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Resumo 

 

 Este relatório de estágio é o resultado de 4 meses de estágio na Farmácia Hórus 

e de um estudo realizado e implementado na mesma sobre “A Influência da Diabetes 

Mellitus no desenvolvimento da Doença Periodontal” e “Doenças Cardiovasculares: 

fatores de risco”. 

Na parte I, apresenta-se a discussão dos temas acima descritos, juntamente com 

a apresentação dos trabalhos desenvolvidos na Farmácia, e em seguida, na parte II, são 

destacadas todas as atividades realizadas na Farmácia. 
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PARTE I 

 

Enquadramento dos Casos Clínicos  

A escolha do tema: “A influência da Diabetes Mellitus no desenvolvimento da 

Doença Periodontal” deveu-se ao facto de a Diabetes Mellitus (DM) representar uma 

doença crónica prevalente que acarreta um elevado número de complicações, entre elas 

a Doença Periodontal (DP), muitas vezes negligenciada.  

Durante o meu período de estágio, pude perceber que a grande maioria dos 

utentes da farmácia são idosos com polipatologia. Esta faixa etária é particularmente 

atreita a doenças que envolvem a cavidade oral, sendo que pastas dentífricas para 

dentes sensíveis e fixadores de próteses eram muito requisitados e eram objectiváveis à 

observação directa, problemas graves de falta de dentes e má higiene oral. Uma grande 

percentagem destes doentes frequentemente recorriam à farmácia para obter 

medicamentos para o controlo glicémico. 

Assim sendo, o objectivo deste trabalho versou a análise do nível de 

conhecimento da população acerca da correlação entre a DM e DP e o fornecimento de 

informação útil e prática acerca da actuação necessária para diminuir o impacto recíproco 

das doenças.   

 O segundo tema escolhido intitulou-se por “Doenças Cardiovasculares: Factores 

de Risco”. Durante o meu estágio, verifiquei que uma grande massa de clientes da 

farmácia apresentavam em média um a dois factores de riscos cardiovasculares, sendo 

que em muitos casos, não tinham perceção da sua gravidade em relação a complicações 

cardiovasculares. Adicionalmente, a escolha deste tema deveu-se à sua estreita relação 

com a DM, tema desenvolvido anteriormente. As Doenças Cardiovasculares aparecem 

como principal causa de morte a nível mundial, e são uma das complicações major da 

DM em termos de impacto macrovascular da doença, com uma prevalência assinalável 

na população alvo dos serviços farmacêuticos. 
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A. Influência da Diabetes Mellitus no desenvolvimento da 

Doença Periodontal 

A Doença Periodontal (DP) é uma doença crónica inflamatória causada 

predominantemente por bactérias periodontais gram-negativas que afetam as estruturas 

de suporte dos dentes e levam à destruição do tecido conjuntivo e osso alveolar, com 

eventual perda do dente.[1] 

A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença sistémica, notória pelo atingimento difuso 

dos sistemas orgânicos e dos processos metabólicos inerentes ao seu funcionamento. A 

DM e as suas complicações constituem um problema de saúde pública em todo mundo e 

são uma importante causa de morbilidade e mortalidade. [2] 

 Em 1993 a DP foi descrita como a sexta complicação da Diabetes, porém só 

apenas em 2003 é que a “American Diabetes Association” a classificou como uma 

patologia presente com bastante frequência nos indivíduos com DM. [3] A DP possui uma 

prevalência na DM tipo 1 de 1,39% e os pacientes com DM tipo 2 apresentam uma 

probabilidade de 2,8 vezes maior de desenvolver a doença, em comparação com 

pacientes saudáveis. [4] 

 Assim sendo, está bem estabelecido que a DM aumenta a prevalência, gravidade 

e progressão da DP. No entanto, também foi comprovado que a DP pode afetar 

negativamente a DM pelo agravamento do grau de controlo glicémico. [5] Deste modo, 

existe uma relação bidireccional entre os dois processos, em que a diabetes aumenta a 

probabilidade de inflamação periodontal e esta última, afeta negativamente o controlo 

glicémico e a progressão das complicações vasculares. [6]  

1. Epidemiologia da Diabetes Mellitus 

DM representa um problema de saúde pública que tem vindo a crescer de modo 

exponencial a nível mundial. Segundo a Federação internacional de Diabetes, o número 

de indivíduos com DM em 2013 era de 382 milhões, 8,3% da população adulta, e estima-

se que este valor tende a aumentar para além dos 592 milhões em menos de 25 anos. 

Ademais, actualmente a maioria dos indivíduos com DM encontram-se numa faixa etária 

entre os 40-59 anos e 80% vivem em países de baixo/médio rendimento, onde a 

epidemia está a alcançar taxas alarmantes. [7] 

Em 2013, a DM causou 5,1 milhões de mortes o que corresponde a uma morte a 

cada seis segundos e em termos financeiros, foram gastos 548 000 milhões de dólares 

que representa 11% do total gasto em todo o mundo. [7] 
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Todos os tipos de diabetes estão a aumentar contudo, a diabetes tipo 2 destaca-

se representando cerca de 55% dos casos de diabetes em 2035. De acordo com 

Organização Mundial de Saúde, a DM será a sétima principal causa de morte em 2030. 

[8] 

Em Portugal, a prevalência da Diabetes em 2012 foi de 12,9% da população 

portuguesa com idades compreendidas entre os 20 e os 79 anos (7,8 milhões de 

indivíduos), a que corresponde um valor estimado de 1 milhão de indivíduos. Em termos 

de composição da taxa de prevalência da Diabetes, em 56% dos indivíduos esta já havia 

sido diagnosticada e em 44% ainda não tinha sido diagnosticada. [9] 

2. Fisiopatologia da Diabetes Mellitus  

A palavra diabetes derivada do Grego “Diab” que significa atravessar um ciclo de 

sede e mição frequente e Mellitus é o termo Latino para mel. [10] 

A DM é uma doença metabólica crónica, resultante da deficiência/resistência à 

insulina. Esta patologia caracteriza-se por um aumento anormal do nível glicémico no 

sangue, alterações a nível do metabolismo dos hidratos de carbono (HC), proteínas e 

lipídios e aumento do risco de complicações macro e microvasculares. [11] 

A glicose é a principal fonte de energia do organismo e quando obtida a partir dos 

alimentos, mediante a acção da insulina, pode ser imediatamente utilizada pelo 

organismo ou convertida num polissacarídeo de armazenamento (glicogénio) no fígado 

e/ou músculos ou num reservatório energético (triglicerídeos) nos adipócitos. [12] O 

metabolismo da glicose é regulado por um ciclo de feedback incluindo, as células β das 

ilhotas de Langerhans, células pancreáticas produtoras de insulina, e os tecidos sensíveis 

à insulina, cuja sensibilidade à insulina afeta a magnitude da resposta das célulasβ. [13]  

A fisiopatologia da DM baseia-se em dois mecanismos essenciais necessários 

para a presença de hiperglicemia: ausência de produção de insulina de causa auto-

imune/idiopática ou mecanismo de resistência à insulina. Deste modo, a ação deficiente 

da insulina resulta da sua inadequada secreção e/ou diminuição da resposta do tecido à 

insulina. [14] 

 Os principais tipos de DM são DM tipo 1, DM tipo 2 e DM Gestacional. [7] Na DM 

tipo 1, a secreção de insulina encontra-se suprimida e este tipo de diabetes pode ser 

identificado por evidência sorológica e por marcadores genéticos. A DM tipo 2 representa 

o tipo predominante da DM, advindo da resistência à insulina e resposta secretora de 

insulina inadequada. [14] A DM Gestacional ocorre durante a gravidez. Esta forma de 

diabetes surge em grávidas que não apresentavam a doença antes da gravidez e, 

habitualmente desaparece quando esta termina. [15] 
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2.1. Diabetes Mellitus tipo I 

 2.1.1 Diabetes Mellitus Auto-imune 

A DM auto-imune, anteriormente incluída na designação DM insulino-dependente 

ou diabetes com início no jovem, representa apenas 5-10% dos indivíduos com diabetes 

e atinge na maioria das vezes crianças ou jovens. [14] 

Caracteriza-se pela agressão auto-imune das células β pancreáticas, levando a 

uma destruição maciça e consequentemente, à supressão da produção de insulina. O 

ataque às células β é causado por um processo autoimune que pode ser detetado por 

autoanticorpos circulantes como, anticorpos anti-células dos ilhéus (ICA), anti-insulina 

(IAA), anti-descarboxilase do ácido glutâmico (anti-GAD) e anti-tirosina fosfatase (IA2 e 

IA2β). [14] Para além disso, estudos defendem que a susceptibilidade para a doença está 

associada à presença de certos Antigénio Leucocitário Humano (HLA) [16] e à interacção 

com fatores ambientais desconhecidos. [17] 

Nesta forma clínica de diabetes, a velocidade de destruição das células β é muito 

variável, podendo ser rápida em alguns indivíduos (maioritariamente em crianças) e lenta 

noutros (maioritariamente em adultos). [14] 

 

2.1.2 Diabetes Mellitus Idiopático 

Existem algumas formas de diabetes Tipo 1 cuja etiologia é desconhecida. Alguns 

destes doentes apresentam insulinopenia permanente e tendência para cetoacidose mas, 

não exibem qualquer evidência de um processo auto-imune. [14] 

 

2.2. Diabetes Mellitus tipo II 

A DM tipo II, anteriormente incluída na designação DM não insulino-dependente 

ou diabetes com início no adulto, representa cerca de 90% a 95% de todos os casos 

diagnosticados de DM. [11] 

No começo da doença surge a resistência à insulina, distúrbio caracterizado pela 

utilização ineficiente da insulina. Com o avanço, instala-se a hipoinsulinémia por secreção 

pancreática deficiente. [18] Inicialmente, e muitas vezes durante toda vida, estes doentes 

não necessitam de insulina para sobreviverem.  



 

5 
 

Frequentemente, este tipo de DM permanece muitos anos sem ser diagnosticada 

pois, em geral, a hiperglicemia não é suficientemente elevada para provocar sintomas de 

diabetes. [19] 

DM tipo II está associada com a idade avançada, obesidade, história familiar de 

diabetes, história de diabetes gestacional, metabolismo da glicose comprometido, 

inatividade física e raça / etnia. [18] 

  

2.3. Diabetes Mellitus Gestacional 

DM gestacional é definida como qualquer grau de intolerância à glucose, com 

aparecimento ou primeiro reconhecimento durante a gravidez. A deterioração da 

tolerância à glucose ocorre normalmente durante a gravidez, particularmente no terceiro 

trimestre. A definição aplica-se independentemente do tratamento utilizado ser 

insulinoterapia ou apenas a modificação dietética, e se o problema persistir ou não no 

puerpério. [14]  

A diabetes gestacional normalmente desaparece após o parto. No entanto, as 

mulheres que sofreram desta patologia têm um risco aumentado de desenvolver diabetes 

gestacional em gestações subsequentes e de desenvolver DM tipo II mais tarde na vida. 

Os bebés nascidos de mães com DM gestacional também apresentam maior risco de 

serem obesos e diabéticos tipo II, e podem ocasionalmente, apresentar algum grau de 

macrossomia. [7] 

 

2.4. Outros tipos de Diabetes Mellitus 

Outros tipos de DM resultam de condições genéticas específicas, cirurgia, 

medicamentos, infecções, doenças pancreáticas, e outras doenças. Tais tipos de 

diabetes são responsáveis por 1% a 5% de todos os casos diagnosticados. [18] 

3. Diabetes Mellitus e complicações  

De acordo com a American Diabetes Association, um paciente com DM, em 

comparação com um indivíduo saudável, tem uma esperança média de vida de menos 7 

anos, devido às várias complicações relacionadas com a doença. [12] 

Os fatores de risco para o desenvolvimento de complicações diabéticas têm sido 

extensivamente estudados nas últimas décadas, e estes estudos melhoraram o 
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conhecimento científico atual sobre os processos fisiopatológicos subjacentes à doença. 

[20] 

A hiperglicemia crónica presente na DM é responsável pelo desenvolvimento de 

uma série de complicações em vários órgãos. Aproximadamente 40% das pessoas com 

DM vêm a ter complicações tardias, que frequentemente evoluem de forma silenciosa. 

[21] A hiperglicemia está associada a danos microvasculares e macrovasculares [22], 

com disfunção e falência multiorgânica, evidenciando-se especialmente na 

microvasculatura ocular, peridonto, rins, nervos, coração e vasos sanguíneos.[14] Além 

disso, os indivíduos com DM possuem maior risco de desenvolver infecções.  

De modo geral, as complicações macrovasculares devem-se à presença de 

aterosclerose, destacando-se a doença coronária (DC), doença vascular periférica e 

doença vascular cerebral. Já as complicações microvasculares aparecem 

frequentemente na forma de nefropatia, neuropatia (predominantemente sensorial 

periférica) e retinopatia. [23]  

Estas complicações têm por base a presença de alterações celulares, formação 

de produtos de glicosilação avançada (AGEs), stress oxidativo, alterações do mecanismo 

lipoproteico, presença de um estado de hipoxia, entre outros. [4] 

4. Doença Periodontal 

A DP é a segunda maior causa de patologia dentária (Figura 1) em todo o mundo, 

representando um problema de saúde pública para todos os países.[24]  

As Doenças Periodontais são altamente prevalentes e estima-se que afetam até 

90% da população mundial.[25] De acordo com um estudo publicado no Journal of 

Periodontology, em 1999, pelo menos 35% dos adultos norte-americanos com idades 

entre 30 a 90 anos sofrem de periodontite, correspondendo 21,8% à forma leve e 12,6% 

à forma moderada ou grave.[26]  

É definida como uma doença localizada, que evolui continuamente com períodos 

de exacerbação e de remissão, resultando de uma resposta inflamatória e imunológica do 

hospedeiro à presença de bactérias e dos seus metabolitos. [27] 

Assim sendo, as manifestações clínicas da doença são dependentes das 

propriedades agressoras dos microrganismos e da capacidade do hospedeiro em resistir 

à agressão. Embora o mais importante mecanismo de defesa resida na resposta 

inflamatória, variações na capacidade protectora do processo inflamatório e o potencial 

patogénico das bactérias podem ser a principal causa das diferenças encontradas na 

susceptibilidade à Doença Periodontal. [27] 
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Figura 1. Desenho esquemático do dente com o seu periodonto: gengiva (G), ligamento periodontal (LP), 

cemento radicular (CR) e osso alveolar: osso alveolar propriamente dito (OAPD) e processo alveolar (PA). 

