outras doenças

DIETA

5 Dia
Peças de 
Fruta 

Ricas em Potássio, 
Cálcio e Magnésio

7"

Vegetais que devem estar incluidos na dieta:

DIETA

EXERCÍCIO FÍSICO

8"

Dieta Equilibrada Exercício Físico Perda de Peso

HIPERTENSÃO


O ASSASINO SILENCIOSO

PRESSÃO ARTERIAL

Sabe o que é?

Batimento do coração

Bombeamento do sangue para todo 
o organismo Dar nutrientes e oxigénio

Força que o sangue exerce contra as 
paredes dos vasos sanguíneos PRESSÃO 

ARTERIAL

Energia

Quando a força exercida é 
superior ao normal

HIPERTENSÃO

2"

HIPERTENSÃO

NÃO DÁ DOR 
NÃO SE SENTE MEDIR

Só há hipertensão quando os valores de 
tensão arterial são superiores a 140/90 

durante várias semanas.

Efeitos 
a longo 
prazo

Desconhecida Colesterol
Diabetes

Causas:

Porque é que eu não sei que 
tinho hipertensão?

3"

HIPERTENSÃO

Valores O que significa? O que fazer?

<120 / <80 mmHg Pressão arterial normal Estilo de vida saudável para 
manter a pressão arterial

121-139 / 81-89 mmHg Pressão arterial ligeiramente elevada, 
deve ser feito um esforço para a baixar

Mudanças de estilo de vida

>140 / 90 mmHg Pressão arterial elevada (hipertensão) Mudanças de estilo de vida aliada 
à toma de medicação

4"

Qual o significado dos valores de 
tensão arterial?

HIPERTENSÃO
Tratamento da HIPERTENSÃO Alterações no estilo de vida

Eliminar alguns dos elementos que 
causam  a doença

É OBRIGATÓRIO

Dieta Equilibrada

Dieta baixa em sal

Exercício Físico

Dormir o suficiente
5"

EVITE

HIPERTENSÃO

6"

Arma Nº1na luta contra a hipertensão e outras doenças

DIETA

5 Dia
Peças de 
Fruta 

Ricas em Potássio, 
Cálcio e Magnésio

7"

Vegetais que devem estar incluidos na dieta:

DIETA

EXERCÍCIO FÍSICO

8"

Dieta Equilibrada Exercício Físico Perda de Peso

HIPERTENSÃO


O ASSASINO SILENCIOSO

PRESSÃO ARTERIAL

Sabe o que é?

Batimento do coração

Bombeamento do sangue para todo 
o organismo Dar nutrientes e oxigénio

Força que o sangue exerce contra as 
paredes dos vasos sanguíneos PRESSÃO 

ARTERIAL

Energia

Quando a força exercida é 
superior ao normal

HIPERTENSÃO

2"

HIPERTENSÃO

NÃO DÁ DOR 
NÃO SE SENTE MEDIR

Só há hipertensão quando os valores de 
tensão arterial são superiores a 140/90 

durante várias semanas.

Efeitos 
a longo 
prazo

Desconhecida Colesterol
Diabetes

Causas:

Porque é que eu não sei que 
tinho hipertensão?

3"

HIPERTENSÃO

Valores O que significa? O que fazer?

<120 / <80 mmHg Pressão arterial normal Estilo de vida saudável para 
manter a pressão arterial

121-139 / 81-89 mmHg Pressão arterial ligeiramente elevada, 
deve ser feito um esforço para a baixar

Mudanças de estilo de vida

>140 / 90 mmHg Pressão arterial elevada (hipertensão) Mudanças de estilo de vida aliada 
à toma de medicação

4"

Qual o significado dos valores de 
tensão arterial?

HIPERTENSÃO
Tratamento da HIPERTENSÃO Alterações no estilo de vida

Eliminar alguns dos elementos que 
causam  a doença

É OBRIGATÓRIO

Dieta Equilibrada

Dieta baixa em sal

Exercício Físico

Dormir o suficiente
5"

EVITE

HIPERTENSÃO

6"
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Anexo XI: Panfleto apresentado no âmbito do estudo de adesão à terapêutica 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

Farmácia Peixinho

 
 
 
!
!
 
!
!
!!
!!
!!!
!!!

HIPERTENSÃO 
 Mudanças no seu estilo de vida

COMA MELHOR! Deve evitar:

DEIXE DE FUMAR! !
1 Cigarro = Aumenta a pressão arterial por longos 

minutos após o fim do cigarro !
Aumenta o risco de: Doença cardíaca coronária 

                           Artérias endurecidas 
           Aneurisma 

                            Coágulos Sanguíneos 
                           Diminuição de HDL 

                              Alterações pulmonares

SOLUÇÃO: !
Dieta 

+ 
Exercício 

!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !

Excesso de peso 
+ 

Perímetro abdominal elevado 

" Pressão arterial elevada 
" Colesterol 
" Diabetes 
" Cancro  
" AVC 

30 minutos pelo menos 5 vezes/semana 

MANTENHA-SE ATIVO! 
O exercício físico aumenta a longevidade e a 
qualidade de vida: 
- Diminui o stress; 
- Melhora o humor; 
- Aumenta a energia;  
- Diminui o risco de problemas associados ao 

colesterol, diabetes e pressão arterial elevada; 
- Diminui o peso. 

HDL = High density lipoprotein (“Bom colesterol”)   AVC = Acidente Vascular Cerebral 
Realizado por Ana Carolina Coelho - Faculdade de Farmácia Universidade do Porto 

!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !

Excesso de peso 
+ 

Perímetro abdominal elevado 

" Pressão arterial elevada 
" Colesterol 
" Diabetes 
" Cancro  
" AVC 

30 minutos pelo menos 5 vezes/semana 

Homem: 2 Copos/dia 
Mulher: 1 Copo/dia 

!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !

Excesso de peso 
+ 

Perímetro abdominal elevado 

" Pressão arterial elevada 
" Colesterol 
" Diabetes 
" Cancro  
" AVC 

30 minutos pelo menos 5 vezes/semana 

Homem: 2 Copos/dia 
Mulher: 1 Copo/dia 

1 Colher de sopa  
rasa de sal/dia 

!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
! !

Excesso de peso 
+ 

Perímetro abdominal elevado 
Mulheres>88 cm  Homens>102 cm 

" Pressão arterial elevada 
" Colesterol 
" Diabetes 
" Cancro  
" AVC 

30 minutos pelo menos 5 vezes/semana 

Homem: 2 Copos/dia 
Mulher: 1 Copo/dia 

1 Colher de sopa  
rasa de sal/dia 

PERCA PESO!
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Anexo XII: Cartão de registo dos medicamentos por doente 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  

OS MEUS MEDICAMENTOS
Nome

Manhã Almoço Jantar Noite
A1estas1horasTomar1este1medicamento Para
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Anexo XIII: Resumo do perfil dos participantes 

 
 

  

Características da população em estudo Feminino Masculino Total 

Género, n(%) 11 (55) 9 (45) 20 (100) 

Idade, n(%) 

≤ 60 anos 3 (15) 3 (15) 6 (30) 

61-69 anos 2 (10) 4 (20) 6 (30) 

≥ 70 anos 5 (25) 3 (15) 8 (40) 

Estado Civil, 
n(%) 

Solteiro 4 (20) 1 (5) 5 (25) 

Casado 7 (35) 8 (40) 15 (75) 

Educação, n(%) 

Sem escolariedade 2 (10) 2 (10) 4 (20) 

Primeiro ciclo 7 (35) 5 (25) 12 (60) 

Segundo ciclo 1 (5) 0 1 (5) 

Terceiro ciclo 0 0 0 

Universidade 1 (5) 2 (10) 3 (15) 

Fumador, n(%) 0 1 (5) 1 (5) 

Rendimento*, 
n(%) 

Alto 4 (20) 3 (15) 7 (35) 

Baixo 7 (35) 6 (30) 13 (65) 
Prática de 
exercício 
físico**, n(%) 

Sim 7 (35) 4 (20) 11 (55) 

Não 4 (20) 5 (25) 9 (45) 

Co-morbilidades, 
n(%) 

Diabetes 2 (10) 4 (20) 6 (30) 

Dislipidemia 6 (30) 6 (30) 12 (60) 

Doena Renal 0 0 0 

DCV 1 (5) 0 1 (5) 

Foro mental 5 (25) 1 (5) 6 (30) 

Número de anti-
hipertensores por 
paciente *, n(%) 

1 1 (5) 0 1 (5) 

2 7 (35) 3 (15) 12 (60) 

3 3 (15) 2 (10) 5 (25) 

4 0 2 (10) 2 (10) 

* O rendimento foi definido como baixo quando o orçamento mensal do inquirido correspondia a um valor não 
superior ao salário mínimo nacional (485€). Nas restantes situações foi definido como “rendimento alto”.  
** A resposta afirmativa obriga à pratica regular de exercício físico aeróbio de intensidade moderada, 3 a 5 vezes 
por semana, com duração de pelo menos 30 minutos. Incluem-se as caminhadas, corridas, andar de bicicleta, 
natação ou hidroginástica, trabalhos de horticultura. 
 
 
Das classes de princípios ativos prescritos, por ordem crescente de utilização: Inibidores da enzima 
conversora de angiotensina > β-bloqueadores > Bloqueadores dos canais de cálcio > Diuréticos > 
Antagonistas da Angiotensina II.  
A combinação dos Antagonistas de angiotensina II com Diuréticos demonstrou ser, muito semelhante 
à  frequência da combinação de antagonista de angiotensina II com bloqueadores dos canais de cálcio. 
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Anexo XIV: Conhecimento da Hipertensão Arterial por parte da população em estudo 

 

 
 

 

  

  Feminino Masculino Total 

Conhece a doença?, n(%) 
Sim 2 (10) 3 (15) 5 (25) 

Não 14 (70) 9 (45) 15 (75) 

Conhece as causas da 
HTA?, n(%) 

Sim 8 (40) 3 (15) 11 (55) 

Não 3 (15) 6 (30) 9 (45) 

Qual é a duração da 
doença?, n(%) 

Sempre 4 (20) 3 (15) 7 (35) 

Outro 7 (35) 6 (30) 13 (65) 

Evolui para a cura ou 
controlo?, n(%) 

Cura 7 (35) 6 (30) 13 (65) 

Controlo 4 (20) 3 (15) 7 (35) 

Quais as consequências da 
HTA?, n(%) 

Dano Renal 0 0 0 

Dano Cerebral 10 (50) 9 (45) 19 (95) 

Retinopatia 0 0 0 

Dano Arterial 1 (5) 0 1 (5) 
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Anexo XV: Adesão à terapêutica segundo a Escala de Adesão à Terapêutica de Morisky 

 

 
 

 

 
 

 

  

Classificação da Adesão Feminino Masculino Total 

Baixa, n(%) 8 (40) 5 (25) 13 (65) 

Média, n(%) 3 (15) 4 (20) 7 (35) 

Elevada, n(%) 0 0 0 
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Anexo XVI: Barreiras de adesão à terapêutica 

 

 
  

	   	   	   	   	   	  

Feminino Masculino Total 

Barreiras do paciente, n(%) 
Esquecimento da toma do medicamento 3 (15) 3 (15) 6 (30) 

Esquecimento de aviar a receita (falta do medicamento) 2 (10) 1 (5) 3 (15) 

Descuido na toma da medicação (horas diferentes pex.) 8 (40) 5 (25) 13 (65) 

Crença do paciente em relação ao medicamento 6 (30) 3 (15) 9 (45) 

Parou de tomar intensionalmente 1 (5) 0 1 (5) 

Uso de fitoterapia ou acupuntura 0 0 0 
Conhecimento do paciente sobre a hipertensão e medicamentos 
usados 1 (5) 3 (15) 4 (20) 

Barreiras de condição, n(%) 

Depressão 5 (25) 1 (5) 6 (30) 

Capacidade de abrir ou fechar um frasco de medicação 0 0 0 

Analfabetismo 2 (10) 2 (10) 4 (20) 

Tratamento de condições assintomáticas 0 0 0 

Severidade dos sintomas 0 0 0 

Barreiras Terapêuticas, n(%) 

Efeitos adversos 4 (20) 3 (15) 7 (35) 

Complexidade do regime terapêutico 3 (15) 6 (30) 9 (45) 

Alteração frequente da medicação 0 2 (10) 2 (10) 

Barreiras Socioeconómicas, n(%) 

Financiamento 3 (15) 6 (30) 9 (45) 

Custo do medicamento 4 (20) 6 (30) 10 (50) 

Barreiras do Sistema de Saúde/Médico, n(%) 

Comparticipação 5 (25) 7 (35) 12 (60) 

Comunicação do médico com o paciente 0 0 0 

Relação com o médico 5 (25) 4 (20) 9 (45) 

Dificuldade de marcação de consulta 4 (20) 5 (25) 9 (45) 

Não satisfação com os serviços farmacêuticos 1(5) 0 1 (5) 
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Anexo XVII: Comparação dos valores de tensão arterial por utente e a respetiva adesão 

à terapêutica 

 
 

 
 

 
 

 

  

  
Tensão Arterial  Adesão à terapêutica 

SE
X

O
 F

EM
IN

IN
O

 

1 Controlada Baixa 
2 Controlada Média 
3 Controlada Média 
4 Não Controlada Baixa 
5 Não Controlada Baixa 
6 Não Controlada Média 
7 Não Controlada Baixa 
8 Não Controlada Baixa 
9 Não Controlada Baixa 

10 Não Controlada Baixa 
11 Não Controlada Baixa 

SE
X

O
 M

A
SC

U
LI

N
O

 12 Controlada Média 
13 Controlada Média 
14 Controlada Baixa 
15 Não Controlada Baixa 
16 Não Controlada Média 
17 Não Controlada Média 
18 Não Controlada Baixa 
19 Não Controlada Baixa 
20 Não Controlada Baixa 
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Anexo XVIII: Comparação do número de princípios ativos anti-hipertensores por 

utente e a respetiva adesão à terapêutica. 