(adaptado de [26]) 

A presença de bactérias e das suas toxinas estimulam neutrófilos, fibroblastos, 

células epiteliais e monócitos. Os neutrófilos libertam metaloproteínases (MPM) que 

levam à destruição do colagénio. As restantes células envolvidas promovem a libertação 

de prostaglandinas (Pg), especialmente PgE2, que por sua vez induzem a libertação de 

citoquinas, entre as quais interleucina 1 (Il1), interleucina 6 (Il6) e factor de necrose 

tumoral (TNF), que conduzem à reabsorção óssea através da estimulação dos 

osteoclastos.[27] 

Esta doença é predominante e apresenta maior gravidade em indivíduos numa 

faixa etária mais envelhecida, com menor poder económico e baixo nível de escolaridade. 

Adicionalmente, a distribuição da DP também difere de acordo com a raça ou grupo 

étnico. [24] 

Para além da má higienização oral, os outros fatores de risco importantes para o 

desenvolvimento de doenças periodontais são o tabaco, a desnutrição, o consumo 

excessivo de álcool, o stress, DM e certas doenças sistémicas. A DP exibe vários fatores 

de risco comportamentais e ambientais comuns a uma série de doenças, pelo que, ao 

direccionar a terapêutica a estes é possível obter a sua prevenção eficaz. [24] 

Em termos gerais, pode-se diferenciar a DP em duas manifestações clínicas 

distintas, dependendo da gravidade da mesma, Gengivite e Periodontite. 
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4.1. Gengivite 

 É a primeira fase da DP e manifesta-se clinicamente por uma inflamação da 

gengiva. Neste estádio as gengivas apresentam-se com coloração, textura e forma 

alterada, edema e mais friáveis (Figura 2), contudo, trata-se de uma situação reversível 

caso seja eliminada a causa responsável.[28] 

 O desenvolvimento da Gengivite deve-se ao desequilíbrio entre as bactérias orais 

e as defesas do hospedeiro, o que leva a alterações vasculares e, consequentemente, à 

inflamação superficial da gengiva.[25] Apesar das alterações patogénicas, o epitélio de 

união mantém-se aderente ao dente, não havendo perda de inserção. No entanto, esta 

situação contribui para a perda do suporte dos dentes, caso os factores etiológicos não 

sejam eliminados.[27] 

 

4.2. Periodontite 

A Periodontite advém da progressão da gengivite crónica e é uma inflamação do 

periodonto, resultante da acumulação de placa bacteriana em profundidade. Nesta 

manifestação, dá-se a perda da fixação do dente por destruição do tecido conjuntivo e 

por reabsorção do osso alveolar. Contrariamente à anterior, a periodontite é uma situação 

irreversível. [27, 29] 

A contínua produção de toxinas pelas bactérias desencadeia uma resposta 

inflamatória crónica que leva a formação de bolsas periodontais que aumentam 

progressivamente a sua profundidade (Figura 2).[28] 

Através das bolsas periodontais, os mediadores pro-inflamatórios produzidos 

localmente alcançam a circulação sistémica. Deste modo, para além dos efeitos locais, a 

periodontite tem implicações que a associam com várias doenças sistémica. [30] 
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b) a) c) 

 

   Figura 2. Desenho de dente saudável (a), com gengivite (b) e periodontite moderada (c). (adaptado de [31])  

5. Relação entre a Diabetes Mellitus e a Doença Periodontal 

A relação entre processos sistémicos e patologias da cavidade oral está 

confirmada por vários estudos. [32] A associação entre a DM e as doenças inflamatórias 

periodontais tem sido extensivamente investigada durante os últimos 50 anos.[33] 

Atualmente, a DP é considerada a sexta complicação da diabetes, juntamente com 

retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença macrovascular e má cicatrização.[32] 

Foi estabelecida uma relação bidireccional entre os dois processos. A DM 

aumenta a prevalência, gravidade e progressão da DP e esta última, prejudica o controlo 

glicémico. [6] 

No caso específico da DM gestacional, a intolerância à glucose pode ocorrer 

como consequência das alterações hormonais envolvidas neste processo. O aumento da 

concentração de estrogénios pode estar envolvido na resistência à insulina.[34] Por outro 

lado, o aumento de estrogénio e progesterona característico da gravidez, está associado 

a uma inflamação gengival exacerbada, com aparecimento/agravamento de 

gengivites.[35]   

 

5.1. Influência da Diabetes Mellitus na Doença Periodontal 

A associação epidemiológica entre as duas doenças resulta de dois mecanismos 

diferentes: uma relação causal direta e/ou a presença de susceptibilidade genética para 

cada uma das doenças.  
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Alguns autores descreveram uma possível origem comum das duas doenças. 

Tanto a DM, como a DP, apresentam uma componente hereditária, exibindo um grande 

número de casos com um determinado padrão familiar. No entanto, nenhuma das duas 

está associada com uma única mutação genética, sendo consideradas doenças 

poligénicas.[36] 

Existe uma associação entre a susceptibilidade das duas doenças e um genótipo 

HLA. A HLA é geneticamente determinada pelo cromossoma 6, e alterações neste 

cromossoma parecem predispor o hospedeiro a DM e DP, a partir da alteração da 

apresentação antigénica às células T, alterando, por conseguinte, a resposta imunitária 

do paciente. No entanto, são necessários mais estudos nesta área.[36] 

Por outro lado, a presença de inflamação crónica e exacerbada, como 

responsável pela relação entre a DM e DP, encontra-se bem documentado. A relação 

causal direta por meio da qual a DM está associada à DP é decorrente da crescente 

acumulação de AGEs. Os AGEs são os produtos resultantes da glicosilação não 

enzimática e oxidação das proteínas e dos lípidos que, posteriormente, se acumulam no 

plasma e tecidos. Estes produtos têm capacidade de se ligar aos recetores de membrana 

das células (RAGEs) que estão presentes em vários tipos de células, desencadeando 

uma resposta inflamatória sistémica. [37] 

A interacção AGE-RAGE nas células endoteliais, monócitos e macrófagos 

induzem a produção e secreção de mediadores inflamatórios, tais como TNF-α, IL-1β, PG 

e enzimas específicas como MPMs, aumentando a permeabilidade vascular do tecido 

gengival e acelerando a destruição do tecido conjuntivo e osso alveolar.[38]  . 

A periodontite no paciente diabético deriva, não só, da hiperglicemia que aumenta 

a susceptibilidade a infecções, mas, também, de um atraso na reparação tecidular e da 

própria disfunção salivar. [39] 

 

5.2. Influência da Doença Periodontal na Diabetes Mellitus 

Estudos prospectivos demonstraram que a DP pode aumentar o risco de 

distúrbios no metabolismo da glicose e que a periodontopatia em pacientes com DM está 

associada a um mau controlo metabólico e maior risco de complicações.[6]  

O princípio subjacente a esta relação é a presença no periodonto de citoquinas 

pró-inflamatórias, bactérias e seus metabolitos que são libertados localmente na gengiva 

e posteriormente, entram na circulação sistémica influenciando órgãos e tecidos à 

distância.[4]  
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Contudo, uma meta-analise realizada por Khader demonstrou que mesmo os 

indivíduos com bom controlo glicémico continuam a evidenciar uma situação de DP, o 

que sugere que nalguns pacientes a DM induz alterações metabólicas que vão causar 

uma diminuição na resposta do hospedeiro à destruição do tecido e que estas alterações 

não são apenas reversíveis com o controlo glicémico.[4] 

A fisiopatologia da DM é notavelmente semelhante ao da DP. Entende-se que a 

ligação é contra-intuitiva, devido ao fato de a DM ser uma doença metabólica e a DP uma 

doença infeciosa. No entanto, a relação fisiopatológica destas duas doenças deve-se à 

capacidade de ambas induzirem uma resposta inflamatória, quer seja através de AGEs 

ou da acumulação bacteriana, conduzindo à produção de mediadores inflamatórios.[38] 

6. Terapia Periodontal 

  A terapia periodontal tem como propósito a redução do número de bactérias 

patogénicas presentes no periodonto afectado, bem como os níveis de citoquinas pró-

inflamatórias.  

 O tratamento pode ser realizado através da destartarização e alisamento radicular 

(DAR), envolvendo a remoção mecânica da placa bacteriana de modo a reestabelecer e 

manter a saúde periodontal. Adicionalmente, o uso de antibioterapia surge como 

adjuvante no tratamento da DP.[30] As tetraciclinas são normalmente o grupo de 

antibiótico de eleição uma vez que, diminuem a produção de MPM. As MPM encontram-

se elevadas em pacientes com DM e são responsáveis pela degradação do colagénio, 

enfraquecendo o tecido conjuntivo e potenciando a retracção gengival. Alguns estudos 

têm confirmado a eficácia do uso de doxiciclina em combinação com a DAR na melhoria 

significativa do controlo glicémico, a partir da medição dos níveis de hemoglobina 

glicosilada (HbA1c).[33] 

Por último, a terapia da doença periodontal pode requerer uma abordagem 

cirúrgica porém, nos casos em que a DM não esteja controlada opta-se por um 

tratamento não-cirúrgico.[4] 
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7. Atividades realizadas a nível comunitário no âmbito do tema 

Após a identificação da DM e da DP como problemas importantes nos utentes da 

farmácia onde estagiei, decidi planear uma intervenção comunitária efetiva a este nível. 

Dado que a Higiene Oral deficiente é uma das causas major da instalação e 

agravamento da DP, e sendo que ela se apresenta como um alvo terapêutico potencial, 

decidi que a minha intervenção comunitária passaria pela difusão de informação acerca 

de medidas simples para a sua correcta manutenção. 

Neste contexto, elaborei um panfleto informativo amigo do utilizador, onde 

explanei de forma simples e concisa as rotinas correctas para uma boa higiene oral da 

dentição normal, para utilizadores de prótese dentária e incluí ainda sugestões de 

cuidados da cavidade oral em doentes com DM. (Anexo 1) Após a distribuição do 

panfleto/divulgação da informação nele contida, verifiquei um aumento da procura a nível 

da farmácia de escova de dentes específicas para próteses removíveis e pastilhas de 

limpeza para próteses   

Uma vez que muitos utentes da farmácia estavam institucionalizados, identifiquei-

os como um público de potencial interesse para a administração de uma palestra. Escolhi 

o Venerável Ordem Terceira de São Domingos, pela sua localização de proximidade com 

a farmácia, estabelecendo uma relação mutualista entre a acção benéfica da palestra 

quer nos utentes, quer nos seus cuidadores e a abertura da farmácia ao público. A 

palestra foi devidamente autorizada pela mesa administrativa do Lar (Anexo 2) e 

apresentada previamente, em reunião, à Directora Técnica da instituição. 

A palestra realizou-se no dia 5 de Novembro às 10h. Durante a exposição do tema 

foi utilizada uma apresentação powerpoint, que incluiu vídeos lúdicos e imagens 

ilustrativas sobre a higiene oral, no sentido de facilitar a transmissão da mensagem 

pretendida. (Anexo 3) No final da apresentação, foram distribuídos kits de pastas 

dentífricas e colutórios apropriados à faixa etária, que foram gentilmente fornecidos pela 

GUM, a quem presto o devido agradecimento. 

Durante o período de estágio, realizei ainda um inquérito que pretendia perceber o 

grau de conhecimento da população acerca da relação entre a DM e DP, que me permitiu 

identificar falhas na instrução dos utentes, e da margem de evolução em termos de acção 

médica. (Anexo 4) 

De modo a garantir o funcionamento normal da farmácia, o inquérito foi elaborado 

com um número reduzido de perguntas e com perguntas de resposta rápida. Como 

consequência destes critérios, ocorreu uma limitação das informações recolhidas e em 

certas ocasiões senti necessidade de um maior número de questões/tempo despendido 
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por inquérito para que o utente se sinta à vontade em fornecer todas as informações 

relevantes e verdadeiras. 

Senti algumas dificuldades em relação à colaboração do público, mas com os 

dados obtidos elaborei estatísticas que retratam a realidade local. (Anexo 5) 

 

 

Resultados do inquérito: 

Numa amostra de 26 pessoas, 16 delas (62%) eram do sexo masculino, com 

idades compreendendidas num intervalo de 50 aos 89 anos e 50% com IMC (Índice de 

Massa Corporal) compreendido entre 25-29kg/m2, sendo que, se concluiu que a maior 

parte dos inquiridos apresentam excesso de peso. Dos 26 inquiridos, 24 (92%) exibia DM 

tipo II. Destes últimos, 14 (58%) referiram ter mau controlo glicémico.  

Apesar de 16 pessoas (61%) indicarem que o seu dentista tem conhecimento da 

sua condição de diabético, apenas 7 deles (27%) está alertado para o risco que a 

diabetes tem na saúde oral.   

Relativamente à regularidade de lavagem dos dentes, as respostas variaram 

desde a não lavagem até à lavagem de três vezes por dia, sendo que 42% respondeu 

que efectua rotinas de higiene oral 2 vezes por dia. 

 A maioria (69%) apenas recorre ao dentista quando sente algum problema 

dentário associado à dor. Quanto aos sinais/ queixas orais, verifiquei que a retracção 

gengival (35%) e perda de peças dentárias (26%) eram as queixas mais frequentemente 

mencionadas. 

 A partir dos dados obtidos, pude confirmar a esmagadora prevalência da DM tipo 

II na população inquirida, o que coincide com os dados epidemiológicos apresentados na 

introdução. Para além disso, verificou-se que 77% dos inquiridos apresentaram excesso 

de peso/obesidade pelo que, é confirmado a grande contribuição deste parâmetro na 

incidência superior da DM tipo II.  