 
 

 

 
 

 
  

  
Nº Anti-hipertensores Adesão à terapêutica 

SE
X

O
 F

EM
IN

IN
O

 

1 2 Baixa 

2 3 Média 

3 2 Média 

4 2 Baixa 

5 2 Baixa 

6 1 Média 

7 2 Baixa 

8 2 Baixa 

9 3 Baixa 

10 3 Baixa 

11 2 Baixa 

SE
X

O
 M

A
SC

U
LI

N
O

 

12 2 Média 

13 4 Média 

14 2 Baixa 

15 2 Baixa 

16 3 Média 

17 2 Média 

18 3 Baixa 

19 2 Baixa 

20 4 Baixa 
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Anexo XIX: Comparação dos valores de tensão arterial obtidos nas duas intervenções 

farmacêuticas 

 

 

 
 

  

	   	  
Tensão Arterial  

1º Aconselhamento 
Tensão Arterial  

2º Aconselhamento 
	   	  

SE
X

O
 F

EM
IN

IN
O

 

1 Controlada Controlada 
2 Controlada Controlada 
3 Controlada Não Controlada 
4 Não Controlada Controlada 
5 Não Controlada Controlada 
6 Não Controlada Não Controlada 
7 Não Controlada Controlada 
8 Não Controlada Controlada 
9 Não Controlada Não Controlada 

10 Não Controlada Não Controlada 
11 Não Controlada Não Controlada 

SE
X

O
 M

A
SC

U
LI

N
O

 12 Controlada Controlada 
13 Controlada Controlada 
14 Controlada Controlada 
15 Não Controlada Controlada 
16 Não Controlada Não Controlada 
17 Não Controlada Não Controlada 
18 Não Controlada Controlada 
19 Não Controlada Não Controlada 
20 Não Controlada Não Controlada 
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Anexo XX: Panfleto apresentado aos utentes sobre os protetores solares 
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Anexo XXI: Panfleto apresentado aos utentes sobre a dermatite atópica 
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Anexo XXII: Tipos de encomendas realizadas na FP, indicando os possíveis 

distribuidores grossista e o responsável da equipa que a realiza 

 

 

 

 
 

  

Tipo de encomenda 
Distribuidor 

Grossista 

Responsável da 

atividade 

Diária: 

Garantem a dispensa diária de medicamentos. São geradas a partir 

da avaliação de stock mínimo e máximo. Uma vez dispensado um 

medicamento, o programa Sifarma 2000 dá baixa imediata do 

produto, atualiza o stock e quando este atinge o stock mínimo 

definido, o respetivo código é adicionado a uma proposta de nota 

de encomenda. Antes de ser enviada ao fornecedor essa proposta é 

revista, podendo ou não as quantidades serem alteradas e os 

medicamentos ou produtos de saúde serem adicionados ou 

eliminados, de acordo com a necessidade da farmácia, constituindo 

assim a encomenda definitiva. 

Cooprofar 

Cofanor 

Plural 

Técnica Responsável 

pelas encomendas 

Instantânea: 

Feitas via telefone ou via gadjet (possibilidade apenas apresentada 

pela Cooprofar). Este tipo de encomenda surge da necessidade de 

aviamento de um medicamento durante o ato da dispensa, o qual 

não se encontra disponível na farmácia. De seguida, é feita a 

solicitação a uma das cooperativas que indica a sua 

existências/inexistência, preço e data prevista de entrega. Após o 

seu pedido é preenchido um requisito designado por “documento 

de encomendas”. 

Cooprofar 

Cofanor 

Plural 

Farmacêutico e 

técnico de farmácia 

Encomenda Valor*: 

Encomenda realizada no ínicio de cada mês, em que é pedida uma 

grande diversidade de referências. 

Cooprofar Técnica Responsável 

pelas encomendas 

Encomenda 50+*: 

Encomenda realizada a meio do mês, em que são pedidos, em 

múltiplos de 5, os medicamentos de maior consumo na farmácia.  

Cooprofar Técnica Responsável 

pelas encomendas 

* Estas encomendas permitem que a FP usufrua de bonificações bem como de prazos de pagamento mais favoráveis. 
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Normas relativas à dispensa de medicamentos  15 

 
 
 

8. Esquema dos vários casos de dispensa  

8.1. Prescrição por DCI 

 

Farmácia dispensa o medicamento mais 
barato dos 3 que a farmácia é obrigada 

a ter em stock 
 

Utente assina a receita a confirmar 
que lhe foram dispensados os 
medicamentos prescritos 

 

Prescrição por DCI 

Identificação dos medicamentos similares 
ao prescrito 

Tem grupo 
homogéneo? 

Identificação do medicamento mais 
barato dos 3 que a farmácia é obrigada a 

ter em stock 
Informação ao utente dos medicamentos 

disponíveis na farmácia e qual o mais 
barato para o utente 

sim 

não 

Informação ao utente do 
medicamento / preço a pagar 

Utente opta por outro 
medicamento similar? 

sim 

Farmácia dispensa o medicamento 
escolhido pelo utente  

Utente assina a receita a confirmar: 
1. que exerceu o direito de opção 
2. que lhe foram dispensados os 
medicamentos prescritos 

não 

Utente opta por 
outro medicamento 

similar? 

não 

Farmácia dispensa o medicamento mais 
barato  

Nota: Se a prescrição contiver menção a 
diplomas de comparticipação especial 
(letra O) » ver I.10 

Utente assina a receita a confirmar 
que lhe foram dispensados os 
medicamentos prescritos 

 

Anexo XXIII: Prescrição por DCI 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Imagem retirada de: 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/PRESCRICAO_DIS

PENSA_E_UTILIZACAO/Normas_dispensa.pdf 
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Normas relativas à dispensa de medicamentos  16 

 
 

8.2. Prescrição por nome do medicamento ou do titular de AIM 

Prescrição por marca 

Tem similar? não sim 

Farmácia dispensa o 
medicamento prescrito 

 

Tem similar MG 
comparticipado? não 

Utente assina a receita a confirmar 
que lhe foram dispensados os 
medicamentos prescritos 

 

sim 

margem estreita 

sim 

Pertence 
à lista?  

sim 

Prescrição por DCI 
Ver I.8.1 

não 

não 

reação adversa 
prévia 

tratamento > 28 
dias 

não 

não 

Utente opta por outro 
medicamento similar 

mais barato? 

Farmácia dispensa o medicamento 
escolhido pelo utente  

Utente assina a receita a confirmar: 
1. que exerceu o direito de opção 
2. que lhe foram dispensados os 
medicamentos prescritos 

não 

sim 

sim 

sim 

Anexo XXIV: Prescrição por nome do medicamento ou titular de Autorização 

Introdução no Mercado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem retirada de: 

http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MEDICAMENTOS_USO_HUMANO/PRESCRICAO_DIS

PENSA_E_UTILIZACAO/Normas_dispensa.pdf 

 

 

 
 

 

 

Ver	  anexo	  XXIII	  
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Anexo XXV: Prescrição médica, rótulo, preço e ficha de preparação de um MM. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Os Serviços Farmacêuticos (SF) hospitalares são departamentos com autonomia técnica e 

científica que se revestem de grande importância na prestação de cuidados de saúde, na medida em 

que asseguram a terapêutica medicamentosa aos doentes, assim como a qualidade, eficácia e 

segurança dos medicamentos fornecidos. O farmacêutico hospitalar é, pois, o responsável máximo 

pela correta e racional utilização do medicamento no hospital.1,2  

A realização de um estágio em âmbito hospitalar, para além de representar a iniciação nos 

aspetos práticos da profissão, possibilita a aprendizagem de competências técnicas e exigências 

deontológicas inerentes ao exercício farmacêutico. Na verdade, esta oportunidade de contacto com 

instituições relacionadas com a classe farmacêutica permite o desenvolvimento e aprofundamento 

da vivência da profissão de farmacêutico hospitalar, de modo a que esta possa ser desempenhada 

futuramente, com competência e responsabilidade, pelos recém-formados.1  

 Foi com base nestes pressupostos que realizamos o estágio no Centro Hospitalar do Porto -  

Hospital de Santo António (CHP - HSA) durante os meses de setembro e outubro de 2014, sob a 

orientação da Doutora Teresa Almeida. 

 O presente relatório tem como objetivo a descrição sumária das atividades desenvolvidas 

no decurso do estágio, procurando considerar não só os conhecimentos adquiridos como também a 

realidade de funcionamento dos SF desta instituição.  

 

2. ASPETOS GERAIS DO HOSPITAL DE SANTO ANTÓNIO 

 O HSA localiza-se no centro da cidade do Porto e foi fundado em 1799, estando desde o 

ano de 2007 integrado no Centro Hospitalar do Porto (CHP) por fusão com a Maternidade Júlio 

Dinis (MJD) e o Hospital Joaquim Urbano (HJU), conforme descrito no Decreto-Lei nº326/2007 de 

28 de setembro.3      

 Conhecido pelas suas atividades de elevada diferenciação, assim como pela sua capacidade 

de apoio e articulação com outras instituições de saúde, este hospital centra-se na prestação de 

cuidados que promovem a melhoria do estado de saúde dos doentes e da população em geral, na 

valorização do ensino e formação profissional e no incentivo à investigação, com vista a contribuir 

para o desenvolvimento da ciência e tecnologia na área da saúde. 4 

 

3. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

 Conforme referido anteriormente, é da competência dos SF assegurar uma farmacoterapia 

eficaz, com qualidade e segurança, aos doentes. Para o efeito, é crucial que haja interação entre os 

diversos setores dos SF de forma a evitar qualquer rutura no circuito do medicamento, que vai 

desde o seu armazenamento até à sua distribuição. Só assim é possível garantir que os cuidados de 

saúde prestados por estes serviços são os melhores. No Anexo I, estão representadas as diferentes 

interligações entre os departamentos dos SF. 
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3.1 Localização e espaço físico 

 Os SF do HSA localizam-se no piso 0 do Edifício Neoclássico, com a exceção da Unidade 

de Farmácia Oncológica (UFO), que está incluída na área do Hospital de Dia. Deste modo, e dada 

também a proximidade com os sistemas de circulação (elevadores), esta localização garante o fácil  

por parte dos profissionais e dos utentes.      

Os serviços hospitalares encontram-se organizados nas seguintes áreas funcionais: gabinete 

do diretor dos SF, gabinete dos farmacêuticos e biblioteca; unidade de produção; UFO; armazém; 

distribuição; Farmácia de Ambulatório (FA); Unidade de Ensaios Clínicos (UEC); sala do pessoal; 

sala de lavagem de carros e sanitários. 

 
3.2 Horário de funcionamento 

 Os SF do HSA encontram-se em funcionamento 24 horas por dia, todos os dias da semana 

sendo que, atendimento em regime de ambulatório decorre das 9h00 às 17h00 nos dias úteis. Já de 

segunda a sexta-feira a partir das 20h00, assim como aos sábados, domingos e feriados, o 

funcionamento dos SF é assegurado por um farmacêutico.  

 

3.3 Gestão dos recursos humanos 

 A equipa de trabalho dos SF do HSA é constituída por 22 Farmacêuticos, 27 Técnicos de 

Diagnóstico e Terapêutica (TDT), 14 Assistentes Operacionais (AO) e 3 Assistentes Técnicos.  

 

3.4 Gestão dos recursos económicos 

A gestão dos recursos económicos pelos SF hospitalares é feita de maneira a reduzir, ao 

mínimo, o custo das existências e, simultaneamente, garantir a máxima qualidade dos cuidados de 

saúde prestados. 

 

3.5 Sistema Informático 

 O sistema operativo utilizado na instituição é o GHAF (Gestão Hospitalar de Armazém e 

Farmácia). Esta plataforma informática corresponde a um conjunto de aplicações que permite 

efetuar compras e gerir bens de consumo, tais como material administrativo, material clínico e os 

próprios medicamentos. Neste último, o GHAF especializa-se no Circuito do Medicamento (CdM), 

um conjunto de aplicações que o gere desde a sua prescrição até a sua administração, possibilitando 

igualmente a articulação entre o médico, o farmacêutico e o enfermeiro. Através do GHAF, é 

possível aceder às prescrições médicas em formato eletrónico, aos movimentos de ambulatório, ao 

processamento de débitos, entre outras aplicações. De referir, no entanto, que os farmacêuticos 

consideram uma grande lacuna desta plataforma a inexistência, até à data, de um sistema de alerta 
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informático das interações, incompatibilidades e reações adversas de medicamentos consideradas 

mais relevantes do ponto de vista clínico. 

 

4. COMISSÕES DE APOIO TÉCNICO 

Ao longo do nosso estágio fomo-nos apercebendo que os farmacêuticos, para além de 

desempenharem as mais diversas funções nos SF, pertencem a órgãos consultivos que visam 

contribuir para a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde prestados a nível hospitalar. Neste 

sentido, são de mencionar duas comissões: a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) e a 

Comissão de Ética para a Saúde (CES). 

 A CFT é constituída por médicos e farmacêuticos. Compete a esta comissão, entre outros 

aspetos: atuar como órgão consultivo e de ligação entre os vários serviços de ação médica e os 

farmacêuticos; elaborar adendas privativas de aditamento ou de exclusão ao Formulário Hospitalar 

Nacional de Medicamentos (FHNM) e velar pelo cumprimento do mesmo e das respetivas adendas; 

pronunciar-se sobre a aquisição de medicamentos extra-formulário ou aquisição de novos produtos 

farmacêuticos, e pronunciar-se sobre a correção da terapêutica prescrita aos doentes sem quebra das 

normas de deontologia.5 

 A CES é composta por médicos, farmacêuticos, enfermeiros, juristas, teólogos, psicólogos, 

sociólogos ou profissionais de outras áreas das ciências sociais e humanas.6 Cabe a este órgão 

multidisciplinar de apoio ao conselho de administração zelar pela observância dos padrões de ética 

no exercício das ciências médicas, no sentido de proteger e garantir a dignidade e integridade 

humanas. Desta forma, emite pareceres sobre as questões éticas no domínio das atividades da 

instituição, e pronuncia-se sobre os protocolos de investigação científica e pedidos de autorização 

para a realização de ensaios clínicos.7 

 

5. ARMAZÉM 

 Neste setor dos SF realizam-se atividades que garantem que os produtos farmacêuticos são 

fornecidos na quantidade e qualidade desejadas, no tempo previsto e ao menor custo possível.  

5.1  Gestão de stocks  

O principal objetivo é evitar rutura de stocks e, consequentemente, impedir atrasos na 

resposta a um determinado pedido por parte das especialidades médicas do CHP. Efetuar uma 

gestão equilibrada é fulcral para o bom funcionamento deste departamento, pois stocks em excesso 

significam má gestão dos recursos económicos e logísticos. Selecionar, adquirir e armazenar de 

forma mais adequada são, pois, as condições essenciais para um aprovisionamento eficaz. 

O processo de gestão do armazém é feito em função do sistema HLS (Hospital Logistics 

System), onde está implementado o sistema de Kanbans. O Kanban (Anexo II) é um cartão que 

apresenta uma cor específica, consoante o tipo de produto a que corresponde. Nele, está inscrita a 
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identificação do produto - Denominação Comum Internacional (DCI), dosagem, código de barras - 

a sua localização, o ponto de encomenda e a quantidade a encomendar.8  

5.2  Aquisição de produtos farmacêuticos 

A aquisição de medicamentos e outros produtos farmacêuticos por parte dos SF é feita 

tendo por base as necessidades comuns do CHP, sendo que a maior parte dos medicamentos 

selecionados para aquisição fazem parte do FHNM e da respetiva adenda. Para além destas duas 

hipóteses, existem os medicamentos extra-formulário, isto é, aqueles que apresentam deliberações 

aceites pela CFT e pelo diretor clínico mas que ainda não foram incluídos na adenda ao FHNM, e 

os medicamentos sujeitos a Autorização de Utilização Especial (AUE). Este tipo de medicamentos 

não possui Autorização de Introdução no Mercado (AIM) em Portugal, sendo, porém, autorizado e 

comercializado noutros países. Assim, para que a sua aquisição seja possível, a CFT tem de avaliar 

e validar a justificação da prescrição, procedendo-se, nesses casos, ao pedido de AUE à Autoridade 

Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde I.P. (INFARMED).  

A aquisição propriamente dita é desencadeada pelo sistema de Kanbans anteriormente 

referido. Tendo em conta que o Kanban se encontra colocado no ponto de encomenda do produto 

correspondente, sempre que este atinge o seu número mínimo de unidades, o seu Kanban é retirado 

e colocado no local dos “produtos a encomendar”. De seguida, o farmacêutico recolhe os Kanbans 

e preenche a lista comum eletrónica no programa GHAF.9 É a partir desta lista que o Serviço de 

Aprovisionamento irá despoletar a nota de encomenda ao fornecedor pré-definido, isto é, aquele 

que apresentou maior vantagem comercial. Desta forma, garante-se que os SF recebem os produtos 

encomendados. O sistema HLS requer elevado sentido de responsabilidade por parte de todos os 

profissionais dos SF, uma vez que é necessário cumprir, impreterivelmente, os procedimentos de 

forma a evitar desequilíbrios. Isto é, a má colocação de um Kanban ou a não remoção do mesmo 

quando atingido o ponto de encomenda poderá levar a rutura de stocks. 

Em situações pontuais poderão, ainda, ser feitos pedidos de empréstimos a outras Unidades 

Hospitalares ou pedidos à Farmácia Lemos. A primeira situação pode ocorrer quando há rutura de 

stock no laboratório ou atraso no envio da nota de encomenda. Já a segunda, acontece quando é 

necessário adquirir uma quantidade de matéria-prima inferior à disponível no mercado, quando os 

fornecedores estabelecem portes demasiado elevados para o consumo dos SF, ou quando há um 

consumo esporádico de um medicamento. 

5.3  Receção de produtos farmacêuticos 

Compete ao TDT receber e conferir as encomendas dos produtos adquiridos. Esta tarefa 

encontra-se dividida em duas fases.  

Numa primeira fase, o TDT ou o AO é responsável por verificar o número de volumes, o 

estado das embalagens, o destino interno - Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF) ou outro 
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armazém - e o destino externo (CHP) e, por fim, validar a quantidade recebida com a mencionada 

no documento que acompanha o produto (Guia de Transporte).   

 Já na segunda fase do processo, o TDT fica encarregue de comparar a mercadoria entregue 

com a faturada e pedida, assim como verificar o nome, a forma farmacêutica, a dosagem, o prazo 

de validade, o preço e o lote dos produtos. No caso de ser observada alguma não conformidade na 

realização dos procedimentos anteriores, o fornecedor é informado e é emitida a nota de devolução. 

Como não conformidade consideram-se, por exemplo, erros na quantidade de produto recebido, 

produto danificado e prazo de validade muito reduzido.10   

 Alguns medicamentos requerem, ainda, especial atenção no processo de receção no APF. 

Entre eles, destacam-se os medicamentos hemoderivados, que devem estar acompanhados pelo 

respetivo Certificado de Autorização de Utilização do Lote (CAUL), emitido pelo INFARMED, e 

também os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, que são rececionados e conferidos pelo 

farmacêutico responsável.10  

 É feito ainda o registo e arquivo de toda a documentação técnica e o registo informático 

dos produtos no GHAF, onde se incluem o prazo de validade e o lote. A documentação financeira 

(faturas, guias de remessa e notas de encomenda) é enviada para o Serviço de Aprovisionamento.  

5.4  Armazenamento dos produtos farmacêuticos  

Imediatamente após a receção de um produto, procede-se ao seu armazenamento. O APF, 

como é possível verificar pela planificação apresentada no Anexo III, está dividido em diferentes 

zonas. A arrumação em zona A, B e C é feita por ordem alfabética de DCI e com base na rotação 

do produto, sendo que o A corresponde à maior rotação e o C à menor. Para além desta divisória, 

existe uma área específica para os antídotos, agentes de contraste de raio X, colírios, pomadas 

oftálmicas, soluções nasais, gotas auriculares, manipulados, pensos, nutrição e grandes volumes. É 

de destacar, ainda, a arrumação em locais predefinidos de alguma medicação: os citotóxicos, que 

são armazenados na UFO; os estupefacientes e psicotrópicos, em sala própria com fechadura de 

segurança a que só os farmacêuticos têm acesso; os inflamáveis, também em sala própria; os 

grandes volumes, como soros, soluções de diálise, hemodiálise e hemofiltração, em armazém à 

parte, e, por fim, os produtos termolábeis, conservados em câmaras frigoríficas entre os 2 e 8ºC. A 

cadeia de frio é garantida com recurso a acumuladores de gelo e caixas térmicas para o transporte 

desde o APF até aos diferentes serviços do CHP.10 Por sua vez, os produtos farmacêuticos que não 

exigem condições especiais de conservação são armazenados a uma temperatura inferior a 25ºC e 

humidade não superior a 60%, e protegidos da luz solar direta.  

5.5  Prazo de validade dos produtos farmacêuticos  

 Os prazos de validade devem ser extremamente controlados por forma a garantir a 

estabilidade e segurança dos medicamentos. Para além da verificação do prazo de validade aquando 

da receção dos produtos, do seu registo no GHAF e da sua arrumação segundo a metodologia 
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FEFO (First Expired First Out), são mensalmente criadas listagens que indicam os produtos com 

prazo de validade a expirar dentro de três meses. A correspondência destas listagens com o stock é 

verificada e os produtos são retirados e devolvidos ao fornecedor.11  

6. FARMACOTECNIA 

 A existência de um setor de produção no HSA assume um papel de enorme relevo no 

funcionamento dos vários serviços clínicos. A sua necessidade surge no sentido de personalizar a 

terapêutica dos doentes e de superar lacunas existentes no mercado, nomeadamente a inexistência 

de medicamentos com a forma farmacêutica e/ou dosagem pretendida e a falta de uma determinada 

associação de substâncias ativas.  

 As várias solicitações que podem ser feitas a este setor dos SF estão relacionadas com 

fatores como a patologia e a idade do doente, sendo as áreas de quimioterapia e pediatria as que 

revelam uma maior dependência deste serviço.  

 O pedido de manipulação é recebido nesta unidade sob a forma de prescrição médica, de 

informação para reposição de stock (por sistema de Kanban, por exemplo) ou de requisição de 

clientes externos. Posteriormente, o farmacêutico procede à validação destes pedidos, à emissão de 

uma Ordem de Preparação (OP), ao controlo do processo de manipulação e definição da rotulagem, 

lote e prazo de validade.  

 Nos SF do HSA, a unidade de produção divide-se em três áreas físicas: área de produção 

de medicamentos não estéreis, área de produção de medicamentos estéreis e Nutrição Parentérica 

(NP), e UFO.  

6.1  Produção de medicamentos não estéreis  

A produção de um medicamento não estéril é despoletada em resposta a um determinado 

pedido, que pode ser reposição de stock, através do sistema Kanban no APF ou por solicitação do 

setor de distribuição.12 De seguida, é consultada a respetiva OP, que contém toda a informação 

relativa ao fabrico e ao material necessário. Importa realçar que a informatização destas fichas se 

traduz numa maior rapidez e facilidade de realização do processo, uma vez que permite a alteração 

dos seus dados em função da dose de fármaco prescrita assim como a emissão do rótulo, em que a 

informação é atualizada a partir da OP previamente validada. Estes procedimentos são realizados 

pelo farmacêutico, ao passo que a execução do manipulado é deixada a cargo de um TDT, que 

deverá obedecer às Boas Práticas de Fabrico de Medicamentos Manipulados.13 Após dar por 

terminada a manipulação, é necessário aprovar o produto final quanto à sua qualidade através de 

ensaios organoléticos14, também eles descritos na OP. Caso as características analisadas nesses 

ensaios estejam conforme as especificações, é feito o débito do produto ao serviço requisitante e o 

arquivo da OP em pasta própria para o efeito. 

Nesta área, os medicamentos produzidos podem apresentar diversas formas farmacêuticas, 

como soluções, suspensões, pastas, cremes, pomadas, loções e papéis medicamentosos. 
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6.2  Produção de medicamentos estéreis  

A produção deste tipo de medicamentos exige que se recorra ao uso de uma Câmara de 

Fluxo Laminar horizontal (CFLh). Considerando o conjunto de procedimentos inerentes a este tipo 

de produção, torna-se necessário fazer uma boa gestão dos pedidos ao laboratório dos SF do HSA. 