Uma grande maioria da população desconhecia a relação DP / DM, dado que 

suporta a necessidade premente da intervenção dos profissionais de saúde no que toca a 

difusão de informação a este nível.  
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Figura 3. Taxa de mortalidade por DCV por 100000 habitantes, em Portugal Continental (2007-

2011). (adaptado de [42]) 

B. Doenças Cardiovasculares: Fatores de Risco  

 

1. Epidemiologia das Doenças Cardiovasculares 

Actualmente, a doença cardiovascular é uma das principais causas de morte e de 

morbilidade na Europa e no Mundo. Em 2008,dos 57 milhões de óbitos mundiais, 17,3 

milhões (30%) foram devido a doenças cardiovasculares (DCV). Dessas mortes, estima-

se que 7,3 milhões tiveram a sua origem em DC e 6,2 milhões deveram-se a acidente 

vascular cerebral (AVC). Estima-se que em 2030, as DCV, mais precisamente o enfarte 

agudo do miocárdio (EAM) e o AVC, serão responsáveis pela morte de 23,6 milhões de 

pessoas a nível mundial. Prospectivamente, as CVD continuarão a surgir como a 

principal causa de morte isolada.[40, 41] 

Curiosamente, nas últimas duas décadas, verificou-se um decréscimo no número 

de mortes por DCV nos países desenvolvidos no entanto, este valor tem aumentando a 

um ritmo estonteante nos países subdesenvolvidos devido à industrialização e à inerente 

aquisição de um estilo de vida idêntico ao dos países desenvolvido.[40] 

 Em Portugal, os dados fornecidos acerca desta problemática corroboram o acima 

referido. Assim sendo, apesar de as doenças do aparelho circulatório continuarem a 

representar a principal causa de morte, verificou-se uma notória redução da taxa de 

mortalidade por DCV (Figura3).[42] 

As DCV afetam muitas pessoas na meia-idade, limitando severamente o 

rendimento e economia dos indivíduos afetados e suas famílias. Os custos inerentes aos 

cuidados de saúde influenciam negativamente o desenvolvimento das comunidades e 

condicionam primariamente a vida dos doentes.[43] 
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2. Doenças cardiovasculares  

A aterosclerose é a principal causa de DCV. A aterosclerose é uma doença 

inflamatória crónica, caracterizada pela acumulação de lípidos e elementos fibrosos nas 

artérias. [44] O excesso de LDL (Low Density Lipoproteins) está sujeito a processos 

como, oxidação, lipólise, proteólise e agregação às paredes dos vasos, onde se inicia o 

processo de inflamação. A lesão endotelial leva ao aumento da adesão e permeabilidade 

dos monócitos à parede do vaso, permitindo a sua penetração e posterior diferenciação 

em macrófagos. Estes últimos, fagocitam o LDL oxidado, originando as células espuma. 

Para além disso, as células musculares lisas migram para a íntima, proliferam e 

produzem matriz extracelular, incluindo colagéneo e proteoglicanos. Deste modo, obtém-

se placas de ateroma com acumulação de lípidos a nível intra e extracelular, envolvidos 

por uma camada fibrosa que pode crescer até ao ponto de bloquear por completo a 

passagem do sangue ou romper, favorecendo a formação de um trombo oclusivo no local 

de ruptura. Finalmente, este processo pode resultar num obstrução isquémica, que 

dependendo da localização, pode manifestar-se como EAM, AVC ou outros. [40, 45] 

Os fatores que promovem o processo de aterosclerose são conhecidos como 

fatores de risco cardiovasculares (CV). Os principais fatores de risco para DCV incluem o 

uso de tabaco, hipertensão arterial, hiperglicemia, anormalidades lipídicas, obesidade e 

inatividade física. Embora alguns fatores de risco, como idade, etnia e género, não 

possam ser modificados, a responsabilidade é principalmente atribuída ao estilo de vida e 

padrões de comportamento, que por sua vez, podem ser alterados.[46] 

           A necessidade de avaliar o risco global (fatal e não fatal) das DCV baseia-se em 

diversos fundamentos. A doença aterosclerótica tem uma natureza multifatorial, como 

resultado da multiplicidade de fatores intervenientes (genéticos, ambientais, dietéticos, 

metabólicos, hemodinâmicos e inflamatórios). Além disso, os fatores de risco interagem, 

por vezes, de forma exponencial. Porém, as possíveis relações causais entre os diversos 

elementos patogénicos e a doença aterosclerótica encerram, em si mesmo, um certo 

grau de incerteza que, por definição, são de tipo probabilístico (risco). A possibilidade de 

complicações CV resulta da presença concomitante de características individuais 

capazes de incrementar esta eventualidade (fatores de risco) e/ou da afetação, 

sintomática ou não, dos órgãos alvo e das complicações clínicas associadas. [47] 
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3. Fatores de risco cardiovascular  

3.1. Fatores modificáveis 

3.1.1. Dislipidemia  

A relação entre o colesterol total (CT), o colesterol das LDL e das HDL 

(High Density Lipoproteins) e a doença aterosclerótica assenta em bases científicas 

inquestionáveis. A doença aterosclerótica pressupõe a deposição de colesterol das LDL 

da parede arterial, no espaço subendotelial, pelo que pode afirmar-se que é o “principal” 

factor de risco pois, sem esse mecanismo, não há aterosclerose. Os triglicéridos (TG) 

estão também relacionados com um maior risco de doença coronária. [48]Por outro lado, 

o colesterol contido nas HDL está inversamente associado ao risco de doença cardíaca 

coronária e é um componente chave do risco CV.[49] 

Segundo a Sociedade Portuguesa de aterosclerose, devem ser aceites como 

favoráveis e como objectivos terapêuticos genéricos a prosseguir: CT <180 mg/dl, LDL 

<100 mg/dl, HDL> 45 mg/dl, TG <150 mg/dl e rácio CT/HDL (índice aterogénico) <5.[48] 

 Globalmente, um terço da doença cardíaca isquémica é atribuível a níveis 

elevados de colesterol, sendo responsável por 2,6 milhões de mortes (4,5% do total). A 

redução do nível de colesterol sérico, de modo a cumprir os objectivos terapêuticos, 

diminui risco de DC. Por exemplo, a redução de 10% do LDL num Homem com 40 anos, 

resulta numa redução de 50% na ocorrência de DC dentro de cinco anos; já num Homem 

de 70 anos pode resultar em uma redução média de 20%.[40] 

 

 3.1.2. Hipertensão Arterial 

A hipertensão arterial (HTA) demonstra particular relevância, pela sua elevada 

prevalência na população portuguesa e pelo facto dos estudos de base epidemiológica 

publicados demonstrarem um insuficiente controlo deste factor.[50] 

Estima-se que, em todo o mundo, a HTA é a causa de 7,5 milhões de mortes, isto 

é, cerca de 12,8% do total de todas as mortes anuais.[40] 

Há uma evidência crescente de que a disfunção endotelial participa na patogenia 

da hipertensão e que a diminuição da biodisponibilidade do óxido nítrico (ON) é uma das 

marcas profundas da doença. As consequências da disfunção endotelial são: perda do 

tónus vasodilatador arterial (aumento da resistência vascular periferia), hiperactividade 

plaquetária, perda da integridade da parede vascular e desenvolvimento de 

aterosclerose.[51] 
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A HTA só excepcionalmente aparece como uma entidade clinica isolada, estando 

frequentemente associada a outras patologias, tais como a DM e as dislipidemias, bem 

como a outros factores de risco vascular (tabagismo, sedentarismo, obesidade, etc.), 

aumentando de modo considerável o risco da mortalidade e morbilidade CV. Os doentes 

devem ser considerados hipertensos e merecedores de tratamento farmacológico quando 

a pressão arterial sistólica e diastólica é superior a 140/90 mmHg, respetivamente.[48] 

Adoção de estilos de vida saudáveis é a base para o controlo da pressão arterial, 

reduzindo o risco de DCV e apresentando um impacto altamente positivo na saúde geral 

de pacientes de todas as idades. As recomendações específicas incluem a manutenção 

de um peso corporal desejável, evitar hábitos tabágicos, ingestão moderada de sódio e 

álcool, atividade física regular e consumo de uma dieta saudável. Em pacientes cuja 

pressão arterial permanece elevada, apesar das intervenções comportamentais, a 

iniciação da terapia medicamentosa é apropriado.[52] 

 

3.1.3. Diabetes Mellitus 

As DCV são responsáveis por cerca de 60% da mortalidade em indivíduos com 

DM. A DM é um factor de risco bem estabelecido para as DCV. Apesar dos doentes 

diabéticos terem uma elevada probabilidade de apresentarem outros fatores de risco CV 

clássicos, tais como HTA e dislipidemia, o risco de DCV aumentado associado a DM 

parece ser independente dos outros fatores clássicos. Para além disso, o risco é 

desproporcionalmente maior em mulheres, sobretudo na pós-menopausa, e com 

antecedentes de eventos CV, conferindo pior prognóstico em comparação com pessoas 

não diabéticas.[40, 48] 

  A exposição prolongada à hiperglicemia provoca alterações celulares a vários 

níveis, no processo aterosclerótico. A hiperglicemia inibe a produção de ON pelo bloqueio 

da activação da NOS sintase e pela produção aumentada de espécies reactivas de 

oxigénio, especialmente anião superóxido (O2
-), em células endoteliais e do músculo liso 

vascular. A resistência à insulina conduz à libertação de ácidos gordos, que ativam a 

enzima de sinalização da proteína-cinase C, aumentando a produção de espécies de 

oxigénio reativas, que por sua vez prejudicam a produção de ON. Há evidências, ainda, 

de que no endotélio de diabéticos haja aumento da produção de vasoconstritores como a 

endotelina 1 e a angiotensina II.[53]  

Deste modo, o diagnóstico de DM, que está associado de forma complexa, mas 

direta, com o processo de aterosclerose, exibe um carácter de extrema importância pois 

possibilita o acesso aos cuidados primários bem como à medicação, controlando a 

glicémia e diminuindo o seu peso como risco CV. 
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3.1.4. Tabaco 

O tabagismo é responsável pela morte anual de cerca de 5 milhões de pessoas 

em todo o mundo. Os hábitos tabágicos são o fator de relação mais expressivo com a 

diminuição da esperança de vida, sendo imputável por mais de 50% das mortes 

evitáveis.[48] 

O papel do tabaco está bem reconhecido na lesão endotelial ou disfunção 

endotelial (a base da aterosclerose e das suas complicações), na trombose/ fibrinólise, na 

inflamação e no metabolismo lipídico. Alem desses efeitos, os componentes do fumo do 

tabaco aumentam, ao longo do tempo, o risco de isquemia porque são determinantes no 

desequilíbrio entre o aumento da necessidade do consumo de oxigénio e a diminuição da 

capacidade de transporte do oxigénio para os tecidos que ocorrem com alterações 

hemorreologicas.[54] 

 A cessação tabágica e a evição do fumo passivo reduzem o risco CV e, 

consequentemente, previnem o aparecimento de DCV.[40] Apesar dos benefícios 

inequívocos da cessação tabágica para a saúde em pacientes de todas as idades, a 

eficácia das intervenções de cessação tabágica disponíveis é modesta.[52] 

 

3.1.5. Obesidade  

A obesidade é um crescente problema de saúde a nível mundial. Estima-se que 

cerca de 2,8 milhões de pessoas morrem a cada ano como resultado de excesso de peso 

ou obesidade. Em1980, 4,8% dos homens e 7,9%das mulheres eram obesos (com 

IMC≥30 kg / m2), já em 2008 estes números sofreram um aumento para 9,8% no caso 

dos homens e 13,8% nas mulheres.[40]  

O índice comumente utilizado para avaliar o peso é o IMC (peso (kg)/altura(m)
2). 

Indivíduos com IMC entre 18,5 e 24,9 kg / m2 são classificados como tendo peso normal. 

No caso de IMC entre 25 e 29,9 kg / m2 são classificados com excesso de peso, 

enquanto a obesidade está presente quando o IMC≥30kg / m2 podendo ser subdividida 

em 3 graus dependendo do valor obtido. Com base na distribuição da gordura corporal, 

os indivíduos com excesso de peso ou obesidade podem apresentar diferentes perfis de 

risco cardiovascular. O excesso de tecido adiposo visceral, independentemente do IMC, 

tem sido associado a uma constelação de anormalidades diabetogénicos e aterogénicas, 

tais como resistência à insulina, aumento dos TG e LDL e diminuição da HDL.[55] 

Deste modo, a obesidade tem inúmeras consequências sobre o sistema CV. A 

acumulação crónica de gordura corporal em excesso leva a alterações metabólicas 
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variáveis, aumentando a prevalência de outros fatores risco das DCV e afetando os 

sistemas de modulação da inflamação.[55] 

Desequilíbrio entre o consumo energético (dieta) e o seu gasto (atividade física) 

é a principal causa da obesidade. O padrão alimentar actual – excessivo nas quantidades 

energéticas, desequilibrado nos seus constituintes e deficitário em fibra, antioxidantes e 

outras substâncias protectoras – caracteriza-se por um elevado consumo de alimentos 

densamente calóricos e ricos em gordura saturada e por um baixo consumo de produtos 

hortícolas, cereais integrais, fruta e peixe, entre outros. A associação desta dieta ao 

aumento do risco CV é hoje bem conhecida. A prevenção da aterosclerose através da 

alimentação deverá assentar no controlo de energia, de modo a manter o peso 

adequado, e no consumo equilibrado de macro e micronutrientes. A actividade física é 

fundamental na prevenção da maioria das doenças crónicas. Para manter a saúde 

cardiovascular, todo o adulto deverá acumular, no mínimo,30 minutos de actividade física 

moderada diária, preferencialmente aeróbia.[48] 

 

3.2. Fatores não-modificáveis 

Para além dos fatores de risco modificáveis, existem vários fatores de risco não-

modificáveis que demonstraram desempenhar um papel importante no desenvolvimento 

de DCV. Uma vez que são características não passiveis de serem alteradas, as pessoas 

nessas categorias de risco devem proceder a check-ups regulares. 

 

3.2.1. Idade 

As DCV tornam-se mais comuns com o avançar da idade. Com o envelhecimento, 

o coração é submetido a subtis alterações fisiológicas, mesmo na ausência da doença. O 

miocárdio torna-se mais rígido e menos eficiente, devido à perda fisiológica de 

performance sistólica e diastólica. Quando uma condição como a DCV afeta o coração, 

essas mudanças relacionadas com a idade podem agravar o problema ou condicionar 

alterações no que concerne ao seu tratamento.[56] 

 

3.2.1. Género 

Um homem apresenta maior risco de doença cardíaca do que uma mulher na pré-

menopausa. As mulheres são em média 10 anos mais velhas do que os homens quando 

se manifesta a doença cardiovascular, devido à sua maior esperança média de vida. 

Durante o período fértil, as mulheres encontram-se relativamente protegidas em relação à 
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DC, devido aos níveis hormonais. No entanto, as mulheres jovens fumadoras, que tomam 

contraceptivos orais, têm um risco cardiovascular maior. Após a menopausa, o risco CV é 

semelhante em ambos os sexos. Apesar deste fato, actualmente não se recomenda 

terapêutica de substituição hormonal com o objectivo de protecção cardiovascular.[57] 

 

3.2.3. História Familiar  

 A presença de história familiar de DCV, especialmente se o evento CV ocorreu 

prematuramente no familiar (<55 anos em homens familiares de 1ºgrau ou <65anos em 

mulheres familiares de 1ºgrau), constitui no indivíduo um fator de risco não modificável. 

[56] 

 

3.2.4. Etnia  

De acordo com um estudo publicado no New England Journal of Medicine, os 

indivíduos afro-americanos têm maior incidência de insuficiência cardíaca do que outras 

raças, e que se desenvolvem em idades mais jovens. Antes dos 50 anos, a taxa de 

insuficiência cardíaca dos afro-americanos é 20 vezes maior do que a dos caucasianos e 

três quartos dos afro-americanos que desenvolvem insuficiência cardíaca têm pressão 

arterial elevada por 40 anos. Estes resultados destacam a importância de 

identificar/controlar os fatores de risco CV na população afro-americano uma vez que são 

uma classe com propensão para complicações CV.[58] 
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4. Atividades realizadas a nível comunitário no âmbito do tema 

Após o reconhecimento dos principais fatores de risco CV presentes nos utentes 

da farmácia onde estagiei, decidi planear juntamente com os colaboradores da farmácia 

uma intervenção comunitária efectiva a este nível. 

 No mês de Maio, mês do coração, organizamos um Rastreio Cardiovascular 

gratuito na Farmácia Hórus na semana de 12 a 16 de maio das 9h às 13h. No rastreio 

foram avaliados vários parâmetros, entre os quais a tensão arterial, glicémia, peso, altura 

e cálculo do IMC. Estes valores foram registados numa ficha de cliente de modo a 

incentivar o controlo destes parâmetros naquele estabelecimento. (Anexo 6) Para além 

disso, dei aconselhamento nutricional adaptado a cada doente e falei de temas como, a 

importância da atividade física. 

 O objectivo foi explicar de forma simples e clara o impacto de cada fator de risco 

presente no utente e esclarecer eventuais dúvidas que surgissem, tais como, a ação e 

valor nutricional de certos alimentos, como intervir quando enfrentando problemas 

comuns do quotidiano, sobretudo dos idosos, como sejam obstipação, dificuldade em 

dormir, etc. 

Na semana anterior à do rastreio, foi afixado na montra da farmácia um cartaz a 

publicitar o evento e para além disso, contactei os utentes através das fichas de cliente 

da Farmácia.  

O rastreio teve bastante adesão, principalmente por parte dos clientes que 

habitualmente frequentavam a farmácia, e todos os participantes se mostraram 

interessados por receber aconselhamento/informação acerca dos temas abordados 

durante a consulta. O rastreio teve sucesso, uma vez que, alguns dos utentes 

continuaram a dirigir-se a farmácia periodicamente para a avaliação dos mesmos 

parâmetros.  Deste modo, ao longo do meu estágio tive oportunidade de acompanha-los 

e incentiva-los no controlo de certos parâmetros bioquímicos e na adoção de medidas 

não farmacológicas.  

Neste rastreio, não foi avaliado o nível de colesterol, devido aos custos 

associados à sua medição. No entanto, alguns utentes optaram pela sua medição. Assim 

considero uma limitação desta iniciativa uma vez que, trata-se de um parâmetro fulcral 

neste âmbito.  
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PARTE II - Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária  

1- Introdução 

O culminar de toda a formação é a experiencia. O Estágio Curricular em Farmácia 

Comunitária tem uma importância fundamental na consolidação de todos os 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso, funcionando muitas vezes como o 

primeiro contacto com o público. Neste sentido, de 1 de Maio a 30 de Julho de 2014 e 

de 1 de Outubro a 31 de Outubro de 2014 tive a oportunidade de realizar o meu 

estágio curricular na Farmácia Hórus, em Guimarães.  

2- Organização do espaço físico e funcional da farmácia  

2.1. Propriedade e direção 

De acordo com o Decreto de Lei (DL) n.º 307/2007, de 31 de agosto, “Podem ser 

proprietárias de farmácias pessoas singulares ou sociedades comerciais”, tal como 

sucede na Farmácia Hórus, onde a propriedade pertence à D. Maria das Neves e Maria 

Estrela Sousa. [59] 

Ainda de acordo com o citado DL, “A direção técnica da farmácia é assegurada, 

em permanência, durante o horário de trabalho, por um farmacêutico diretor técnico”, 

sendo que o cargo compete à Dra. Cláudia Afonso, responsável pela promoção do uso 

racional do medicamento, dos deveres de colaboração e de farmacovigilância, reflectindo 

o interesse público que caracteriza a actividade de dispensa de medicamentos. [59] 

2.2. Localização, horário de funcionamento e espaço exterior 

A Farmácia Hórus, fundada por Manuel Jesus de Sousa à mais de noventa anos, 

sita na Praça do Toural, nº26. A sua localização privilegiada no Centro Histórico da 

cidade de Guimarães torna a farmácia muito requisitada não só pelos utentes da área 

mas também por turistas.  

O horário de funcionamento da farmácia cumpre o horário padrão de 

funcionamento das farmácias de oficina [60], sendo este de segunda a sexta-feira das 9h 

às 13h e das 14:30h às 19:30h e ao sábado da 9h às 13h. Nos dias de serviço, que 

apresentam uma periocidade de 9 em 9 dias, a farmácia funciona desde a hora de 

abertura até à hora de encerramento do dia seguinte. Nestes dias, a lei permite a 

cobrança de no máximo 2,5 euros acrescidos ao preço de venda ao público (PVP), pela 
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dispensa de medicamentos não prescritos em receita médica do próprio dia ou do dia 

anterior. [61] O atendimento no período nocturno é feito através de um postigo a fim de 

garantir maior segurança. 

O espaço exterior da farmácia Hórus cumpre com as normas das Boas Práticas 

Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária [62], uma vez que, tem o seu nome bem 

visível; encontra-se instalada ao nível da rua, facilitando a acessibilidade dos utentes; 

possui um guarda-vento na porta principal; está identificada com uma cruz verde, ficando 

iluminada durante a noite de serviço permanente; possui uma placa com o nome da 

farmácia e da direção técnica; expõe informação sobre o horário de funcionamento 

afixada de forma visível na porta de entrada, assim como informação relativa às 

farmácias em regime de serviço permanente/disponibilidade e respectiva localização e/ou 

contacto; apresenta uma fachada cuidada e em boas condições de conservação e uma 

montra que é renovada segundo um critério de sazonalidade, tal como ilustra a Figura 4 

(Anexo 7). 

2.3. Espaço interior e equipamento  

A farmácia Hórus é composta por quatro pisos distintos. O primeiro piso 

corresponde à área de atendimento ao público, representado na Figura 5 (Anexo 7), na 

qual se encontra um balção composto por três postos equipados com o material 

necessário ao atendimento, uma balança automática e uma mesa com duas cadeiras 

com o propósito de medir a tensão arterial aos utentes com mobilidade reduzida. Atrás do 

balção de atendimento encontram-se lineares com medicamentos de venda livre e o 

espaço que antecede e ladeia o balção é constituído por lineares com produtos de 

cosmética e puericultura. Os lineares vão alternando de modo sazonal. 

É ainda no primeiro piso, na parte interior ao balcão e de ligação ao segundo piso, 

que se encontram armazenados os diversos medicamentos, distribuídos em estantes 

fixas e gavetas deslizantes, dispostos por forma farmacêutica/via de administração e, 

dentro destas, por ordem alfabética. Os estupefacientes e psicotrópicos são 

armazenados numa gaveta deslizante específica e não identificada. Estas gavetas são 

também o local de armazenamento de outros produtos, como material de penso ou 

produtos de uso veterinário. Para além dos medicamentos e material armazenado, está 

disponível um telefone, bem como todas as listas de contactos necessários e 

informações úteis ao funcionamento da farmácia.  

O segundo piso, corresponde a uma zona de atendimento individual, representada 

na figura 6 (anexo 7), em ambiente mais resguardado onde são também efectuadas 

determinações bioquímicas e administração de injetáveis. Ainda neste piso, encontra-se 

uma zona secundária de armazenamento em estantes de medicamentos e outros 
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produtos, um frigorífico para armazenamento de medicamentos cuja conservação se 

deve fazer a temperatura entre 2ºC e 8ºC, contentor de ValorMed e uma banca com 

lavatório e algum material de laboratório para a preparação de manipulados de simples 

execução. Esta área funciona ao mesmo tempo como local de reuniões.  

A farmácia dispõe também de um armazém anexo ao edifício principal, cujo 

acesso é feito a partir do segundo piso do edifício principal, que além de constituir um 

local de armazenamento quer de medicamentos quer de outros produtos e artigos, é 

também utilizado para a prestação de serviços associados à farmácia, como por exemplo 

consultas de audiologia. 

 O terceiro piso, está destinado à gestão de encomenda, equipado com 

computador, impressora e afins, bem como uma zona de escritório destinado à gestão 

administrativa da farmácia.  

 O quarto piso, contempla uma zona de vestiários, equipada com cacifos e 

instalações sanitárias bem como uma zona destinada a outros serviços associados à 

farmácia tais como, consultas de nutrição e podologia.  

2.4. Recursos Humanos 

A Farmácia Hórus cumpre os desígnios do DL n.º307/2007, de 31 de Agosto, 

segundo o qual as farmácias têm que dispor de, pelo menos, um Diretor técnico e outro 

farmacêutico. [59] Posto isto, a farmácia Hórus possui o seguinte quadro (Tabela 1):  

 

Tabela 1 Esquema representativo da distribuição dos Recursos Humanos da Farmácia Hórus.  

 

 

 

 

 

A dinâmica desta equipa é claramente perceptível aos utentes, transpondo-se 

num ambiente saudável, convidativo e profissional. Foi por isso satisfatório e motivador 

aprender a lidar com a realidade da farmácia comunitária num contexto que coliga 

competência, serenidade e responsabilidade inerentes ao ato farmacêutico com um 

estado de espirito positivo. 

Diretora Técnica 

Dr.a Cláudia Afonso 

 

Farmacêuticos Técnico de Diagnóstico e Terapêutica 

Dr.a Manuela Machado Sr. Manuel Fernandes 
Dr. Luís Soares  
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2.5. Sistema informático 

O software informático utilizado na farmácia Hórus é o Sifarma® 2000, uma 

aplicação distribuída pela associação nacional das farmácias (ANF). Este programa 

apresenta várias funcionalidades, desde a gestão de vendas, optimização do ato de 

dispensa farmacêutica, gestão dos stocks e de encomendas, devoluções, controlo do 

prazo de validade, facturação e emissão de lotes de receitas, até ao acesso à ficha de 

clientes e fichas de produtos. 

 

Trabalhei com várias funcionalidades do Sifarma® 2000, como a receção de 

encomendas, realização de vendas, devoluções, entre outras. Inicialmente, o 

manuseamento era mais demorado mas com o decorrer do tempo, pude aumentar a 

celeridade e eficácia com que utilizava o sistema. Após quatro meses de contacto com o 

sistema informático, sentia me completamente apta a utilizar qualquer funcionalidade. 

 Durante o meu estágio, pude perceber a importância do sistema informático como 

suporte ao ato farmacêutico, uma vez que, fornece várias informações relativas aos 

medicamentos, tais como interações medicamentosas, possíveis efeitos secundários e 

posologia. 

3. Gestão de Stocks 

A gestão é fundamental em qualquer actividade comercial, principalmente nos 

tempos de grande instabilidade que se vivem. A gestão de stocks representa o conjunto 

de procedimentos que permite definir que produtos encomendar, em que momento e em 

que quantidade. A gestão de stocks está ajustada às necessidades de cada 

medicamento, deste modo, é criado um equilíbrio que impede situações de rotura de 

stock ou excesso de stock, que se traduz em paralisação de capital.   

 

3.1.Fornecedores e critérios de aquisição 

A farmácia Hórus faz diariamente as encomendas com base em todos os produtos 

necessários em falta (gerados de acordo com stock mínimo) e com os produtos 

esgotados. Para além disso, sempre que necessário realiza-se, pelo telefone ou sistema 

informático, encomendas instantâneas. 

As encomendas de medicamentos e produtos são realizadas por duas vias 

distintas: directamente aos laboratórios ou aos armazenistas. As encomendas diretas aos 

laboratórios são efetuadas através de notas de encomenda. Nesta modalidade são 

adquiridos maiores quantidades de produtos, o que pode gerar algumas bonificações ou 
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descontos, sendo vantajoso em produtos de alta rotatividade. No entanto, implicam um 

grande investimento (maior empate de capital) e elevado espaço disponível para o 

armazenamento. Os laboratórios sujeitos a este tipo de encomendas são a Krka®, 

Generis®, Mylan®, entre outros. As encomendas aos armazenistas permitem uma 

aquisição mais rápida, frequente e de menores quantidades. Os principais fornecedores 

durante a minha estadia foram a Alliance Healthcare e o A. Sousa & C.ª,Lda.  

 

Durante o meu estágio, reconheci a relevância de trabalhar com diferentes 

armazenistas, de modo a garantir a satisfação de todas as necessidades da farmácia. 

Esta realidade deve-se ao facto de um armazenista não possuir todos os 

medicamentos/produtos existentes no mercado; deste modo, quando um produto 

encontra-se esgotado num fornecedor é possível contatar/encomendar noutro. 