Os dados relativos aos medicamentos a preparar são introduzidos, pelo farmacêutico, no 

programa informático em uso no setor, o qual elabora automaticamente as OP e os respetivos 

rótulos (Anexo IV).15 Posteriormente, procede-se à manipulação. Esta, é feita em sala específica 

por uma equipa de dois elementos, um Técnico Superior de Saúde (TSS) e um TDT. Em termos 

físicos, é possível compartimentar este espaço em três zonas. A zona negra é onde os operadores 

devem retirar todos os seus acessórios e colocar os pés plásticos para proteção do calçado. Este 

último procedimento ocorre em simultâneo com a passagem para a zona cinzenta, na qual se 

procede à desinfeção das mãos e braços bem como ao equipamento com bata estéril, luvas, touca e 

máscara. Só posteriormente ocorre a passagem para a zona branca ou sala limpa, que apresenta 

uma pressão positiva relativamente à zona anterior, pois só assim é possível garantir o ambiente 

assético que é exigido em CFLh. Neste sentido, torna-se obrigatória a desinfeção de todo o material 

necessário para trabalhar com álcool a 70º. Importa ainda realçar a existência de um transfer na 

sala branca que permite a comunicação com o TSS que se encontra na sala de validação, sendo 

através deste que ocorre a entrega de OP, rótulos e, caso necessário, material de manipulação.16 

Quando terminada a preparação do lote de um manipulado e realizado o seu controlo de qualidade 

através das características organoléticas16, o TSS ou o TDT rotulam e embalam individualmente 

cada preparação. No final, as matérias-primas são debitadas a cada serviço ou colocadas em stock.  

De entre os medicamentos estéreis produzidos, destacam-se as seringas de morfina e os 

colírios fortificados de ceftazidima, gentamicina e vancomicina, por fazerem parte do stock dos SF. 

Além disso, é de referir o fracionamento do bevacizumab em dezoito seringas. 

6.3  Produção de nutrição parentérica  

 Na unidade de produção dos SF, são preparadas bolsas de NP para adultos, por intermédio 

da aditivação de oligoelementos e vitaminas às bolsas tricompartimentadas que estão disponíveis 

no mercado, e para o serviço de neonatologia, sendo, neste caso, a constituição das bolsas ajustada 

também às necessidades de macro e micronutrientes do neonato, o que seria inviável através da 

compra de bolsas comerciais.  

 Os pedidos de produção de NP entram nos SF sob a forma de prescrição médica no portal 

GHAF (caso da MJD e dos Cuidados Intensivos Pediátricos) ou de requisição de clientes externos 

em regime de ambulatório ou no HJU.17 A prescrição chega via informática e funciona como OP 

(Anexo V). Antes de validar a prescrição, o farmacêutico procede a uma análise pormenorizada dos 

vários parâmetros que nela constam, dando especial atenção à composição qualitativa e quantitativa 

da solução I (glucose, aminoácidos, oligoelementos e vitaminas) e solução II (lípidos e vitaminas 
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lipossolúveis), dose por quilo e por dia e volume prescrito.18 Validada a prescrição, emitem-se os 

respetivos rótulos (Anexo VI). 

 A produção de bolsas de NP realiza-se na mesma sala de CFLh descrita nos medicamentos 

estéreis. Por outras palavras, a sua preparação é feita sob técnica asséptica, sendo cumpridos todos 

os procedimentos que garantem a esterilidade dos produtos manipulados. Neste âmbito, importa 

salientar que o HSA, em particular, dispõe de um chamado “sistema de T’s”, o qual, funcionando à 

base de sistemas de fechos e aberturas de torneiras, forma um circuito fechado que evita possíveis 

contaminações microbiológicas. É, também, através deste sistema que se consegue remover o ar 

que fica retido na bolsa durante a sua preparação, o que previne a oxidação dos componentes da 

bolsa. Além disso, de forma a comprovar a ausência de contaminação, é realizada uma análise 

microbiológica da primeira e última bolsas produzidas no dia.19  

Para o serviço de neonatologia, a preparação das soluções I e II de NP é feita em bolsas 

separadas para evitar incompatibilidades entre os componentes hidrófilos e lipófilos. Na preparação 

da solução I, começa-se por introduzir na bolsa os macronutrientes (soro glicosado e aminoácidos), 

sendo, de seguida, adicionados os micronutrientes (oligoelementos e vitaminas hidrossolúveis) pela 

ordem que consta na OP. Neste passo, o farmacêutico diz oralmente o micronutriente e o volume a 

introduzir na bolsa para que o TDT confirme (dupla verificação), o que é crucial, uma vez que, por 

exemplo, a adição de cálcio e fósforo não pode ser simultânea, pois isso conduziria à formação de 

um precipitado, fosfato de cálcio, originando graves problemas de saúde. No final da adição de 

todos os micronutrientes, é feita a lavagem da seringa com a solução de aminoácidos, que terá 

sofrido um desconto no volume adicionado inicialmente. Na preparação da solução II, por sua vez, 

há adição de vitaminas lipossolúveis aos lípidos previamente introduzidos na bolsa. Conforme o 

volume desta solução, a sua embalagem primária pode ser uma seringa ou uma bolsa.20  

Tal como referido anteriormente, no caso da preparação de bolsas de NP para adultos, 

procede-se simplesmente à aditivação de micronutrientes à bolsa já comercializada, conforme as 

necessidades nutricionais de cada doente.   

No final da preparação, deverá ser feito um controlo de qualidade no sentido de verificar a 

homogeneidade do conteúdo das bolsas e de confirmar a ausência de formação de precipitado, 

turvação ou separação de fases. Caso se verifique qualquer uma das situações anteriores, a bolsa 

deverá ser rejeitada e preparada uma nova.  

 Quanto à rotulagem, ambas as bolsas/seringas devem ser identificadas com rótulo interno e 

embaladas em folha de alumínio para proteção da luz e, portanto, manutenção da estabilidade. De 

seguida, procede-se à colocação do rótulo externo.21  

  

 Durante o nosso estágio, passamos uma semana na unidade de produção, tendo assistido à 

validação de prescrições médicas e emissão das OP e rótulos correspondentes. Na manipulação de 

medicamentos não estéreis, colaboramos sobretudo na preparação de suspensões, soluções e 
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papéis medicamentosos, bem como no controlo de qualidade dos mesmos, no registo das matérias-

primas consumidas e arquivo das ordens de preparação realizadas. Relativamente à produção de 

medicamentos estéreis e nutrição parentérica, tivemos a oportunidade de entrar na sala branca, 

contribuindo para a rotulagem e embalamento dos diversos manipulados produzidos e posterior 

débito dos mesmos aos serviços requisitantes. Apesar de não termos operado em CFLh, podemos 

afirmar que esse foi um procedimento que nos suscitou bastante interesse, já que constituiu o nosso 

primeiro contacto com preparação estéreis. Por outro lado, o simples facto de termos assistido a 

esse tipo de manipulação permitiu-nos perceber a concentração e a obrigatoriedade de respeito 

das regras de segurança e qualidade que devem estar sempre presentes nos profissionais nela 

envolvidos, de forma a evitar qualquer tipo de erro, que poderá trazer consequências nefastas para 

o doente. 

6.4  Produção de citotóxicos  

A UFO funciona fora das instalações dos SF, para estar mais próxima do Hospital de Dia e, 

assim, satisfazer com eficiência as necessidades do mesmo. 

A Farmácia Oncológica necessita de um controlo específico, devido à mutagenicidade, 

teratogenicidade e carcinogenicidade dos fármacos utilizados. Desta forma, requer metodologias 

que normalizem a preparação e distribuição dos medicamentos, o tratamento de resíduos e excretas 

e os procedimentos a realizar em caso de derrame, quebra ou contacto acidental. 

A UFO está divida em quatro zonas: a sala de ambulatório e validação de prescrições; a 

zona negra, que contempla a arrumação das matérias-primas, preparação de material para a zona 

branca e também equipamento com fato de bloco e socos de borracha; a zona cinzenta (antessala), 

onde se faz a preparação para a entrada na zona branca com o material necessário (touca, luvas, 

máscara PFR P3, óculos, etc.), e a zona branca, sala de preparação contendo Câmara de Fluxo 

Laminar vertical (CFLv). Aqui, apenas estão habilitados a manipular os profissionais de saúde que 

demonstrem competências em técnica asséptica com pressão negativa.22 

6.4.1 Validação das prescrições 

Para que a preparação de citotóxicos seja desencadeada, é necessária a existência de uma 

prescrição médica devidamente autenticada, em modelo próprio, e que varia consoante o doente 

esteja em regime de internamento ou ambulatório, podendo esta última apresentar-se sob a forma 

eletrónica ou em papel. A prescrição é elaborada de acordo com os Protocolos de Quimioterapia 

praticados no CHP - HSA, sendo que a dose prescrita para cada fármaco depende da altura e peso 

de cada doente (superfície corporal), assim como da patologia presente e de outras condicionantes 

inerentes ao doente, como, por exemplo, a existência de insuficiência renal.23 Nesta prescrição, o 

médico, para além de identificar o serviço clínico, a patologia e o doente, regista igualmente os 

fármacos (citotóxicos e medicação profilática de efeitos adversos) por DCI, a dose padrão do 

protocolo ajustado a cada doente, a via de administração e a data da realização de cada ciclo. É da 
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competência do farmacêutico validar e monitorizar as prescrições médicas de quimioterapia, onde 

se incluem tarefas como a verificação dos dados do doente, a correspondência com o protocolo 

existente e a análise de eventuais alterações relativamente à terapêutica anterior.   

A análise e validação da prescrição em ambos os formatos, quer se trate de uma situação de 

internamento ou ambulatório, são realizadas a partir da listagem de doentes agendados para um 

determinado dia, disponibilizada no Sistema de Apoio Médico (SAM). Quando o farmacêutico se 

depara com uma prescrição em formato eletrónico, a validação é feita no próprio dia do tratamento, 

ao passo que, numa apresentação em formato de papel, esta deverá ser feita, no mínimo, no dia 

anterior.23 Tal acontece pelo facto de a prescrição em formato eletrónico ser bastante mais simples 

de validar, visto que apenas requer a confirmação, no Sistema Informático da Unidade de Farmácia 

Oncológica (SI_UFO), da data e hora do tratamento, sendo a atualização dos restantes parâmetros 

do ciclo feita de forma automática através da prescrição médica presente no CdM. Já na validação 

em formato papel, é sempre necessário fazer uma introdução detalhada, no SI_UFO, dos vários 

parâmetros do protocolo, bem como confirmar o fármaco, a dose, a forma farmacêutica, o ritmo e o 

tempo de perfusão, como está demonstrado no Anexo VII.24 As formas farmacêuticas produzidas 

nesta unidade permitem a administração de fármacos através de:  

• Bólus: administração intravenosa rápida de fármacos; 

• Bombas infusoras: perfusão intravenosa contínua regulada por um ritmo e tempo 

de perfusão predefinidos;  

• Soluções diluídas em soro fisiológico (NaCl a 0.9%) ou soro glicosado (glucose a 

5%) perfundidas a um ritmo e tempo de perfusão predefinidos. 

 

 Na eventualidade de surgir alguma dúvida na execução destes procedimentos, esta deverá 

ser esclarecida com o médico prescritor. Após confirmada a prescrição no SI_UFO, será emitida a 

OP e a respetiva rotulagem.  

 A acrescentar à atividade acima mencionada, o farmacêutico executa também a dispensa de 

fármacos não sujeitos a manipulação prévia, tais como os hemoderivados, assim como o apoio ao 

farmacêutico que se encontra na sala negra. Este último, é crucial para garantir a dupla verificação 

nos passos críticos do processo, ou seja, na realização dos cálculos necessários para a validação da 

prescrição e emissão da OP/rótulos, e na verificação do material que é enviado para a sala branca.23  

6.4.2 Ordem de preparação e rotulagem 

Depois de validar a prescrição, o farmacêutico elabora uma OP (Anexo VIII). Nesta, como 

é possível visualizar no Anexo indicado, estão descritas as diluições necessárias, a reconstituição, a 

necessidade ou não de aditivo, o ritmo e o tempo de perfusão e informações relativas à estabilidade 

da preparação, como o tempo de estabilidade à temperatura ambiente e a necessidade ou não de 

proteção da luz.  
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Em paralelo com a emissão das ordens, são também emitidos os rótulos, que contêm 

informações também elas importantes, tal como é possível aferir pelo Anexo IX.  

6.4.3 Manipulação dos citotóxicos 

Antes de mais, importa referir que a preparação só avança caso o doente tenha “luz verde”, 

isto é, caso reúna as condições necessárias para a administração da medicação, que são verificadas 

por intermédio de análises clínicas realizadas antes de cada ciclo. Este procedimento funciona 

através do sistema SAM.  

No HSA, os TDT estão encarregues da manipulação de citotóxicos, havendo controlo por 

parte do TSS, a partir da sala negra. Este último, com a informação obtida em 6.4.1 e 6.4.2 e à 

medida que recebe as “luzes verdes”, organiza as OP por prioridades e seleciona o material de 

trabalho a utilizar. Por exemplo, em cada tabuleiro metálico é colocada uma OP com o respetivo 

rótulo, fármaco, soro ou glucose  (caso seja necessário fazer uma diluição do princípio ativo), como 

também outro material necessário para a manipulação do fármaco. De seguida, este tabuleiro é 

colocado no transfer e é recebido pelos TDT, que se encontram na sala limpa. A este nível, 

encontram-se sempre dois TDT, um dos quais é responsável pela manipulação e o outro pela 

verificação das etapas críticas do processo de produção, pelo embalamento e pela introdução do 

material na câmara. Em paralelo com a preparação, vai-se procedendo ao registo dos reagentes 

utilizados, sendo, no final de cada dia, feita a contabilização do material utilizado com consequente 

débito no respetivo serviço: Hospital de Dia de Oncologia (HDO), Hospital de Dia de Hematologia 

(HDH) ou Unidade de Hospital de Dia Polivalente (UHDP).23  

6.4.4 Gestão de devoluções 

O motivo da devolução deve ser identificado e registado em impresso próprio. Fica à 

consideração do farmacêutico a reutilização dos produtos devolvidos, tomando especial atenção aos 

seguintes aspetos: a estabilidade físico-química e microbiológica das preparações, as condições de 

armazenamento das preparações e a viabilidade de reaproveitamento da dose.25  

6.4.5 Derrames 

Sempre que ocorre uma quebra ou derrame, existe um rol de procedimentos e medidas que 

devem ser efetuadas com vista à minimização dos riscos. O material necessário à resposta a este 

tipo de acidentes está disponível nos “kits de derramamento”. No Anexo X, está representado o 

fluxograma dos procedimentos a realizar em caso de derramamento/acidente com citotóxicos  

As ocorrências devem ser reportadas ao Departamento de Gestão de Qualidade, Risco, 

Higiene, Saúde e Segurança (DGQRHSS) e ao Serviço Farmacêutico.26 
 

 Podemos dizer que a nossa experiência na UFO foi uma das melhores durante o nosso 

estágio, pois consideramos ter participado ativamente em todas as atividades deste departamento 
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dos SF. Em concreto, realizamos validações de prescrições médicas, emitimos as respetivas ordens 

de preparação e rótulos, preparamos a medicação para ser enviada, através do transfer, para a 

sala limpa, e dispensamos medicação sem necessidade de manipulação. 

6.5 Fracionamento e Reembalamento 

É muito frequente a necessidade de fracionar e/ou reembalar medicamentos. O 

fracionamento permite a obtenção de doses de fármaco não disponíveis no mercado, sem prejuízo 

das propriedades físico-químicas e biofarmacêuticas da formulação.27 Esta possibilidade é 

extremamente vantajosa, na medida em que permite otimizar a distribuição unitária, acarretando 

vantagens quer do ponto de vista terapêutico quer do ponto de vista económico.  

 Por sua vez, o reembalamento visa o acondicionamento e identificação da dose unitária de 

um medicamento, para que este possa ser integrado no circuito do medicamento, desde a prescrição 

até à administração. Este processo deve basear-se nas características do medicamento, de forma a 

que este seja protegido de diferentes condições ambientais: temperatura, humidade e luz (se 

aplicável). Importa salientar que, sempre que se revele necessário remover o medicamento da sua 

embalagem primária, o prazo de validade que lhe é atribuído é de um ano ou a data de validade da 

embalagem original, no caso de esta ser inferior a um ano.28  

 O lote do medicamento fracionado e/ou reembalado é o de origem. 

 

Também o reembalamento foi uma etapas realizadas no âmbito do estágio no setor de 

farmacotecnia. Um exemplo específico de uma situação em que houve necessidade de se recorrer a 

este procedimento foi a que surgiu de um pedido da FA para individualizar um medicamento que 

tinha como embalagem primária um frasco, não podendo, por essa razão, o seu aviamento ser 

feito por dose unitária. Após reembalamento, registamos o princípio ativo, a dosagem, o prazo de 

validade e o lote do medicamento na sua nova embalagem primária. 

7. SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS 

PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

 A distribuição de medicamentos e outros produtos farmacêuticos é uma das atividades de 

maior visibilidade e importância dos SF, uma vez que é através desta que mais frequentemente se 

estabelece o contacto direto com os diversos serviços do CHP e com os próprios utentes. Neste 

contexto, os SF têm como função a dispensa e distribuição de medicamentos e outros produtos, 

através de circuitos e metodologias apropriados, de forma a satisfazer as prescrições dos médicos e 

as requisições dos enfermeiros para todos os doentes da instituição hospitalar.2,29  

 Os vários sistemas de distribuição são da responsabilidade de um farmacêutico hospitalar, 

o qual, para além de validar as prescrições médicas, garante que são disponibilizados os produtos 

certos, nas quantidades corretas e com a qualidade e prazos exigidos, ao menor custo possível, 

assegurando igualmente a preservação das características e o uso racional dos mesmos.29 
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 Deste modo, a distribuição de medicamentos e outros produtos farmacêuticos realiza-se, 

fundamentalmente, segundo três sistemas: distribuição clássica, distribuição individual diária em 

dose unitária (DIDDU) e distribuição em regime de ambulatório. 

 
7.1 Distribuição clássica 

 A distribuição clássica, assegurada pelo APF, consiste no fornecimento de medicamentos 

para reposição de stocks existentes tanto em serviços internos como em serviços externos aos SF: 

farmácias satélites do CHP, UFO, FA, serviços clínicos, blocos, consultas e Viaturas Médicas de 

Emergência e Reanimação (VMER). Este tipo de distribuição justifica-se pela necessidade de 

acesso rápido e fácil aos medicamentos destinados a doentes internados, apresentando, no entanto, 

algumas desvantagens, tais como dificuldade no controlo dos stocks e dos prazos de validade e na 

garantia das condições de armazenamento. A quantidade de produtos a fornecer pelo APF a cada 

serviço é previamente acordada entre os SF, o enfermeiro-chefe e o diretor do serviço, e definida 

para um determinado período de tempo.30,31 

Cabe, portanto, ao farmacêutico responsável pelo APF a validação de todas as requisições, 

as quais podem ser recebidas em papel (impresso próprio) ou em formato eletrónico (através do 

GHAF), procedendo o TDT ao aviamento da medicação solicitada e respetivo débito no GHAF. No 

final, o farmacêutico confere, por amostragem, os medicamentos dispensados pelas requisições, 

sendo estas assinadas e datadas pelo TDT. Seguidamente, a medicação é transportada pelo AO para 

o serviço correspondente, acompanhada de uma Guia de Transporte. Este, é um documento que foi 

implementado nos SF com o objetivo de evitar extravios durante o aviamento dos produtos, sendo, 

por isso, assinado por todos os intervenientes nesse procedimento, inclusive pelo enfermeiro que 

recebe a medicação no serviço. 

 Ainda no âmbito da distribuição clássica, a reposição de stocks pode ser feita segundo três 

sistemas distintos. Os serviços clínicos com sistema HLS ou “sistema de dupla caixa”, entre os 

quais o Bloco Neoclássico, dispõem de duas sucs para um mesmo medicamento, numa quantidade 

estabelecida, sendo que, quando a medicação de uma delas é consumida na sua totalidade, esta é 

enviada para os SF para reposição, ficando a atividade do serviço assegurada com a segunda suc. Já 

no Serviço de Urgência, por exemplo, há reposição por stocks nivelados, segundo a qual o TDT 

procede, diariamente, à contagem dos medicamentos consumidos e verificação dos respetivos 

prazos de validade, sendo depois feito o aviamento dos medicamentos em falta para o serviço a 

partir do APF.30,31 Por último, é de referir a reposição com recurso ao sistema PYXIS, um sistema 

automatizado de controlo de stocks de medicamentos que existe no Bloco Central e na Unidade de 

Cuidados Intensivos; mais uma vez, o controlo e a gestão da circulação dos medicamentos são 

efetuados pelo farmacêutico, competindo ao TDT a verificação e reposição dos stocks. 

 Importa ainda referir que a requisição de determinados produtos do APF está sujeita ao 

preenchimento de impressos próprios por parte dos serviços que utilizam o formato manual. São 
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eles os antisséticos e desinfetantes (Anexo XI), as soluções injetáveis de grande volume (Anexo 

XII) e os produtos de contraste radiológico (Anexo XIII).32-34 

 Durante o nosso estágio, tivemos a oportunidade de estar uma semana no armazém. Aqui, 

sob orientação do farmacêutico responsável, procedemos à elaboração de listas comuns no GHAF 

e à dispensa de medicamentos hemoderivados a doentes autorizados. Além disso, acompanhamos e 

trabalhamos com os TDT no aviamento da medicação para alguns serviços e reposição de stocks 

noutros, incluindo o Pyxis na Unidade de Cuidados Intensivos. 

 De uma forma geral, podemos concluir que este é um departamento que requer uma gestão 

eficiente por forma a evitar rutura de stocks e, caso esta aconteça, geri-la da forma mais eficaz 

para garantir que o doente fica o menor tempo possível sem a medicação. É também necessário 

responder, diariamente, às exigências provenientes dos vários pontos do circuito hospitalar dos 

medicamentos. 

7.2 Distribuição Individual Diária em Dose Unitária  

 A distribuição de medicamentos em dose unitária surge como um imperativo não apenas de 

aumentar a segurança no circuito do medicamento, na medida em que permite aos farmacêuticos 

conhecer melhor o perfil farmacoterapêutico dos doentes e, assim, diminuir o risco de interações 

medicamentosas, como também de racionalizar melhor a terapêutica, fazendo, inclusive, uma 

gestão mais correta dos custos e reduzindo os desperdícios.2 É, pois, um sistema de distribuição 

personalizada que permite a dispensa de medicamentos, em dose unitária, aos doentes internados 

para um período de 24 horas, com a exceção de sábado, em que a dispensa é assegurada para um 

período de 48 horas atendendo à ausência de transporte no domingo.    

 

7.2.1  Validação e monitorização da prescrição médica  

 Na sala de DIDDU, o farmacêutico acede à prescrição médica de cada doente em formato 

eletrónico no CdM, na qual devem constar os seguintes elementos: identificação do doente (nome, 

número do processo, serviço clínico e número da cama); designação de cada medicamento prescrito 

por DCI e indicação da respetiva forma farmacêutica, dose, frequência e via de administração; 

duração do tratamento, quando aplicável; data e hora da prescrição e identificação do médico 

prescritor.35     

 Em algumas prescrições torna-se ainda relevante tomar conhecimento de outros dados 

relativos ao doente, como a idade, o peso e a altura, e de características específicas da sua situação 

clínica, designadamente a função renal, função hepática e integridade do trato Gastrointestinal, que 

podem ser cruciais no processo de validação da medicação prescrita. No caso dos medicamentos 

cuja prescrição está sujeita a justificação, o médico especifica também o diagnóstico do doente. De 

facto, aquando da validação propriamente dita, que tem lugar sempre que se regista uma alteração 

no perfil farmacoterapêutico do doente, o farmacêutico tem de se certificar de que a prescrição 
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médica está em conformidade com as Políticas de Utilização de Medicamentos, verificando se os 

medicamentos prescritos fazem parte do FHNM, adenda ou deliberações da CFT. Um exemplo 

concreto destas deliberações é a que se aplica aos carbapenemos: segundo a CFT, o carbapenemo 

em uso no CHP é o imipenem, estando a prescrição de ertapenem autorizada apenas quando o 

doente apresenta uma infeção bacteriana em que o agente é produtor de beta-lactamases, e a de 

meropenem reservada exclusivamente para as infeções com envolvimento do Sistema Nervoso 

Central. Além disso, o farmacêutico desempenha um papel fundamental na avaliação dos esquemas 

terapêuticos instituídos quanto à sua necessidade e adequabilidade, recorrendo, quando necessário, 

ao Resumo das Características dos Medicamentos (RCM) para confirmar doses e frequências de 

administração.35     

 Neste contexto, a validação das prescrições médicas constitui uma oportunidade para o 

farmacêutico intervir na terapêutica farmacológica dos doentes, promovendo a sua segurança e 

eficácia. Esta intervenção é feita mediante o preenchimento do campo “Observações da Farmácia”, 

constante da prescrição eletrónica do CdM, seja no sentido de notificar o médico de alguma não 

conformidade ou de apresentar sugestões.35     

 

7.2.2  Aviamento de medicamentos e produtos farmacêuticos em Dose Unitária  

 As prescrições que surgem com luz vermelha no CdM correspondem a situações urgentes 

e, por isso, de carácter prioritário, devendo ser validadas, debitadas e aviadas num período máximo 

de 30 minutos. A disponibilização dos medicamentos solicitados é feita pelo farmacêutico ou TDT 

através da preparação de envelopes contendo a medicação em causa, posteriormente colocados nas 

caixas dos serviços a que se destinam para serem transportados por mensageiros.  