A nível de compras diretas a laboratórios, foi-me possível contactar com diversos 

delegados de informação médica, sendo que a farmácia realizava compras diretas a 

laboratórios como a Generis®, Mylan®, Krka®, Alter®, toLife®. Pude compreender a 

importância do trabalho direto com os laboratórios na subsistência de uma farmácia, 

através das bonificações e descontos oferecidos, providenciando ganhos superiores aos 

das aquisições a grossistas. 

3.2. Rotação de stocks e ponto de encomenda 

Cada produto existente na farmácia possui uma ficha de produto no sistema 

informático, que contém várias informações acerca do mesmo, como por exemplo, o 

stock mínimo e máximo.  

A definição de níveis mínimos e máximos de stock é de extrema importância, visto 

que, permitem gerir a necessidade de realização de encomendas, evitando a criação de 

excedentes. Estes níveis são ajustados às flutuações do número de vendas mensal e do 

respectivo histórico. Com os níveis de stock definidos, o sistema informático deteta as 

vendas dos produtos e assim que se atinge o ponto de encomenda, gerado quando o 

stock desce até ao nível pré-fixado, automaticamente é feita uma proposta de 

encomenda. 

 

Ao longo do estágio, participei em algumas decisões sobre a alteração de stocks 

mínimos e máximos, principalmente em situações em que o stock real não estava de 

acordo com o valor indicado no sistema informático, consequência de algum erro a nível 

da receção de encomendas ou na dispensação do medicamento, sendo necessário por 

diversas vezes aumentar o stock do produto. 
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4. Aprovisionamento e encomendas 

4.1. Realização de encomendas  

Após a geração de uma proposta de encomenda para o armazenista preferencial, 

previamente definido na ficha do produto, inicia-se a análise cuidada da mesma por um 

colaborador experiente da Farmácia e posto isto, a encomenda é enviada via modem. As 

encomendas diárias são realizadas duas vezes por dia. 

 Também é possível realizar pedidos de produtos específicos, como 

medicamentos que estão esgotados ou reservas de utentes, pelo telefone ou pelo 

Sifarma® 2000, permitindo verificar a disponibilidade imediata do produto no armazenista 

e dar garantias ao utente se estará disponível na farmácia no próprio dia ou dia seguinte. 

No caso das encomendas diretas aos laboratórios, estas são realizadas 

periodicamente, ficando o pedido registado numa nota de encomenda que é comparada 

com a fatura correspondente no momento da receção da encomenda. 

 

Durante o meu período de estágio tive a possibilidade de observar a realização de 

encomendas. Esta prática requer uma boa gestão visto que, uma das realidades do 

nosso país é o esgotamento de certos medicamentos, por isso é fundamental uma 

correta gerência dos produtos. Realizei propostas de encomendas, bem como 

encomendas instantâneas por via telefónica e informática, a fim de satisfazer as 

necessidades imediatas dos utentes. 

4.2. Receção e conferência de encomendas 

A entrega das encomendas é feita em contentores ou caixas de cartão 

identificadas. Cada encomenda é acompanhada por uma fatura em duplicado, onde 

consta a identificação do fornecedor e da farmácia a qual se destina, a identificação dos 

produtos, as quantidades pedidas/enviadas, preço unitário, PVP (exceto nos produtos de 

venda livre), preço total da encomenda e taxa de Imposto sobre o Valor Acrescentado 

(IVA). As encomendas feitas diretamente ao laboratório vêem acompanhadas da guia de 

remessa, sendo que a fatura é posteriormente enviada à farmácia. Quando as 

encomendas contêm psicotrópicos, estupefacientes ou benzodiazepinas são 

acompanhadas de uma requisição. (Anexo 8). Os produtos termolábeis são transportados 

em contentores separado, correctamente identificado e refrigerado. 

Posteriormente, as encomendas são introduzidas no sistema informático, 

conferindo-se a quantidade entregue, o estado da embalagem, o prazo de validade, o 

preço de venda à farmácia e o PVP. Nos produtos de venda livre, o PVP é calculado 
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tendo em conta o IVA a que são sujeitos e a margem de comercialização. Quando a 

encomenda inclui psicotrópicos e/ou estupefacientes é definido um código que identifica a 

sua entrada, sendo automaticamente atribuída a identificação da fatura em questão. Após 

a introdução de todos os produtos da encomenda, verifica-se o valor de custo final que 

deve ser igual ao indicado na fatura. Em seguida, é possível enviar os produtos em falta 

para uma proposta de encomenda ou para outro fornecedor e, ainda, enviar uma lista dos 

produtos não recebidos ao Infarmed. O processo finaliza com a impressão de um 

documento que é anexado à fatura original rubricada e arquivado.  

 

Desde o início do estágio contactei diariamente com a receção e verificação de 

encomendas, podendo familiarizar-me com os medicamentos e ter a perceção de quais 

eram os mais vendidos. Percebi a importância da receção e dos cuidados durante a sua 

conferência para um o bom funcionamento da farmácia. 

No decurso da receção da encomenda, tinha especial atenção aos prazos de 

validade (alterando nos casos de stock a nível zero ou quando os produtos recebidos 

apresentavam um prazo de validade inferior aos que estavam já em stock) e aos PVPs 

(alterando nos casos em que não havia stock com preço antigo). 

Durante o estágio deparei-me, com algumas irregularidades como por exemplo, a 

presença de produtos que não tinham sido pedidos nem facturados. Nestes casos, 

contatava por via telefónica os fornecedores de modo a regularizar a situação.  

4.3. Marcação de preços  

 A marcação de preços dos medicamentos e produtos de uma farmácia é 

abrangida por disposições legais. De acordo com o DL nº25/2011, de 16 de junho, é 

obrigatório a indicação do PVP na rotulagem dos medicamentos.[63] 

Para todos os produtos sem PVP indicado na embalagem (produtos net), incluindo 

alguns medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) não comparticipados e 

outros produtos de saúde de venda livre, é da responsabilidade da farmácia a definição 

do PVP, sendo este estabelecido conforme a margem de comercialização e o respetivo 

IVA (6% ou 23%). 

Durante o meu estágio assisti e colaborei na marcação de preços net, uma das 

etapas da receção de encomendas. Constatei a extrema importância desta etapa no 

funcionamento da farmácia e o espirito crítico que esta exige para ser bem-sucedida. 

Quanto aos produtos com PVP indicado na embalagem, sempre que os preços 

dos mesmos sofriam alterações, procedia à atualização dos PVPs quando os stocks 

estavam a zero ou em caso de já não existirem embalagens em stock com o preço 

antigo. 
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4.4. Devoluções  

A devolução de medicamentos e outros produtos aos fornecedores pode ocorrer 

por várias razões, entre elas: aspiração ou aproximação do prazo de validade, 

embalagem danificada, produto mal faturado, produto não encomendado, engano do 

pedido por parte da famácia ou retirada do mercado pelo Infarmed ou pelo detentor da 

AIM.  

Nestes casos é emitida uma nota de devolução (anexo 9), processo executado no 

Sifarma 2000
®, onde consta os dados relativos ao produto a devolver, a razão pela qual 

se procede à devolução e ainda a identificação da fatura correspondente. Aprovada a 

devolução, é emitida uma nota de devolução em triplicado, sendo cada uma rubricada e 

carimbada. No processo de envio da devolução, dois exemplares são enviados em 

conjunto com o produto para o fornecedor e um é arquivado na farmácia. Após a análise 

e caso aceite a devolução, o fornecedor emite uma nota de crédito (anexo 10) ou 

substitui o produto devolvido. Caso rejeite a devolução, o fornecedor justifica a 

reprovação e os produtos são reenviados e entram para as “quebras” da farmácia. 

 

No decorrer do estágio foram diversas as situações com que me deparei que 

originaram a devolução do produto recebido. Tive a oportunidade de contatar 

telefonicamente os fornecedores a fim de reportar as situações e pude também emitir 

guias de devolução de modo a conveniente regularização das situações. 

4.5. Armazenamento 

 Na farmácia Hórus, o armazenamento dos medicamentos e produtos baseia-se no 

princípio first expired-first out (FEFO) para produtos que exibam prazo de validade ou o 

princípio first in-first out (FIFO), quando não possuam prazo de validade. Deste modo, 

tendo em conta estes dois princípios, procede-se ao armazenamento correto dos 

medicamentos e produtos.  

No caso dos medicamentos que exigem condições especiais de armazenamento, 

nomeadamente no que respeita à temperatura, são colocados no frigorífico 

imediatamente após a sua receção. Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

são colocados numa gaveta não identificada. Todos os restantes são armazenados em 

local apropriado com temperatura inferior a 25ºC, humidade inferior a 60%, luminosidade 

e ventilação adequadas. No que respeita aos produtos de venda livre, é frequente a sua 

exposição na zona envolvente do balcão de atendimento ao público por forma a 

impulsionar a venda. 
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Ao longo do meu estágio colaborei diariamente no armazenamento dos produtos 

recebidos; Esta tarefa ajudou-me, principalmente numa etapa inicial, a fixar a localização 

dos medicamentos, a conhecer as diversas formas farmacêuticas que cada substância 

ativa apresenta e a associar a  Denominação Comum Internacional (DCI) com o nome 

comercial. O conhecimento dos produtos que a farmácia dispõe e a sua localização 

possibilitou-me executar um atendimento ao público com maior celeridade e eficácia.  

 Durante o armazenamento dos medicamentos e produtos respeitei os princípios 

acima referidos e para além disso, colaborei mensalmente no controlo dos prazos de 

validade por famílias de medicamentos.  

4.6. Contagem física e inventário 

A ocorrência de erros na receção ou na dispensa de medicamentos traduz-se, em 

desacertos de stock, interferindo com a gestão dos stocks da farmácia pelo que, a sua 

correção através da realização de inventários é importante. Tal pode ser feito através de 

uma contagem física manual ou com um dispositivo próprio para o efeito, que permite 

atualizar a informação no sistema informático com base na quantidade real de produtos. 

Este processo é usualmente realizado no final de cada ano. 

 

No último mês do meu estágio participei no inventário da farmácia. Efetuei a 

contagem física das marcas Elgydium®, GUM®, Alvita® e Interapothek®. A contagem física 

manual em comparação com a contagem feita com um dispositivo próprio apresenta 

como desvantagem o tempo despendido para sua realização e como vantagem o facto 

de corrigir todos os stocks, mesmo daqueles produtos cujo stock está positivo e na 

realidade é nulo.   

5. Classificação e dispensa de medicamentos e outros produtos 

5.1.Medicamentos sujeitos a prescrição médica obrigatória 

Segundo o artigo 114.º do DL nº176/2006, “estão sujeitos a receita médica os 

medicamentos que preencham uma das seguintes condições: possam constituir um risco 

para a saúde do doente, directa ou indirectamente, mesmo quando usados para o fim a 

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

risco, directo ou indirecto, para a saúde, quando sejam utilizados com frequência em 

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

substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja actividade ou reacções 
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adversas seja indispensável aprofundar; Destinem-se a ser administrados por via 

parentérica”. [64] Os medicamentos MSRM podem ser classificados em medicamentos 

de receita médica não renovável ou medicamentos de receita médica renovável.  

5.1.1. Prescrição médica  

 A dispensa de MSRM exige a apresentação de receita médica. A prescrição de 

medicamentos é feita por via electrónica (Anexo 11) ou, em casos excecionais, por via 

manual (Anexo 12), nas seguintes situações: falência do sistema informático, 

inadaptação fundamentada do prescritor, previamente confirmada e validada anualmente 

pela respetiva Ordem profissional, prescrição ao domicílio e outras situações até um 

máximo de 40 receitas médicas por mês.[65] 

De acordo com o DL nº11/2012, de 8 de Março, a prescrição de medicamentos 

inclui obrigatoriamente a DCI da substância ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, a 

apresentação e a posologia. No entanto, pode ainda incluir uma denominação comercial, 

por marca ou indicação do nome do titular da AIM em casos de prescrição de 

medicamento com substância ativa para a qual não exista medicamento genérico 

comparticipado ou quando o médico prescritor indica uma justificação técnica quanto a 

insuscetibilidade de substituição do medicamento prescrito. A justificação técnica pode 

ser indicada nos seguintes casos: 

- Prescrição de medicamento com margem ou índice terapêutico estreito, de acordo com 

informação prestada pelo Infarmed: exeção a);  

- Suspeita, previamente reportada ao Infarmed, de intolerância ou reação adversa a um 

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

comercial: exeção b); 

- Prescrição de medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento 

com duração estimada superior a 28 dias: exeção c);  

Em relação às exceções a) e b) o utente não tem o direito de opção, ao passo que 

no caso da exceção c), o utente pode optar por medicamentos com PVP igual ou inferior 

ao do medicamento prescrito. [65, 66] 

Na ausência de exceções, as farmácias devem dispensar o medicamento de 

menor preço, salvo se for outra a opção do doente. Assim sendo, é necessário ter 

sempre disponíveis para venda no mínimo 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.[66] 

 

Durante o meu estágio, contatei maioritariamente com receitas electrónicas, 

sendo estas mais fáceis de interpretar.   
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5.1.2. Validação da prescrição médica 

A receita, resultante da prescrição por via eletrónica, só é válida se incluir os 

seguintes elementos: número da receita, local de prescrição, identificação e assinatura do 

médico prescritor, data de prescrição, nome e número de utente ou de beneficiário de 

subsistema, entidade financeira responsável, DCI da substância ativa, dosagem, forma 

farmacêutica, dimensão da embalagem, número de embalagens e deve incluir se 

aplicável: designação comercial do medicamento, identificação do despacho que 

estabelece o regime especial de comparticipação de medicamentos, referência ao regime 

especial de comparticipação de medicamentos e a exeção e alínea correspondente.[65] 

Quanto a receita manual, a validação é similar à da receita eletrónica, com a 

diferença do local de prescrição ser apenas obrigatório quando a receita é prescrita em 

instituições, da identificação do médico prescritor ser apresentada na forma de vinheta e 

da obrigatoriedade da menção da exceção e da alínea apropriada, não podendo ser 

admitida mais do que uma via.[65] 

 

A verificação e validação das receitas fizeram parte da minha rotina diária durante o 

estágio, tendo observado frequentemente o incumprimento de alguns requisitos tais 

como, a falta da assinatura do médico, ausência da menção do despacho que estabelece 

o regime especial de comparticipação de medicamentos e do número de utente do 

paciente. No caso especifico das receitas manuais, era comum a falta da escolha de uma 

das justificações pela qual foi prescrita a receita por via manual. 