 Quanto à solicitação de medicamentos em falta na dose unitária, esta deve ser feita pelos 

enfermeiros dos diversos serviços clínicos através da aplicação “Requisições Farmácia”, disponível 

no Portal Interno, sendo também dada prioridade a estas requisições.36      

 Para as restantes prescrições constantes no CdM, o farmacêutico, após validação, procede à 

emissão das listas de medicamentos em dose unitária conforme a ordem e o horário pré-definidos 

para os diferentes serviços clínicos do hospital, com as quantidades dos fármacos devidamente 

discriminadas para cada doente/cama. Estas listagens são então enviadas para um equipamento 

semiautomático, o PharmaPick, através do qual o TDT prepara a medicação a aviar nas malas dos 

serviços, podendo ainda ser necessário recorrer às células de aviamento, no caso dos medicamentos 

que não estejam disponíveis no referido equipamento. É nestas células que estão armazenados os 

medicamentos de maior consumo hospitalar, encontrando-se os de menor rotatividade dispostos 

num outro stock (Torre). O recurso ao PharmaPick, no entanto, tem a vantagem de reduzir os erros 

associados ao aviamento manual.37  Além disso, existe um espaço reservado ao acondicionamento 

de material de penso, injetáveis de grande volume e produtos de NA. 
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 O transporte das malas dos serviços, realizado pelo AO por volta das 16 horas, é precedido 

da correção da medicação nelas contida por parte do TDT, conforme as listas de “processamento 

das prescrições com revertências” impressas pelo farmacêutico, onde constam as alterações que 

foram feitas nas prescrições do CdM ao longo do dia.37     
 De referir ainda que, embora as prescrições devam ser validadas na sua globalidade, há 

serviços para os quais alguns medicamentos não são dispensados, uma vez que já fazem parte do 

stock desses serviços - modelo de distribuição de medicamentos misto.35       

7.2.3  Requisição e aviamento de outros produtos farmacêuticos em Dose Unitária 
 
7.2.3.1  Material de penso 

 O material de penso é normalmente requisitado pelos enfermeiros em impresso próprio 

(Anexo XIV), devendo todos os campos ser devidamente preenchidos não apenas para possibilitar 

a reposição deste tipo de produtos na enfermaria, como também para contribuir para o estudo da 

incidência/prevalência de úlceras de pressão no hospital, um importante indicador de qualidade dos 

serviços nele prestados.   

 O farmacêutico que recebe a requisição na unidade de DIDDU é responsável pela sua 

validação, avaliando a adequação do material de penso solicitado às várias características da ferida 

do doente: localização, gravidade, tamanho, sinais de infeção, necrose, exsudado e odor. De 

seguida, procede ao débito dos produtos no GHAF para que o TDT os coloque na mala do serviço. 

Cada requisição tem a validade de 8 dias, pelo que, no penúltimo dia de aviamento, os SF enviam 

um autocolante a indicar a necessidade de renovação da mesma, se for caso disso. O original e o 

duplicado de cada requisição de material de penso são arquivados em pasta própria nos SF, ao 

passo que o triplicado fica anexado ao processo do doente. 35 

 

7.2.3.2  Nutrição artificial 

 A dispensa de produtos de NA pelo sistema de DIDDU é feita a partir de prescrição médica 

eletrónica no CdM, após aprovação da mesma pelo farmacêutico, sendo cada prescrição válida por 

um período de dez dias. Há também a possibilidade de dispensa deste tipo de produtos a doentes 

em regime de ambulatório, desde que devidamente autorizados, sendo neste caso a prescrição feita 

no impresso de requisição de medicamentos (Anexo XV).35    

 

7.2.3.3  Antídotos      

 Os antídotos são prescritos de forma eletrónica no CdM, sendo a sua dispensa efetuada por 

um período de 48 horas, ao fim do qual se deve, se necessário, proceder à renovação da prescrição. 

No caso particular dos serviços de Cuidados Intensivos, a prescrição/requisição de antídotos é feita 

manualmente, em impresso próprio “Prescrição e Requisição de Antídotos” (Anexo XVI), quando 

há necessidade de reposição do stock pré-estabelecido para situações de emergência. Este impresso 
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é emitido em quadruplicado, ficando o original arquivado no processo do doente e o duplicado 

arquivado no serviço de enfermagem; o triplicado e o quadruplicado, por sua vez, são enviados aos 

SF para aviamento imediato por parte do farmacêutico responsável.35 

 

 Na unidade de DIDDU, foi-nos dada a possibilidade de, sob orientação do farmacêutico 

responsável, proceder à validação de prescrições médicas no CdM e, no caso das prescrições de 

carácter urgente, ao seu posterior aviamento nas caixas dos serviços, o mesmo acontecendo para 

as requisições de medicação em falta recebidas no Portal Interno. Em relação aos estupefacientes 

e psicotrópicos, hemoderivados e material de penso, tivemos a oportunidade de colaborar em todo 

o processo de validação da prescrição, aviamento para os serviços e débito informático.    

 

7.3 Distribuição em regime de ambulatório 

 Os SF do HSA asseguram a dispensa de medicamentos e outros produtos farmacêuticos em 

regime de ambulatório, gratuitamente, em situações especiais, dando a possibilidade aos doentes de 

continuar o tratamento instituído no hospital no seu ambiente familiar. Este tipo de distribuição de 

medicamentos torna-se, aliás, imperativo para patologias crónicas cuja terapêutica requer um maior 

controlo e vigilância, devido aos efeitos secundários muitas vezes graves, permitindo, igualmente, 

acompanhar a adesão dos doentes à terapêutica. Ainda, o facto de certos medicamentos serem 

comparticipados a 100% se forem dispensados pelos SF hospitalares, assim como a existência de 

medicamentos cujo fornecimento, por algum motivo, não pode ser assegurado pelas Farmácias 

Comunitárias, justificam a implementação deste sistema de distribuição.2      

 

7.3.1  Enquadramento legal da Farmácia de Ambulatório 

 Os medicamentos dispensados aos doentes pela FA incluem os medicamentos de “uso 

exclusivo hospitalar” devido aos riscos que lhes estão associados, assim como aqueles que, por 

motivos comerciais ou científicos, não estão disponíveis fora dos hospitais.  

 A maioria dos medicamentos da FA é dispensada ao abrigo de diplomas legais, publicados 

em Diário da República, podendo essa informação também ser consultada no site do INFARMED 
38. No entanto, alguns desses medicamentos têm ainda restrições impostas pelo CHP, de que são 

exemplos a epoetinabeta-metoxietilenoglicol e os medicamentos biológicos, devendo a respetiva 

prescrição médica ser acompanhada de uma autorização do CHP para o seu aviamento.39 

 No caso dos medicamentos não autorizados por diplomas legais, como os da hepatite B e 

da hipertensão arterial pulmonar, existem deliberações específicas elaboradas pelo Conselho de 

Administração do CHP que autorizam a sua dispensa. Além disso, há situações em que é possível 

dispensar medicamentos sem diplomas legais nem deliberações específicas do CHP, desde que seja 

concedida autorização nesse sentido por parte da Direção Clínica ou da CFT.39 
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 Está previsto o atendimento, pela FA, de doentes externos ao HSA seguidos em clínicas ou 

médicos particulares, aos quais podem ser dispensados medicamentos de “uso exclusivo hospitalar” 

para o tratamento da artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática 

juvenil poliarticular e psoríase em placas.40 

 

7.3.2  Validação e monitorização da prescrição médica de ambulatório  

 A distribuição de medicamentos a doentes em regime de ambulatório é feita mediante a 

apresentação de uma prescrição médica eletrónica ou em formato de papel (Anexo XVII), cabendo 

ao farmacêutico a validação da mesma de acordo com a política do medicamento em vigor no 

hospital. Em concreto, os dados que devem ser verificados são os seguintes: prescrição eletrónica 

elaborada de acordo com as normas estabelecidas; modelo apropriado de prescrição manual para a 

FA; identificação do doente; designação do medicamento pela sua DCI e indicação da respetiva 

forma farmacêutica, dose, frequência e via de administração; identificação da especialidade médica 

emissora da prescrição; indicação da data da próxima consulta; identificação e assinatura do 

médico prescritor, e identificação do diploma legal, deliberação específica ou autorização da CFT a 

que obedece a prescrição médica, conforme o caso.39 

 É, portanto, da responsabilidade do farmacêutico a extração da informação relevante da 

prescrição médica e a deteção de interações medicamentosas, duplicações terapêuticas e doses, 

frequências e vias de administração incorretas. Sempre que for identificada uma não conformidade, 

esta deverá ser comunicada ao médico prescritor, não devendo o farmacêutico proceder à dispensa 

dos medicamentos até regularização da situação.39 

 

7.3.3  Dispensa de medicamentos na Farmácia de Ambulatório    

 A disponibilização de medicamentos por parte da FA deve obedecer aos seguintes critérios: 

no caso dos medicamentos de montante total inferior a 100 euros, destinados a doentes residentes 

em qualquer área do distrito do Porto, ou até 300 euros se residirem fora do distrito do Porto, a 

dispensa é feita até três meses; nas restantes situações, os medicamentos são dispensados para um 

ou dois meses, consoante o stock da FA, com a exceção dos imunossupressores para os doentes 

transplantados renais ou hepáticos, que são fornecidos para três meses de tratamento. Apesar destas 

normas, no momento da dispensa deve imperar o bom senso, nomeadamente no que diz respeito ao 

número de dias de tratamento e à apresentação comercial (tipo de embalagem) dos medicamentos.41 

 Os medicamentos dispensados são então debitados no GHAF, em nome do doente, pelo 

farmacêutico, sendo a folha de débito impressa e agrafada à receita médica, após assinada e datada 

pelo farmacêutico e pelo doente ou seu representante. Caso os medicamentos não sejam fornecidos 

ao doente na sua totalidade, é-lhe entregue, juntamente com a guia de tratamento, um documento 

com a indicação da medicação pendente, para levantamento em visitas posteriores.42,43 Além disso, 
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nas situações de dispensa de novos medicamentos, é importante que seja transmitida ao doente toda 

a informação necessária à sua correta utilização, verbalmente e por meio de folhetos informativos.39 

 Existe, ainda, a possibilidade legal de venda de medicamentos ao público pela FA, que está 

prevista nas seguintes situações: quando o normal acesso aos medicamentos fica, por alguma razão, 

comprometido, com as implicações sociais decorrentes, assim como quando se revela necessária ou 

apropriada a imediata acessibilidade a determinado medicamento, situação muitas vezes resultante 

do atendimento em serviço de urgência hospitalar. Assim, em caso de rutura de um medicamento, a 

sua venda pela FA é feita mediante a apresentação da respetiva prescrição médica, na qual devem 

constar, pelo menos, três carimbos de farmácias comunitárias que comprovem essa rutura.44 

 

 Durante a semana de estágio na FA, as atividades desenvolvidas consistiram sobretudo na 

validação das prescrições médicas apresentadas pelos doentes, quer eletrónicas quer em formato 

de papel, assim como na dispensa dos medicamentos prescritos aos doentes e disponibilização de 

informação relevante para o tratamento seguro e eficaz das suas patologias. Além disso, tivemos a 

oportunidade de colaborar na gestão dos stocks e na gestão dos medicamentos devolvidos pelos 

doentes a este setor dos SF. 

 Importa ainda mencionar a oportunidade que nos foi proporcionada pela farmacêutica 

responsável pela FA de assistir a uma reunião que teve lugar no serviço de Hematologia deste 

hospital ,onde uma equipa multidisciplinar, constituída por médicos, enfermeiros e farmacêuticos, 

procedeu ao debate de casos clínicos de difícil resolução correspondentes a doentes internados na 

instituição, apresentando estratégias terapêuticas no sentido de obter melhoria do estado de saúde 

desses doentes.   

 

7.4 Distribuição de medicamentos sujeitos a controlo especial 

 

7.4.1  Medicamentos extraformulário 

 A solicitação de medicamentos que não constem no FHNM e respetiva adenda, ou que 

neles constem mas precisem de justificação, está sujeita ao preenchimento de um impresso próprio, 

“Justificação de Receituário de Medicamentos” (Anexo XVIII), sendo da competência da CFT a 

análise da situação e a emissão de um parecer sobre o fornecimento dos medicamentos em causa 

para cada doente.35 

 

7.4.2  Psicotrópicos e estupefacientes 

 A prescrição de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes é feita em impresso próprio 

(Anexo XIX). Cada serviço possui um stock específico deste tipo de medicamentos, cuja reposição 

é assegurada pelos SF mediante o preenchimento do impresso pelo enfermeiro responsável. 



20	  
	  

 Após a validação da dita prescrição, o farmacêutico anota a quantidade total a dispensar ao 

serviço requisitante, assinando e registando a data em que essa dispensa é efetuada, ao que se segue 

o débito dos medicamentos no GHAF, com impressão das guias correspondentes. Por fim, procede 

ao aviamento dos produtos solicitados, a partir da sala fechada de acesso restrito situada no APF. A 

requisição original e o duplicado da guia são posteriormente devolvidos aos SF com vista a serem 

arquivados por um período de 5 anos.35 

 Como parte do controlo rigoroso a que este tipo de medicamentos está sujeito, dado o risco 

de habituação ou mesmo de indução de estados de dependência física e psíquica que lhes está 

associado, os SF do HSA procedem, diariamente, à contagem das existências e, trimestralmente, ao 

envio dos registos de movimentos (entradas e saídas) dos psicotrópicos e estupefacientes (Anexo 

XX) para o INFARMED, para efeitos de fiscalização.37 

 

7.4.3  Hemoderivados 
 A prescrição de medicamentos hemoderivados é efetuada em impresso próprio (Anexo 

XXI), no qual deve constar, entre outros dados, a descrição do diagnóstico do doente, necessária 

para justificar a requisição de um medicamento deste tipo. Cada prescrição/requisição é válida por 

24 horas, devendo o farmacêutico proceder, após a validação da mesma, ao preenchimento do 

quadro C do impresso com os dados do hemoderivado a fornecer, como o número do CAUL. Este, 

é um número emitido pelo INFARMED, específico para cada lote de hemoderivados, com vista a 

cumprir o controlo especial que deve ser aplicado a este grupo de medicamentos. Na verdade, a 

possibilidade de transmissão de doenças infeciosas através do sangue torna a rastreabilidade de 

lotes fundamental no que a estes produtos diz respeito.45  

 No momento da dispensa dos hemoderivados, o farmacêutico procede à rotulagem de cada 

embalagem com o autocolante identificativo do doente e do serviço onde se encontra internado, ao 

que se segue o débito informático da medicação e assinatura do impresso e da folha de débito. A 

“Via farmácia” (original) destina-se a ser arquivada em pasta própria nos SF por um período de, 

pelo menos, 50 anos, enquanto a “Via serviço” (duplicado), que acompanha o hemoderivado até ao 

serviço requisitante, é assinada pelo enfermeiro nesse serviço e arquivada no processo clínico do 

doente.45 

 

7.4.4  Anti-infeciosos 
 A prescrição de medicamentos anti-infeciosos é, na sua maioria, apresentada em formato 

eletrónico no CdM, existindo, no entanto, uma forma de prescrição manual, em impresso próprio 

(Anexo XXII), para o Serviço de Urgência e Blocos, que possuem um stock fixo destes produtos. O 

preenchimento do referido impresso origina sempre um duplicado, ficando o original arquivado no 

processo clínico do doente e a cópia guardada nos SF. Para estes medicamentos, a validade das 

prescrições é de 24 horas para a profilaxia e de sete dias para o tratamento efetivo, de modo que, 
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caso o doente precise de dar continuidade ao tratamento instituído, ou caso o médico tenha de 

alterar qualquer aspeto do regime terapêutico do doente, uma nova prescrição médica é enviada 

para os SF, ficando todas as prescrições anteriores automaticamente lacradas. Por outro lado, a 

prescrição simultânea de três ou mais anti-infeciosos deve ser sempre acompanhada de justificação 

médica.35  

 Neste âmbito, o farmacêutico é, mais uma vez, responsável pela validação de todas as 

prescrições/requisições médicas, realizando igualmente o débito informático dos anti-infeciosos 

solicitados para, de seguida, o TDT proceder ao aviamento propriamente dito.35  

 

7.5  Devolução de medicamentos aos Serviços Farmacêuticos 

 Frequentemente, os serviços hospitalares e doentes de ambulatório ficam com medicação 

excedentária na sua posse, havendo a possibilidade de devolução da mesma aos SF. Neste contexto, 

compete ao farmacêutico a análise dos medicamentos devolvidos no sentido de determinar a sua 

aceitabilidade, sendo a origem do medicamento e as suas condições de conservação, a integridade 

física da embalagem primária e secundária e o prazo de validade alguns dos critérios a ter em 

conta. No entanto, os medicamentos de apresentação multidose cuja integridade física tenha sido 

violada, assim como os medicamentos de conservação no frio, são automaticamente excluídos, 

devido às suas características particulares. Todos os medicamentos rejeitados são colocados em 

contentores vermelhos e posteriormente eliminados de acordo com o procedimento de eliminação 

de resíduos hospitalares (Grupo IV).46-48 

 

8. ENSAIOS CLÍNICOS 

 O desenvolvimento de um novo fármaco obedece a um processo de investigação rigoroso e 

moroso, que se encontra estruturado em duas grandes etapas: a descoberta e o desenvolvimento. A 

fase da descoberta procura conhecer a doença, identificar alvos terapêuticos e validar novas 

moléculas. Já o desenvolvimento traduz-se em atividades praticadas no decurso da etapa clínica, 

destacando-se quatro fases durante este processo. O Anexo XXIII identifica as diferentes fases e os 

seus principais objectivos.49 

 Segundo a Lei nº 21/2014 de 16 de abril, ensaios clínicos são definidos como “qualquer 

investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, 

farmacológicos ou farmacodinâmicos de um ou mais Medicamentos Experimentais (ME); ou a 

identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais ME; ou a analisar a farmacocinética de um ou 

mais ME, a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia”.50 Nos SF do CHP-HSA, existe um 

departamento responsável por esta temática, sendo aqui realizados estudos de fase III e fase IV. 

 O processo de investigação e desenvolvimento de novos medicamentos é exigente e 

complexo, o que implica que, na fase de ensaios clínicos, haja o envolvimento de um vasto leque 
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de intervenientes. O Anexo XXIV representa as principais relações entre os diferentes stakeholders 

na realização de ensaios clínicos.49  

 Importa salientar que esta é uma área bastante burocrática. Para a realização de um ensaio 

clínico, são necessárias autorizações prévias do INFARMED, CEIC e CES e, posteriormente, do 

Conselho de Administração do CHP. Para além destas, a UEC tem também de cumprir certas 

regras. Entre elas, destacam-se as instalações adequadas, o controlo dos medicamentos, a posse de 

documentação e técnicas de informação do estudo e o arquivo de documentos e registos. Só assim é 

possível garantir que os estudos clínicos sejam concebidos, realizados, registados, notificados e os 

seus resultados revistos e divulgados de acordo com os princípios das Boas Práticas Clínicas.50  

 De forma cronológica, só após a avaliação do protocolo pela CES e assinatura do contrato 

financeiro pelo Conselho de Administração do Hospital é que se pode dar início ao ensaio clínico.51 

Até este momento, o farmacêutico responsável, por intermédio de um reunião com o promotor, 

adquire conhecimento sobre o estudo que se poderá vir a realizar na UEC.  

 Após a aprovação, o promotor do ensaio ou o investigador principal promove uma reunião 

de início de estudo com toda a equipa (investigador, promotor, coordenador e farmacêutico), com o 

objetivo de apresentar o protocolo e analisar as necessidades e os procedimentos exigidos nesse 

estudo. Terminada a reunião, o promotor ficará encarregue de organizar o Pharmacy File, segundo 

as orientações predefinidas pela UEC. Este dossier contém informação sobre o protocolo, a 

brochura do investigador, informação sobre o ME, formulários de receção de medicação de ensaios 

clínicos e prescrição da mesma, entre outros. Cabe ao farmacêutico manter este dossier atualizado 

ao longo do estudo. O Anexo XXV refere os vários tópicos presentes no Pharmacy File. Este 

dossier deve ser mantido, na UEC, por um período de cinco anos a quinze anos, após a conclusão 

do estudo.51 

 Durante o ensaio clínico, o promotor realiza várias visitas de monitorização à UEC. Estas, 

pretendem garantir que os procedimentos estabelecidos inicialmente, como as condições de 

armazenamento, conservação e dispensa do fármaco, estão a ser cumpridas. Para além destas 

visitas, a UEC é sujeita a auditorias promovidas pelo promotor ou por entidades reguladoras como 

o INFARMED. 

 O papel do farmacêutico coordenador dos ensaios é certificar-se da gestão das amostras em 

estudo nos SF, ao nível da receção, armazenamento, dispensa, manipulação, registos e devolução 

das amostras, ou seja, o circuito do ME. O seu controlo visa garantir a segurança, a eficácia e a 

validade do estudo, sendo para isso importante implementar procedimentos normalizados de 

trabalho que permitam o cumprimento das Boas Práticas Clínicas.51  

 

8.1  Receção e acondicionamento  

A medicação chega aos SF identificada como sendo destinada a ensaios clínicos, sendo 

posteriormente rececionada pelo farmacêutico responsável por esta unidade. Durante a receção, são 
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verificados e confrontados alguns dados como: código do medicamento de acordo com o protocolo, 

estado de conservação das amostras, número de unidades recebidas vs. descritas no documento que 

acompanha a medicação, forma farmacêutica, prazo de validade e lote. Quando se trata de 

medicação que exija conservação entre 2-8ºC, é necessário verificar o dispositivo de registo de 

temperatura que a acompanha de forma a garantir que esta se manteve nos limites adequados. 

 Após esta conferência, o farmacêutico deve acusar a receção da medicação de ensaio, de 

acordo com o método pré-estabelecido - Interactive Voice Response System (IVRS) ou Interactive 

Web Response System (IWRS) -, arquivar os Drug Shipment Receipts e os certificados de análise e, 

por fim, atualizar os registos de receção Pharmacy File.51  

 O  medicamento deve, depois, ser acondicionado na sala de armazenamento de ME. Esta, 

para além de acesso restrito, apresenta condições de temperatura e humidade controladas. Por 

forma a garantir que não há oscilações em relação a ambos os parâmetros, devem ser registados, 

periodicamente, a temperatura e humidade da sala e do frigorífico. A arrumação propriamente dita 

é feita conforme as condições de conservação exigidas, entre 15 e 25ºC ou entre 2 e 8ºC (no 

frigorífico dos medicamentos experimentais).51  

8.2  Prescrição e dispensa 
A dispensa ocorre mediante prescrição médica, realizada em impresso próprio (Anexo 

XXVI) e elaborada pelo investigador principal. O ato da dispensa fica ao encargo do farmacêutico. 

Este, é responsável pela validação da prescrição e seleção do kit prescrito, registando no mesmo 

impresso a medicação dispensada, a quantidade, o lote, o prazo de validade e a data da dispensa. 

Além disso, a identificação do doente e a data da dispensa são registadas na embalagem do ME 

dispensado. Quando não é necessária manipulação, este processo ocorre diretamente. No entanto, 

caso esta seja necessária, a sua execução fica ao encargo do setor de produção. Os procedimentos 

inerentes à manipulação estão descritos no Pharmacy File.  

No final, o farmacêutico arquiva os impressos de prescrição no Pharmacy File, como 

também procede ao seu registo no formulário de dispensa presente no dossier. 

 No início do tratamento e sempre que solicitada, a UEC tem de disponibilizar toda a 

informação necessária sobre a correta conservação e administração dos medicamentos de ensaio ao 

doente ou ao enfermeiro quando o doente está em regime de ambulatório.51 

 

8.3  Devolução e destruição 
Aos doentes é dada informação no sentido de devolver aos SF as embalagens vazias e/ou 

não utilizadas. O retorno desta medicação é devidamente contabilizado, registado e devolvido ao 

promotor. Também a UEC tem de registar as embalagens caducadas no decurso do ensaio e as 

sobrantes no final do estudo.  



24	  
	  

Na fase inicial, o promotor define se as embalagens são a ele devolvidas ou destruídas nos 

próprios SF. Na última situação, os ME são encaminhados para o circuito de incineração.51 

 

 Na semana dedicada a este setor, foi-nos permitido participar na maioria das atividades 

acima referidas. Para além da receção, acondicionamento, dispensa e devolução da medicação 

experimental, assistimos a uma reunião de início de estudo e a outra de pré-estudo, em que é dada 

a conhecer ao farmacêutico responsável pela UEC o estudo que se pretende realizar no centro de 

investigação. Após a reunião de iniciação colaborámos na execução do procedimento interno do 

novo estudo a realizar na UEC. Podemos ainda acrescentar que este foi um departamento que nos 

suscitou muito interesse, não só pela possibilidade de nos envolvermos ativamente nas atividades 

propostas, como também por nos termos apercebido de que é uma atividade de enorme 

responsabilidade mas que traz inúmeras vantagens, não só em termos económicos para o CHP 

mas também para os utentes. 

 

9. CUIDADOS FARMACÊUTICOS  

 O setor dos Cuidados Farmacêuticos tem como principais objetivos otimizar o resultado da 

farmacoterapia instituída pelo médico, obter a máxima segurança e efetividade dos medicamentos 

para determinado doente, prevenir erros de medicação e reduzir os Resultados Negativos dos 

Medicamentos (RNMs). No entanto, para além de ser um “especialista do medicamento”, o 

farmacêutico é também um gestor, sendo primacial o seu papel na economia do hospital, 

otimizando, sempre que possível, todos os meios e recursos disponíveis.52 

 Uma das atividades realizadas neste setor são os estudos de utilização do medicamento. 

Após a direção de serviço definir quais os medicamentos e o âmbito do estudo, cabe aos Gestores 

de Processo (GP) definir os indicadores revelantes para a avaliação do seu perfil de uso, tais como 

as indicações do medicamento, a adequação da dose, a via de administração, a duração do 

tratamento e a quantificação do consumo do medicamento no CHP. Atualmente, os fármacos em 

estudo são a vancomicina, a gentamicina, a amicacina e o pantoprazol. Nas três primeiras situações, 

é avaliada a dose diária a administrar tendo em conta a clearance da creatinina do doente. Caso o 

farmacêutico ache necessário um ajuste de dose, será realizada uma intervenção farmacêutica. Já 

no estudo do pantoprazol, é sugerida a substituição da forma farmacêutica intravenosa para oral.53 

Esta proposta é feita tendo em conta a grande diferença de preço entre as duas: o pantoprazol de 40 

mg para administração por via oral tem um custo de 0,04€, enquanto que para administração por 

via intravenosa custa 0,61€. 