As receitas que não estão em conformidade com os requisitos exigidos são 

devolvidas à farmácia. Caso haja possibilidade de correção, estas são novamente 

enviadas; quando a correção das receitas não é praticável, a farmácia não recebe o 

dinheiro da comparticipação estatal.  

Com o decorrer do estágio senti maior facilidade neste procedimento, detetando 

com mais eficácia e rapidez eventuais irregularidades. 

5.1.3. Interpretação e avaliação farmacêutica  

O farmacêutico apresenta um papel fundamental na avaliação farmacoterapêutica 

da prescrição, isto é, na cedência de medicamentos o farmacêutico avalia a medicação 

dispensada, com o objectivo de identificar e resolver problemas relacionados com os 

medicamentos (PRM), protegendo o doente de possíveis resultados negativos 

associados à medicação.[62] 

 A seleção de medicamentos deve, sempre que possível, reger-se pela opção do 

utente. A partir do acesso ao sistema informático é possível obter a informação relativa à 

medicação dos clientes, facilitando assim a etapa de seleção. Quando o utente não 
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exercer o direito de opção, o farmacêutico tem que dispensar um dos medicamentos com 

os cinco PVP mais baixos dentro do GH.[66]  

 Posteriormente, através do sistema informático é possível verificar a posologia, 

efeitos secundários e interacções entre os diferentes fármacos da prescrição de modo 

rápido; de seguida é transmitida toda a informação relativamente ao tratamento por meio 

da comunicação verbal e escrita adequada às características de cada utente.  

 Após da prestação de toda a informação necessária ao utente, o atendimento é 

finalizado pela emissão da fatura e impressão, no verso da receita, das informações 

relativas ao ato da dispensa. O utente assina, no verso da receita, no local 

correspondente, tal como o operador responsável que também deve datar, carimbar e 

assinar após a receita ter sido conferida. 

 Se durante a conferência da receita for detetado algum engano que afete o utente, 

este é contatado por forma a corrigir. Caso a inconformidade não afete o utente, a 

correcção é efectuada ao nível do documento de faturação.  

 Os MSRM podem ser dispensados sem receita médica por via da venda 

suspensa. O utente paga a totalidade do medicamento, sendo reembolsado no momento 

que apresenta a receita médica. A venda suspensa permite a continuidade do tratamento 

nos casos em que a necessidade de obter a medicação está desfasada com a consulta 

médica. Esta modalidade também é utilizada quando, por algum motivo, não é 

dispensado todos os medicamentos prescritos na receita. Nestes casos a receita fica em 

estado pendente, no entanto, é introduzido o organismo de comparticipação. 

Durante o meu estágio, verifiquei que a interpretação e avaliação farmacêutica é a 

etapa mais exigente a nível da atenção do farmacêutico não só pela prescrição 

propriamente dita, mas também pela passagem da informação de modo claro ao utente 

sobre a sua medicação e a importância da utilização correta. Assim sendo, durante a 

dispensa fornecia informações clínicas de modo a fomentar a adesão à terapêutica, o uso 

correto dos medicamentos e adoção de medidas não-farmacológicas. Tive um papel 

interventivo em utentes polimedicados que não respeitavam a posologia, tomando todos 

os medicamentos à mesma altura porque “ vai tudo para o mesmo sítio” passo a citar. 

Apercebi-me de algumas situações de PRM principalmente nos doentes hipertensos e 

com hipercolesterolemia, uma vez que, quando os valores destes parâmetros se 

encontravam dentro dos níveis normais estes interrompiam o tratamento. Nestes casos 

procurava sensibilizar os utentes para a necessidade de continuar o tratamento até ao fim 

e de modo correto para que seja garantida a efectividade da terapêutica.  
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5.1.4. Medicamentos genéricos e sistema de preços de referência 

 O medicamento genérico (MG) define-se como o medicamento com a mesma 

composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma 

farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência haja sido 

demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados.[64] 

O preço de referência corresponde ao valor sobre o qual incide a comparticipação 

do preço dos medicamentos incluídos em cada um dos grupos homogéneos (GH), sendo 

que a cada GH é atribuído um preço de referência e é sobre este valor que o Estado 

comparticipa.[67] Assim sendo, o preço de referência para cada GH corresponde à média 

dos cinco PVP mais baixos praticados no mercado, tendo em consideração os 

medicamentos que integrem aquele grupo. [68]  

 

Durante o meu estágio, verifiquei que a aceitação dos medicamentos genéricos 

variava de utente para utente. Alguns utentes da farmácia estavam recetivos à dispensa 

de medicamentos genéricos, sendo a principal razão o seu preço mais baixo. Enquanto 

outros, recusavam o seu uso pois desconfiavam da sua eficácia; Estes utentes eram 

maioritariamente idosos pelo que, uma outra razão que levava à rejeição de 

medicamentos genéricos era o facto de estes possuírem uma apresentação diferente 

(cor/ tamanho do medicamento e da cartonagem) o que provocava confusão, uma vez 

que, muitos utentes têm dificuldade em identificar os medicamentos, utilizando certos 

truques (por exemplo, cor da embalagem) para os distinguir. 

Neste sentido, tentei durante a dispensa de medicamentos prestar o melhor 

esclarecimento ao utente quanto aos medicamentos genéricos e os seus repetivos 

preços de modo ao utente proceder uma escolha consciente e informada.  

5.1.5. Dispensa de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes  

Os medicamentos contendo uma substância classificada como estupefaciente ou 

psicotrópica, compreendidas nas tabelas I e II anexas ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de 

Janeiro, ou qualquer das substâncias referidas no n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-

Regulamentar n.º 61/94, de 12 de Outubro, têm que ser prescritos isoladamente, ou seja, 

a receita médica não pode conter outros medicamentos. Na dispensa de medicamentos 

contendo uma substância assim classificada, o farmacêutico exige a identificação do 

adquirente e introduz determinadas informações no sistema informático de modo a 

registar no verso da receita impressa o nome, número e data do bilhete de identidade ou 

da carta de condução ou o nome e número do cartão de cidadão. [65] 

As receitas são fotocopiadas e arquivas juntamente com um registo de 

psicotrópicos, por ordem de data de aviamento, durante um período de três anos.[65] 
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Durante o meu estágio dispensei regularmente medicamentos psicotrópicos e 

estupefaciente, tendo sempre atenção e rigor no registo de informação do doente e 

adquirente. Durante a dispensa, tive especial atenção em verificar a autenticidade destas 

receitas pois, em certos casos era apresentado fotocópias de receitas com a assinatura 

do médico prescritor decalcada em vez das receitas originais. Posto isto, parece-me 

preocupante a procura sucessiva de medicamentos nesta categoria, tendo o farmacêutico 

um papel importante no controlo do consumo destes fármacos.  

5.1.6. Substistemas de saúde e comparticipação de medicamentos 

A legislação prevê a possibilidade de comparticipação de MSRM através de um 

regime geral e de um regime especial, o qual se aplica a situações específicas que 

abrangem determinadas patologias ou grupos de doentes.[69]  

No regime geral de comparticipação, o Estado paga uma percentagem do preço 

dos medicamentos de acordo com quatro escalões: 90%, 69%, 37%, 15% (escalões A, B, 

C e D repetivamente). No regime especial, a comparticipação do Estado no escalão A é 

acrescida de 5% e nos escalões B,C e D é acrescida de 15% para pensionistas cujo 

rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal. A 

comparticipação é de 100% para os medicamentos cujos PVPs correspondam a um dos 

cinco preços mais baixos do GH.[70] 

Os medicamentos destinados ao tratamento de determinadas patologias como 

Psoríase, Alzheimer ou Doença Inflamatória Intestinal estão sujeitos a um 

enquadramento legal próprio, através de um regime de comparticipação especial, sendo 

obrigatória a sua menção na receita através de uma portaria ou despacho, usufruindo por 

isso de taxas de comparticipação acrescidas.  

Apesar de o SNS ser o organismo central na comparticipação de medicamentos, é 

importante referir a existência de diversos subsistemas de saúde de várias entidades 

que, em regime de complementaridade com o SNS, aumentam a comparticipação de 

medicamentos, como é o caso da Caixa Geral de Depósitos (CGD) ou os Serviços de 

Assistência Médico-Sociais (SAMS). Nestas situações, além da receita onde é impresso 

o documento de faturação referente à comparticipação do SNS, é necessária uma 

fotocópia da mesma, sendo neste duplicado da receita impressa a parte referente à 

comparticipação do regime de complementaridade.  

 

Durante o estágio o despacho e os subsistemas de comparticipação que observei 

mais frequentemente foram o Despacho n.º 13020/2011 (Doença de Alzheimer) e os 

subsistemas SãVida (AA), SAMS (J1) e SAMS-QUADROS (O1). Inicialmente, senti 
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alguma dificuldade a nível informático no processamento das receitas com regime de 

complementaridade, no entanto, esta foi ultrapassada com a prática e colaboração de 

todos os profissionais da farmácia Hórus. 

  Em muitas ocasiões fui questionada pelo fato do valor do medicamento indicado 

na guia de tratamento não corresponder ao valor pago pelo utente, tendo explicado várias 

vezes que tal deve-se ao facto de os preços dos medicamentos serem revistos de 3 em 3 

meses, o que pode implicar uma alteração na sua comparticipação. 

5.1.7. Processamento de receituário e faturação 

O processamento de receituário e a faturação permitem à farmácia o reembolso 

das comparticipações dos medicamentos dispensados. 

 As receitas após serem conferidas e corregidas são separadas por organismos 

em lotes de trinta por ordem crescente de número da receita. Uma vez completo um lote 

é emitido um verbete de identificação que depois de carimbado é anexado às receitas 

correspondentes. No último dia do mês, a facturação é fechada informaticamente, 

iniciando-se a emissão de uma nova série de lotes. Nesta altura é impressa a relação do 

resumo de lotes por organismo e a fatura mensal de medicamentos que refere o valor a 

pagar por cada organismo. 

Os lotes, cujo organismo responsável é o SNS, são enviados juntamente com o 

respetivo verbete de identificação e resumo de lotes para o Centro de Conferência de 

Faturas (CCF) do SNS na Maia, entidade afeta à Administração Regional de Saúde 

(ARS) responsável pela conferência do receituário.[71] Os lotes faturados de outros 

organismos comparticipantes que não o SNS, são diretamente enviados para a ANF.  

Quando ocorrem inconformidades nas receitas, são devolvidas à farmácia para a 

correção do erro e reenviadas juntamente com uma nota de crédito/débito no receituário 

do mês seguinte. 

5.2. Medicamentos não sujeitos a prescrição obrigatória 

Os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) incluem os 

medicamentos que não preencham qualquer das condições previstas no artigo 114.º do 

DL nº176/2006. [64]  O PVP é estabelecido pela farmácia ou locais de venda autorizados 

para o efeito. Os MNSRM não são comparticipáveis, salvo nos casos previstos na 

legislação que define o regime de comparticipação do Estado no preço dos 

medicamentos. Nestes casos, o PVP é fixado e apenas há lugar a comparticipação se 

adquiridos nas farmácias. [72] 
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5.2.1. Dispensa de medicamentos não sujeitos a receita médica 

 A dispensa de MNSRM pode ocorrer como resultado de indicação 

farmacêutica ou automedicação. O farmacêutico assume um papel de elevada 

responsabilidade, pois depende da sua intervenção a garantia que o utente recebe o 

medicamento adequado à sua condição.  

Na indicação farmacêutica de um MNSRM, o farmacêutico inicialmente deve 

questionar o utente acerca de aspetos e pormenores essenciais (por exemplo medicação 

habitual, eventuais alergias/ intolerâncias), com um registo de linguagem adequado à 

situação para que o utente se sinta à vontade em fornecer todas as informações 

relevantes para a atuação do farmacêutico.  

Na dispensa de um MNSRM é da maior importância o fornecimento ao utilizador, 

de forma clara, todas as indicações relativas à posologia, frequência e modo de 

administração do medicamento, tempo de duração do tratamento, assim como medidas 

não farmacológicas, assegurando a compreensão de todas as indicações fornecidas e 

procedimentos a cumprir pelo utente.  

De acordo com o Despacho nº 17690/2007, de 23 de Julho, a automedicação é 

definida como a “utilização de MNSRM de forma responsável, sempre que se destine ao 

alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência 

ou aconselhamento opcional de um profissional de saúde”, estabelecendo uma lista de 

situações passíveis de automedicação.[73] 

 A prática da automedicação pode, todavia, acarretar alguns problemas para os 

consumidores, que resultam, principalmente, de uma inadequada utilização dos 

medicamentos, que, na maioria dos casos, resulta de informação inadequada e 

insuficiente e de uma cultura farmacoterapêutica não suficientemente consolidada.[74] 

Nestes casos, mesmo que o tratamento decorra por iniciativa do doente, é importante 

que o farmacêutico avalie a necessidade e adequação do mesmo, garantindo assim a 

segurança do utente.  

 

Durante o meu estágio, os momentos mais gratificantes foram aqueles em que fiz 

aconselhamento farmacêutico, mesmo sendo os que exigiram mais estudo da minha 

parte. Como o meu estágio foi repartido (3 meses+1 mês), pude observar as diferenças 

sazonais que surgem no aconselhamento dado que, um período foi no verão e outro no 

outono. Assim sendo, pude identificar e aconselhar os utentes nestes dois contextos. No 

período de verão o aconselhamento prestado baseou-se em produtos solares, produtos 

para emagrecimento, cremes anti-estrias, replentes, entre outros; já no outono deparei-

me com problemas tais como, estados gripais, desconforto ocular, acne, queda de 

cabelo, entre outros.   
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Em certas situações o meu aconselhamento não teve sucesso porque os utentes 

já tinham o produto escolhido com base em informação que obtinham a partir da radio, 

televisão, etc., recusando-se a comprar outro mesmo após explicação que o produto em 

causa não era o mais indicado.  