 Outra atividade realizada diariamente é a identificação e notificação de interações entre 

medicamentos. Ao analisar os tratamentos farmacológicos de doentes internados nos serviços 

clínicos, pretende-se detetar possíveis interações farmacológicas entre medicamentos prescritos 
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simultaneamente. Caso existam, são comunicadas ao clínico, bem como sugeridas formas de 

atuação (por exemplo, alteração da dose ou suspensão do fármaco).54 

 A identificação e resolução de Problemas Relacionados com Medicamentos (PRM) é uma 

atividade complementar às anteriormente mencionadas. Após a seleção de “Intervenções 

Farmacêuticas” decorridas durante a validação das prescrições médicas, o farmacêutico avalia o 

processo de uso do medicamento e classifica o PRM atendendo aos seguintes parâmetros 

farmacoterapêuticos: existem condições do sistema para utilizar o medicamento (PRM 1), o 

medicamento é necessário (PRM 2), o medicamento está adequado (PRM 3) e o medicamento é 

seguro (PRM 4).55  

 Outras áreas de intervenção dos Cuidados Farmacêuticos são a realização de ações de 

educação para a saúde e a resposta a pedidos de informação sobre medicamentos por profissionais 

de saúde. A primeira, promove o desenvolvimento de material de apoio e de educação destinados a 

melhorar níveis de conhecimentos dos doentes sobre a doença e sobre a sua terapêutica, com vista a 

favorecer melhores resultados terapêuticos e a diminuir o risco de sofrer de RNMs.56 Já na segunda, 

pretende-se responder aos pedidos de informação sobre medicamentos solicitados por profissionais 

de saúde. A finalidade e o grau de complexidade da pergunta são analisados por forma a garantir 

que a resposta é o mais adequada possível.57 

 No decorrer do nosso estágio, foi-nos permitido passar um dia no setor dos Cuidados 

Farmacêuticos, onde pudemos assistir à avaliação do perfil de uso do medicamento, como também 

à identificação e resolução de PRMs. Apesar de serem duas atividades distintas, são tarefas 

complementares. Por exemplo, caso seja detetada uma dose mal prescrita de um dos fármacos em 

estudo de utilização, o clínico é informado. Caso este aceite ou não a sugestão realizada pelo 

farmacêutico, irá proceder-se à identificação do respetivo PRM. O Anexo XXVII retrata um 

exemplo semelhante à situação descrita.  

 

10. GESTÃO DA QUALIDADE  

 Com vista a garantir um elevado nível de qualidade nas atividades realizadas pelos SF do 

HSA, houve necessidade de que estes fossem certificados pela Norma NP EN ISO 9001:2008. Esta 

implementação permitiu padronizar as atividades executadas pelos colaboradores do serviço, 

assegurar a permanente satisfação dos seus clientes e ainda promover uma melhoria contínua na 

qualidade dos serviços prestados.58  

 Nos SF do HSA, o departamento da Gestão da Qualidade é constituído por três elementos 

(Interlocutores da Qualidade - InQ’s), um farmacêutico e dois TDT, que asseguram o seu bom 

funcionamento, manutenção e melhoria através da análise sistemática dos SF. Os InQ’s têm de se 

articular com o diretor de serviço e com os gestores ou cogestores de processo (farmacêuticos 

responsáveis pelos diversos setores dos SF).59 
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 Compete ao setor de Gestão da Qualidade organizar as auditorias. Estas, encontram-se 

divididas em três categorias: 

 

• Auditorias técnicas. São realizadas por colaboradores dos SF que têm formação 

especializada para o fazer. Esta atividade visa garantir o cumprimento dos procedimentos 

estabelecidos e identificar oportunidades de melhoria. Após a auditoria, os GP são 

responsáveis por formular e descrever em impresso próprio (Anexo XXVIII) as propostas 

de Ações Corretivas e Preventivas (ACP) com base nos resultados obtidos. Ou seja, se há 

uma oportunidade de melhoria a implementar, o GP tem de fazer o seu seguimento e 

garantir que esta é feita no tempo certo com a eficácia adequada. Quando o auditor 

encontra não conformidades, o GP deve eliminá-las, assim como as suas causas. Os InQ’s, 

por sua vez, garantem que as ACP são realizadas e concluídas dentro do prazo estipulado.60  

• Auditoria clínica. Análise dos stocks existentes nos vários serviços das especialidades 

clínicas e do Physix.  

• Auditorias internas. São realizadas por elementos externos ao SF mas que pertencem ao 

CHP. Ao contrário das auditorias técnicas, que avaliam um processo isolado, aqui analisa-

se a globalidade dos processos que ocorrem no serviço.  

• Auditorias externas. À semelhança das anteriores, auditores externos ao CHP avaliam a 

globalidade dos processos. Este tipo de auditorias avalia se os SF do HSA mantém o seu 

certificado pela ISO 9001:2008.  

 

Também os GP devem monitorizar o setor pelo qual são responsáveis, através da medição 

periódica dos indicadores definidos na Matriz do processo.59 No final de cada período de avaliação 

(semestral ou trimestral), o GP deverá emitir um relatório e enviá-lo aos InQ’s. Estes últimos, 

transcrevem os resultados para o Tableau de Bord, que é nada mais nada menos do que um ficheiro 

Excel com a evolução de cada setor ao longo dos anos.  

 

 Durante o nosso estágio, passamos um dia neste setor, onde assistimos ao planeamento de 

auditorias a processos a realizar até ao final do presente ano. Para além disso, participamos no 

preenchimento do Tableau de Bord, bem como na atualização de uma Instrução de Trabalho.  

 Consideramos que o setor da Gestão da Qualidade, para além de exigir muito trabalho 

por parte dos intervenientes, requer elevada concentração e organização. No entanto, pensamos 

ser de extrema relevância a sua existência nos SF do HSA, pois, para além de garantir a qualidade 

destes serviços, permite que, através da padronização dos processos, pessoas que desconhecem o 

trabalho nos SF, como era o nosso caso, sejam integradas com maior facilidade e possam intervir 

ativamente nas atividades após a leitura das Matrizes e Instruções de Trabalho de cada processo.  
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11. OUTRAS ATIVIDADES  

 Durante o estágio no HSA tivemos ainda a oportunidade de participar noutras atividades, 

inicialmente não previstas mas que contribuíram para tornar a nossa experiência nesta instituição 

ainda mais enriquecedora. Em concreto, foi-nos permitida a participação em três ações de formação 

que tiveram lugar no hospital, bem como num congresso realizado nas instalações do Instituto de 

Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), no Porto. Os temas abordados foram: 

farmacovigilância, introdução de um novo fármaco antirretroviral (dolutegravir) no mercado, boas 

práticas no medicamento para segurança terapêutica, e doenças infeciosas e autoimunes.   

 

12. CONCLUSÃO  

 O estágio curricular nos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospital do Porto - Hospital de 

Santo António constituiu uma experiência bastante positiva para nós, uma vez que nos possibilitou 

o contacto com uma equipa de excelência que sempre nos acompanhou e transmitiu, da melhor 

forma, os seus conhecimentos, ajudando-nos assim a compreender o enquadramento da profissão 

farmacêutica no contexto hospitalar. 

 Os Serviços Farmacêuticos hospitalares têm um vasto espectro de atuação, muito devido à 

multiplicidade de solicitações a que procuram dar resposta no seu dia-a-dia. Assim, consideramos 

que a nossa integração numa unidade diferente por semana nos permitiu compreender de forma 

clara a articulação que existe entre os vários serviços, bem como a flexibilidade e a necessidade de 

contínua atualização de conhecimentos na Farmácia Hospitalar.  

 Para terminar, gostaríamos de salientar que consideramos de extrema importância que o 

farmacêutico faça parte de equipas multidisciplinares, uma vez que o seu conhecimento na área do 

medicamento irá ter influência no cerne de múltiplas decisões de saúde, havendo, por isso, um 

incremento na qualidade dos cuidados de saúde prestados. 
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ANEXOS 
	  

Anexo I – Gestores e Co-Gestores de cada Processo dos Serviços 

Farmacêuticos 
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Anexo II – Kanbans 
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Anexo III - Planta do Armazém de Produtos Farmacêuticos 
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Anexo IV - Ordem de Preparação de Medicamentos Estéreis  
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Anexo V - Ordem de Preparação de Nutrição Parentérica 
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Anexo VI - Rótulos de Nutrição Parentérica 

 

Rótulo da Solução I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rótulo da Solução II 
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Anexo VII – Validação de prescrição em formato de papel 

 Durante o estágio na UFO, ocorreu a seguinte situação: uma falha no sistema informático, 
impediu o médico de prescrever eletronicamente tendo por isso que o fazer em formato de papel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A validação da prescrição em formato de papel iniciou-se pela análise do protocolo clínico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De seguida, no GHAF verificaram-se as prescrições electrónicas dos ciclos já realizados e 
dos a realizar (imagem abaixo) de forma a garantir que o protocolo está a ser cumprido. Segundo 
este, o doente deve fazer 5-Fluorouracilo (5-FU) durante 21 dias. Porém, a capacidade das bombas 
infusoras e a sua estabilidade microbiológica é apenas de 7 dias, o que obriga a uma deslocação ao 
Hospital de Dia ao final deste tempo. 
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Os segundos e terceiros ciclos realizaram-se a 24 e a 31 de outubro, respetivamente, 
conforme o protocolo.  

 

  

 

 

 Tendo em conta que se trata de uma bomba infusora, as etapas realizadas para a validação 
desta prescrição são: 

1. Verificar a superfície corporal 
 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒  𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 =
52×170
3600

= 1.57 

2. Verificar a dose (no protocolo é descrito que deve ser administrado 200mg/m2/dia no 
entanto o médico faz referência a uma redução de dose em 25%) 
 

𝑑𝑜𝑠𝑒 = 1.57×200×7𝑑𝑖𝑎𝑠 ×0.75 = 1648  𝑚𝑔 
 

3. Saber o volume total da bomba (o fornecedor indica que uma bomba infusora de 7 dias 
tem um débito de 0.5 mL/hora e um volume residual de 2mL) 

 

 

 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑎  𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 7  𝑑𝑖𝑎𝑠  ×  24ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠  ×  0.5𝑚𝐿 + 2𝑚𝐿  𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑖𝑠 = 86  𝑚𝐿 

4. Saber o volume de 5-FU a utilizar sabendo que a concentração do fármaco que está 
disponível nos SF é de 50 mg/mL.  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = 1648 ÷ 50 = 33𝑚𝐿de 5-FU em 84 mL 

Em 86 mL a quantidade de 5-FU é de 34 mL 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒  𝑑𝑒  5 − 𝐹𝑈 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒  𝑑𝑒  𝑆𝑜𝑟𝑜  𝑓𝑖𝑠𝑖𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜  𝑎  0.9% 

86 − 34 = 52  𝑚𝐿  𝑑𝑒  𝑆𝑜𝑟𝑜  𝑓𝑖𝑠𝑖𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜  𝑎  0.9% 

 

Logo, a bomba infusora continha 34 mL de 5-FU e 52 mL de soro fisiológico a 0.9%. 
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Anexo VIII - Ordem de Preparação de Citotóxicos: manual e informática 
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Anexo IX - Rótulo de Citotóxicos 
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Anexo X - Fluxograma de procedimentos em caso de derramamento/acidente 
com Citotóxicos 
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Anexo XI - Requisição de Antisséticos e Desinfetantes 
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Anexo XII - Requisição de Soluções Injetáveis de Grande Volume 
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Anexo XIII - Requisição de Produtos de Contraste Radiológico 
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Anexo XIV - Requisição de Material de Penso 
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Anexo XV - Prescrição de Nutrição Artificial 
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Anexo XVI - Prescrição e Requisição de Antídotos 
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Anexo XVII - Prescrição médica em papel 
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Anexo XVIII - Justificação de Receituário de Medicamentos 
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Anexo XIX - Prescrição e Requisição de Psicotrópicos e Estupefacientes 
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Anexo XX - Mapa do movimento de Estupefacientes e Psicotrópicos 
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Anexo XXI - Prescrição e Requisição de Hemoderivados 
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Anexo XXII - Prescrição e Requisição de Anti-infeciosos 
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Anexo XXIII - Fases do desenvolvimento de um novo Medicamento 
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Anexo XXIV - Relações entre os principais Stakeholders na realização de 

Ensaios Clínicos 
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Anexo XXV - Pharmacy File Index 
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Anexo XXVI - Prescrição de Medicamentos para Ensaio Clínico 
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Anexo XXVII - Exemplo de Intervenção Farmacêutica no âmbito dos 

Cuidados Farmacêuticos 

 

Após a deteção, numa prescrição médica, de uma dose de vancomicina superior à máxima 

recomendada é realizada a intervenção farmacêutica, indicando qual a dose máxima 

recomendada por dia: 

 

A intervenção farmacêutica foi aceite pois o médico alterou a dose prescrita: 
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Anexo XXVIII - Impresso para a formulação de Ações Corretivas e 

Preventivas 
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