5.2.2. Dispensa de outros produtos de saúde 

A Farmácia Hórus dispõe de uma vasta gama de produtos para dispensar aos 

seus utentes, desde produtos cosméticos e dermofarmacêuticos (por exemplo, La Roche 

Posay®, Vichy®, Avène®), produtos fitoterapêuticos (por exemplo, Pursenide®,Agiolax®, 

Valdispert®) dispositivos médicos (por exemplo, seringas, meias de descanso, fraldas), 

produtos dietéticos e para alimentação especial (por exemplo, leites sem lactose, papas 

sem glúten, purés de frutas), suplementos alimentares (por exemplo, Memofante®, 

Centrum®, Memofix®) e produtos de uso veterinário em menor número. Estes produtos 

têm um importante papel na sustentabilidade da farmácia apesar da competitividade 

sentida pelos postos de venda que não as farmácias. 

 

Durante o decurso do estágio, tive a oportunidade de lidar com a maior parte 

destes produtos. A área da cosmética representa um grande desafio para mim, dado que, 

é cada vez mais solicitada no âmbito das farmácias, sendo o reflexo de uma sociedade 

preocupada com a sua imagem que procura um aconselhamento especializado; para 

além disso, é a minha área de eleição.  

O meu contato com produtos de puericultura, bem como com as fórmulas para 

lactantes foi restrito, tendo ainda assim contatado com alguns produtos/fórmulas, o que 

permitiu conhecer a existência de diferentes produtos específicos para diversas 

situações.  

Durante o meu estágio não tive nenhuma solicitação de produtos homeopáticos 

pelo que considero uma área que poderei ainda desenvolver muito mais as minhas 

aptidões. 

6. Medicamentos manipulados e preparações extemporâneas 

Define-se medicamento manipulado como “qualquer fórmula magistral ou 

preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico”.[75] Estes medicamentos estão ao abrigo do DL n.º 95/2004, de 22 de 

abril, e da Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho, que regulamentam as boas práticas a 

observar na preparação de medicamentos manipulados. Relativamente às preparações 

extemporâneas, devido à sua instabilidade, estas são preparadas no momento da 

dispensa.  
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 A Farmácia Hórus, em tempos foi muito procurada para a produção de 

medicamentos manipulados, no entanto, atualmente a sua produção é quase nula, sendo 

que a maioria dos pedidos são encaminhados para a farmácia Serpa Pinto. Deste modo, 

não tive oportunidade de visualizar a realização de manipulados. 

Quanto às preparações extemporâneas, tive a oportunidade de reconstruir os 

antibióticos Clamoxly ®e Clavamox® e no ato de dispensa forneci a informação sobre a 

necessidade de agitar antes de usar e da conservação em local fresco (frigorifico).  

7. Outros serviços prestados na farmácia   

A farmácia Hórus disponibiliza aos seus utentes alguns serviços que pretendem 

promover a saúde e o bem-estar dos utentes, tendo grande parte destes feito parte da 

rotina diária durante o meu estágio. Sendo eles os seguintes: farmacovigilância, 

determinação de parâmetros biológicos e bioquímica (tais com: tensão arterial, glicemia, 

colesterol) administração de vacinas não incluídas no plano nacional de vacinação, 

administração de medicamentos (por exemplo, Lovenox®) e recolha de medicamentos e 

radiografias. 

8. Formações 

As formações são uma excelente oportunidade para expandir e actualizar 

conhecimentos. Posto isto, a longo do meu estágio tive oportunidade de assistir a 

algumas formações, sendo elas:  

”Fitoterapia moderna” da Distrifa®, “Curso geral da Bioderma” da Bioderma®, 

“Formação geral da BABÉ” da BABÉ®, Ciclo de Conferências “Cross Selling e Up Selling 

em situações de Indicação Farmacêutica”, da GlaxoSmithKline®,”Nutricosmética, marca e 

seu portfólio” da Innéov®, “Atopia/corpo La Roche-Posay; gama anti.manchas; 

Acne&Effaclar” da La Roche-Posay®.  
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9. Conclusões  

As experiências vivenciadas nestes quatro meses de estágio permitiram-me 

avaliar a necessidade do sentido de rigor e responsabilidade para o exercício das 

funções associadas à profissão que escolhi. O dia-a-dia de um farmacêutico não é 

apenas a dispensa de medicamentos mas sim um conjunto de intervenções que atingem 

os utentes da comunidade.  

Todos os dias de estágio na Farmácia Hórus contribuíram para a minha evolução 

quanto profissional, dado o apoio constante dos colaboradores e o dinamismo que 

caracteriza a farmácia.  

Assim, considero-me privilegiada pela experiência que vivi e pela oportunidade de 

que beneficiei para contextualizar todas as aquisições teóricas já interiorizadas. 
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Anexos 

Anexo1. Panfleto informativo sobre Higiene oral  
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Anexo 2. Email enviado à Mesa Administrativa da Venerável Ordem 

Terceira de São Domingos. 

Guimarães, 16 de Outubro de 2014  

Ex.mos Senhores da Mesa Administrativa da Venerável Ordem terceira de São 

Domingos, 

Enquanto aluna de Ciências Farmacêuticas da Universidade do Porto e no 

âmbito do meu estágio curricular realizado na Farmácia Hórus, encontro-me a 

desenvolver um estudo cujo tema é “Influência da Diabetes Mellitus no 

Desenvolvimento da Doença Periodontal”. Durante a pesquisa efectuada nesta 

área clínico-científica, pude constatar o impacto que a higiene oral tem na 

qualidade de vida das pessoas, principalmente naquelas de idade mais avançada. 

No sentido de difundir alguma informação a nível comunitário, venho por 

este meio, propor-me realizar uma apresentação sobre Higiene oral na vossa 

instituição. Penso que esta acção será de interesse assinalável tanto para os 

utentes autónomos como para os cuidadores dos utentes dependentes. 

Finalmente, gostaria de inquirir Vossas Ex.cias acerca da disponibilidade da 

instituição para acolher esta iniciativa durante o presente ou próximo mês. 

 Agradeço antecipadamente a vossa atenção. 

   

Atenciosamente, 

Ana Catarina Lopes 
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Anexo 3. Apresentação em Powerpoint sobre Higiene Oral 
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Anexo 4. Inquérito “Influência da Diabetes Mellitus no Desenvolvimento da 

Doença Periodontal”. 

 

 Sexo: 

 Idade: 

 Peso/Altura:            / 

 Classificação do tipo de Diabetes: 

 
 Há quanto tempo é Diabético? 

 O seu nível glicémico está controlado? 

 O seu Dentista tem conhecimento que é Diabético?  

 Está alertado para o risco que a Diabetes tem na sua saúde oral? 

 Quantas vezes lava os dentes por dia? 

 Quantas vezes vai ao dentista por ano? 

 Apresenta alguma destas queixas a nível da sua saúde oral: 

 N S 

Inchaço das gengivas   

Perda de peças dentárias   

Retração gengival   

Sangramento das gengivas   

Sensibilidade ao calor/Frio   
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16 

10 

Masculino Femenino 

GÉNERO 

1 

2 

6 

4 

6 

3 3 

1 

50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 

IDADE (anos) 

0 

6 

13 

5 

2 
0 

Baixo peso 
(<18.5) 

Peso Ideal 
(18.5-24.9) 

Excesso de 
peso (25-

29.9) 

Obesidade, 
grau I (30-

34.9) 

Obesidade, 
grau II (35-

39.9) 

Obesidade, 
grau III 
(≥40) 

IMC  
(peso (kg)/altura(m)

2) 

Anexo 5. Gráficos dos dados obtidos no inquérito “Influência da Diabetes 

Mellitus no Desenvolvimento da Doença Periodontal” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 
 

3 

4 

3 

6 

4 

5 

1 

 > 25anos 24-20 anos 19-15 anos  14-10 anos  9-5 anos  4-1 anos <1 ano 

Há quanto tempo é Diabético? 

10 

16 

Sim Não 

 O seu Dentista tem conhecimento 
que é Diabético?  

1 1 

10 

14 

Sim Não 

 O seu nível glicémico está 
controlado?  

DM tipo I DM tipo II 
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7 

19 

Sim Não 

Está alertado para o risco que a 
Diabetes tem na sua saúde oral? 

3 

1 

7 

11 

4 

Não lavo Quando me 
lembro 

1 vez por dia 2 vezes por dia 3 vezes por dia 

  Quantas vezes lava os dentes por 
dia?  

4 

18 

3 
1 

Não vou Quando problemas 1 vez por ano 2 vezes por ano 

Quantas vezes vai ao dentista por 
ano? 
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8 

22 

16 

7 
9 

Inchaço das 
Gengivas 

Perda de peças 
dentárias 

retração 
gengival 

Sangramento 
das Gengivas 

Sensibilidade ao 
calor/frio 

Queixas a nível da sua saúde oral  
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Anexo 6. Ficha de Cliente 
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Anexo 7. Imagens relativas à Farmácia Hórus 

 

  

 

 

 

 

 

  

Figura 4. Espaço exterior da Farmácia Hórus. 

Figura 5. Piso 1: área de atendimento e armazenamento de medicamentos de marca e 

genéricos, respetivamente. 

Figura 6. Piso 2: Zona de atendimento individualizado. 
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Anexo 8. Requisição de estupefacientes/psicotrópicos 
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Anexo 9. Nota de devolução 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 
 

Anexo 10. Nota de crédito 
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Anexo 11. Receita electrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12. Receita manual 
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DM 

DMRA 

PME 

DM 

Atividades desenvolvidas ao longo do estágio 

Durante o estágio no CHAA tive oportunidade de contatar com as diferentes áreas que 

constituem os SF. Assim sendo, o meu estágio foi dividido em quatro fases, tendo cada uma 

duração de 15 dias. Inicialmente integrei os serviços da distribuição de medicamentos (DM), 

que englobam a distribuição tradicional, distribuição individual diária em dose unitária, 

estupefacientes e hemoderivados. De seguida, fui para a distribuição de medicamentos em 

regime de Ambulatório (DMRA), preparação de medicamentos estéreis (PME) e por último, 

retornei à DM, tal como representa a figura 1. Ao longo destes dois meses, assisti/realizei 

diversas atividades, estando estas de forma sucinta descritas na tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setembro 

S T Q Q S S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

Agosto 

S T Q Q S S D 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 

Revertências; 

Reposição de 

Stocks dos 

módulos; 

Preparação de kits de 

medicação para 

pediatria e adultos; 

Reembalagem e 

reentiquetagem; 
  

 

Auxilio ao 

atendimento; 

Elaboração de 

folhetos 

informativos para 

os medicamentos 

dispensados no 

ambulatório; 

Elaboração do poster: 

“Qual a importância 

da intervenção 

farmacêutica?”; 

Atendimento e dispensa 

de medicamentos; 
  

 Auxilio na 

preparação dos 

tabuleiros com 

medicação 

citotóxica e 

preenchimento de 

fichas de controlo 

da preparação; 

 Acompanhamento de 

um prematuro do 

serviço de 

neonatologia durante 

três dias; 

 

Entrega da 

medicação ao 

serviço de 

oncologia e 

explicação básica 

das técnicas de 

administração; 

Elaboração do 

poster: 

“Produção de 

Medicamentos 

estéreis”; 

 
Preparação de kits 

de medicação 

para cirurgia de 

ambulatório 

vascular; 

Aviamento de 

requisições de 

psicotrópicos e 

estupefacientes; 

Validação de 

prescrições; 

Análise individualizada 

do perfil 

farmacoterapêutico dos 

pacientes internados no 

serviço de ortopedia; 

 

 

 

 

 

 

 

Visualização 

da preparação 

de uma bolsa 

parentérica; 

Preparação da 

medicação 

citotóxica 

diária; 

Tempo 

Figura 1.Organização temporal do estágio 

Tempo 

Tabela 1.Atividades desenvolvidas ao logo do estágio no CHAA. 
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1. CENTRO HOSPITALAR DO ALTO AVE  

O Centro Hospitalar do Alto Ave, designado por CHAA está localizado em Guimarães, 

freguesia de Creixomil. Abrange os concelhos de Cabeceiras de Basto, Mondim de Basto, Fafe, 

Guimarães e Vizela, dando apoio a um total de 350 000 pessoas. O CHAA é constituído pela 

Unidade Hospitalar de Guimarães, Unidade Hospitalar de Fafe e Unidade de internamento de 

Cabeceiras de Basto. O Centro Hospitalar é constituído por 11 pisos e nele trabalham cerca de 

1700 profissionais de saúde, distribuídos pelos vários serviços que constituem a sua oferta 

clínica. O Centro Hospitalar é dividido em 3 edifícios, situando-se a Farmácia no piso 1 do 

edifício principal. 

  

2. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

2.1. Espaço físico e horário de funcionamento 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) devem, sempre que possível, ter uma localização 

estratégica no hospital. Os SFH do CHAA situam-se no piso 1 do edifício central, permitindo o 

fácil acesso externo (fornecedores) e interno (pessoal do hospital). Para além disso, a 

localização dos SF também obedece a outros pressupostos implícitos no manual das BPH, 

nomeadamente:  

 Implantação de todas as áreas, incluindo os armazéns, no mesmo piso; 

  O sector de distribuição de medicamentos a doentes em ambulatório localiza-se 

próximo da circulação normal deste tipo de doentes; 

  Proximidade com os sistemas de circulação vertical. 
[1]

 

Os SF do CHAA estão representados na figura 1. 

 O horário de funcionamento dos SF é de segunda-feira a sexta-feira entre as 9:00h e as 

18:00h. Após este horário, existe um farmacêutico de prevenção para garantir a prestação de 

serviços a qualquer emergência. 
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Figura 1. Organização dos SF do CHAA.  

 

2.2. Recursos Humanos 

Os recursos humanos são a base essencial para dos SFH. Os SF são dirigidos pela 

Dr.
a
 Ariana Araújo e o seu funcionamento é assegurado por uma equipa constituída por 

Farmacêuticos, Técnicos de Diagnostico e Terapêutica (TDT), Assistentes Operacionais 

(AO) e Funcionários Administrativos (Tabela 1). 

O bom entendimento e colaboração entre os diferentes membros da equipa são 

contributos fundamentais para a qualidade dos serviços prestados aos doentes.  

 

 

 

 

1. Gabinete Administrativo 12. Área de armazenamento de desinfectantes 

2. Gabinete Diretora Técnica 13. Armazém de produtos inflamáveis e gases medicinais  

3. Gabinete do Farmacêutico-Adjunto 14. Gabinete Farmacêutico 

4. Vestiários 15. Área de DIDDU com KARDEX 

5. Instalações sanitárias femininas 16. Área de DIDDU manual  

6. Instalações sanitárias masculinas 17. Sala de reuniões  

7. Armazém de Psicotrópicos, Estupefacientes, 

Benzodiazepinas e Hemoderivados 
18. Armazém de produtos de grande volume 

8. Laboratório 19. Área de preparação de estéreis 

9. Reembalagem e Reetiquetagem        19a.Camara de preparação para nutrição parentérica 

10. Gabinete Técnica Coordenadora 19b. Camara de preparação de citotóxicos 

11. Área de Distribuição Clássica 20. Ambulatório 
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Tabela 1. Esquema representativo da distribuição dos Recursos Humanos dos SF  

 * Unidade Hospitalar de Fafe 

2.3. Recursos Informáticos  

Os SF utilizam como suporte informático o programa Gestão Hospitalar de Armazém e 

Farmácia (GHAF). Entre as várias funcionalidades desta ferramenta de apoio evidencia-se, a 

possibilidade de gestão de encomendas, armazenamento, prescrições e distribuição aos vários 

SC.  

2.4. Comissão de Farmácia e Terapêutica  

A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) é responsável pelo desenvolvimento, 

implementação e acompanhamento da política do medicamento do CHAA, com o objetivo de 

assegurar a garantia de qualidade, eficácia e controlo de custos. 

A Comissão é constituída no máximo por seis membros (3 médicos e 3 farmacêuticos) e é 

presidida pelo diretor clínico do hospital. 
[2]

 

2.5. Formulário Hospitalar Nacional de Medicamento  

O Formulário Hospitalar Nacional de Medicamento (FHNM) consiste numa lista de 

medicamentos aprovada pela CNFT, que funciona como instrumento de apoio e orientação à 

prescrição nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde.  

Diretora dos SF 

Dr.
a 
Ariana Araújo 

 

Farmacêuticos TDT AO Administrativos 

Dr.
a
 Aurora Leocárdio 

TDT Virgínia Freitas 

(Técnica Coordenadora) Cidália Araújo Carina Morais 

Dr.
a
 Cidália Pinto Lisboa TDT Ana Carvalho Eduardo Luz José António Bastos 

Dr. José Costa TDT Célia Torres Fernando Sousa*  

Dr.
a
 Maria Conceição Rebelo* TDT Nelson Cardoso Rui Pimenta  

Dr.
a
 Márcia Silva TDT Raquel Pereira   

Dr. Nelson Gomes TDT Rita Bizarro   

Dr.
a
 Paula Martins TDT Sónia Mendes   

Dr.
a
 Sofia Ferreira    

Dr.
a
 Sofia Jordão    
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Este formulário contém todos os medicamentos necessários a uma terapêutica ajustada à 

generalidade das patologias que surgem a nível hospitalar. A utilização de medicamentos não 

incluídos no FHNM depende da respetiva inclusão em adenda ao mesmo formulário, a aprovar 

pela CNFT. A proposta, caso obtenha a concordância da CFT do Hospital, ou da Administração 

Regional de Saúde, interessada é submetida à aprovação da CNFT. As adendas, após aprovação, 

são publicitadas pela CNFT nos mesmos termos em que é publicitado o Formulário Nacional de 

Medicamentos.
 [3]

 

 

3. SELEÇÃO, AQUISIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS 

3.1. Gestão de existências 

A gestão de existências está ajustada às necessidades de cada medicamento existente no 

SFH, deste modo, é criado um equilíbrio que impede situações de rotura de stock ou excesso de 

stock, que se traduz em paralisação de capital. Os principais objetivos do controlo de stocks 

relacionam-se com a dispensa de produtos aos SC quando solicitados, bem como reduzir os 

custos de existências ao mínimo praticável. 

O GHAF apresenta um papel importante para uma melhor gestão, uma vez que, o controlo 

da entrada/ saída dos produtos é maior, potencializando a gestão administrativa e financeira. 

3.2. Sistemas e critérios de aquisição 

 Trata-se de um processo com o propósito de adquirir os medicamentos adequados às 

necessidades farmacoterapêuticas dos Doentes, atendendo aos critérios farmacoeconómicos. A 

aquisição dos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos, é da 

responsabilidade do Diretor dos SF em articulação com o serviço de aprovisionamento.  

3.2.1. Concurso Administração Central do Sistema de Saúde  

Trata-se de um concurso público, da responsabilidade do Ministério da Saúde, para os 

produtos mais consumidos pelos Hospitais a nível nacional. As propostas dos fornecedores 

interessados são apresentadas e submetidas a análise, sendo escolhido aquelas que apresentam a 

melhor relação custo/benefício. As propostas selecionadas são colocadas no Catálogo Público 

de Aprovisionamento. Este catálogo apresenta para cada produto todos os fornecedores 

aprovados, e as condições que cada um oferece e com base nesta informação, a Diretora dos SF 

decide a que fornecedor efetuará a compra.  
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3.2.2. Ajustes diretos 

Processo de compra realizado quando se pretende adquirir um produto cuja necessidade não 

estava prevista, e por isso não encontra-se abrangido por um concurso de aquisição, ou perante 

situações urgentes como, rotura de stock de um medicamento.  

3.2.3. Aquisição de medicamentos de Autorização de Utilização 

Excecional  

Em algumas circunstâncias, poderão existir medicamentos sem AIM, sendo necessário 

proceder à importação do produto. No entanto, essa compra carece de autorização por parte do 

Infarmed. Para que a compra seja autorizada é necessário a Autorização de Utilização 

Excecional (AUE), que representa um pedido de autorização de compra em que vários dados 

devem ser preenchidos. O procedimento de aquisição de medicamentos que necessitem de AUE 

está definido na Deliberação nº105/CA/2007 de 1 de Março.  

3.2.4. Aquisição de psicotrópicos e estupefacientes  

A aquisição de psicotrópicos e estupefacientes implica o preenchimento de uma 

requisição própria juntamente com a nota de encomenda. Após o devido preenchimento e 

autentificação da requisição pelo fornecedor e Diretora dos SF, o original deste documento 

permanece com os SF e o duplicado com o fornecedor. 
[4]

 

3.2.5. Aquisição de Hemoderivados 

A aquisição de produtos derivados do plasma humano é obrigatoriamente realizada via 

catálogo do Concurso Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS). Estes produtos são 

selecionados após consulta e análise das suas características e condições de aquisição, 

disponíveis no catálogo online.  

3.2.6. Aquisição de Medicamentos por Pedido de Empréstimo 

Em situações pontuais, o farmacêutico responsável dos SF entra em contato com SFH 

próximos para aquisição de medicação em falta. Esta circunstância pode ser secundária a atrasos 

de entrega de encomendas por parte dos laboratórios, o aumento do consumo de um 

determinado medicamento ou em casos de rotura de stock por erros de gestão. Durante o meu 

estágio, o CHAA procedeu à aquisição de um medicamento citotóxico, 5-fluoruracilo, por 

pedido de empréstimo ao Hospital de São João. A aquisição do medicamente nesta modalidade 

foi secundária a um atraso de entrega da encomenda por parte do laboratório aos SF do CHAA. 
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3.3. Receção e conferência de produtos adquiridos 

A receção e conferência dos produtos adquiridos pelos SF são realizadas no armazém de 

grandes volumes. As encomendas são acompanhadas pela respetiva guia de remessa e fatura 

emitida pelo fornecedor e pela guia de transporte emitida pelo responsável pelo transporte. 

 Em caso de inconformidade, o fornecedor é contatado para a regularização da situação. 

Esta pode ser resolvida através da devolução dos produtos em causa e posterior envio dos 

produtos corretos ou por meio de uma nota de devolução com descrição do motivo. 

 Após a conferência dos produtos, anexa-se à guia de entrada o documento que 

acompanha a encomenda (fatura ou guia de remessa), colocando a data e assinatura nos 

mesmos. Os administrativos dos SF são os responsáveis pela introdução da encomenda no 

sistema informático. 

3.4. Armazenamento dos produtos/prazos de validade 

O armazenamento de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos deve 

ser feito de modo a garantir as condições necessárias de espaço, luz, temperatura, humidade e 

segurança.
[1] 

No CHAA, armazenamento dos produtos nos SF é feito tendo em conta a ordem 

alfabética da DCI, prazo de validade (FEFO – first expired, first out), especialidade e as 

necessidades especiais do medicamento.  

 

3.4.1. Armazenamento especial 

Certos medicamentos e produtos apresentam determinadas particularidades e por isso o 

seu armazenamento requer condições especiais ou locais específicos.  

 Fármacos que exigem refrigeração encontram-se em frigoríficos equipados com 

sistema de alarme automático. Os produtos citotóxicos são armazenados em local próprio e 

exclusivo e os medicamentos destinados ao ambulatório encontram-se junto do local de 

atendimento. Os hemoderivados e os estupefacientes e psicotrópicos (2 cofres e 2 armários) 

estão apartadamente numa área reservada de acesso restrito separada dos restantes produtos. Por 

fim, os produtos inflamáveis encontram-se no exterior dos SF, num local seguro e de fácil 

acesso. 

4. SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 

Uma das responsabilidades e funções dos SFH é a dispensa e distribuição de medicamentos 

e outros produtos de saúde aos diferentes SC existentes no CHAA. A distribuição de 

medicamentos tem como objetivo: 
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 Garantir o cumprimento da prescrição; 

 Racionalizar a distribuição dos medicamentos; 

 Garantir a administração correta do medicamento; 

 Diminuir os erros relacionados com a medicação (administração de medicamentos não 

prescritos, troca da via de administração, erros de doses, etc.); 

 Monitorizar a terapêutica; 

 Reduzir o tempo de enfermaria dedicado às tarefas administrativas e manipulação dos 

medicamentos; 

 Racionalizar os custos com a terapêutica. 
[1]

 

 

Nos SFH do CHAA existem os seguintes sistemas de distribuição: 

 Distribuição Clássica/Tradicional: 

o Reposição de stocks nivelados; 

o Reposição de stocks por troca de módulos; 

o Distribuição individualizada/Personalizada. 

 Distribuição Individual Diária em Dose Unitária; 

 Distribuição Medicamentos em Regime de Ambulatório. 

 

4.1. Distribuição clássica/ Tradicional 

A distribuição Clássica/Tradicional tem como finalidade a reposição de stocks de 

medicamentos e outros produtos farmacêuticos não fornecidos pelo DIDDU.  

 A composição quantitativa e qualitativa dos stocks é acordada entre o farmacêutico 

responsável e o enfermeiro chefe do respetivo serviço.  

 Este tipo de distribuição de medicamento apresenta algumas desvantagens como a falta 

de controlo da terapêutica por parte do farmacêutico e maior dificuldade no controlo dos prazos 

de validade e stocks nas enfermarias.  

4.1.1. Reposição de stocks nivelados  

Este procedimento é efetuado com uma periocidade pré-estabelecida, isto é, por 

requisição eletrónica o enfermeiro chefe, nos dias estabelecidos com o farmacêutico 

responsável, elabora a encomenda com base no stock existente e envia-a aos SFH. 

Posteriormente, a requisição é avaliada e validada pelo farmacêutico responsável. Após 

validação, o farmacêutico procede à emissão da requisição e o TDT prepara a encomenda. Por 

fim, um AO transporta a encomenda até ao serviço onde o enfermeiro chefe deverá assinar a 

folha de receção. 
[5]
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Ainda na distribuição Clássica/Tradicional, são fornecidos kits de medicamentos aos 

doentes após cirurgia de acordo com a prescrição do médico (Anexo 1). A Unidade de Cirurgia 

de Ambulatório fornece 5 tipos de kits para 3 dias de medicação: 2 para adultos e 3 pediátricos; 

para além disso, também existe o kit cirurgia de ambulatório vascular. Alguns medicamentos, 

como antibióticos para profilaxia pré-operatória e os abortivos (misoprostol e mifepristone), 

possuem um stock no serviço e a sua reposição é executada após envio do registo de uso (Anexo 

2), sendo debitados ao doente e ao SC. 

4.1.2. Reposição de stocks por troca de módulos 

Tal como na reposição de stocks nivelados, a reposição de stocks por troca de módulos 

tem por base uma listagem anteriormente criada pelo farmacêutico responsável e o enfermeiro 

chefe do serviço e esta reposição é feita de acordo com um periocidade previamente 

estabelecida. O farmacêutico responsável efetua a requisição através do GHAF, debitando ao 

SC as unidades que serão repostas posteriormente pelo TDT. Nos dias estabelecidos para a 

reposição, o AO transporta aos SF os módulos para que sejam substituídos por outros repostos.  

4.1.3. Distribuição individualizada/Personalizada 

Os medicamentos necessários a cada doente são requeridos de forma individualizada, e são 

dispensados pelos Serviços Farmacêuticos também de forma individualizada. Os medicamentos 

abrangidos pela distribuição individualizada/personalizada são: psicotrópicos e estupefacientes, 

citotóxicos, hemoderivados, medicamentos extra-formulário (necessitam de autorização) e 

produtos de nutrição para neonatologia.    

A distribuição personalizada permite estabelecer uma relação entre a terapia medicamentosa 

e cada doente, vigiar o cumprimento de guidelines e protocolos e utilizar o sistema de 

justificação para medicamentos com caraterísticas especiais. 
[6] 

4.2. Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária  

 A distribuição individual diária em dose unitária (DIDDU) tem como principais objectivos: 

assegurar a validação da prescrição, o cumprimento integral do plano terapêutico, a diminuição 

dos erros associados à dispensa e administração, uma melhor adesão do doente à terapêutica e o 

cumprimento dos procedimentos e normativos legais relativos a recursos humanos, instalações e 

equipamentos, processos organizacionais e técnicos. 
[7] 

Assim sendo, o sistema de DIDDU consiste na dispensa das doses de medicamentos 

necessárias para o doente internado para um período de 24 horas exceto, na sexta-feira de cada 

semana cuja medicação é enviada aos SC a triplicar.   

O farmacêutico é responsável pela validação da prescrição médica através da sua avaliação 

científica. O médico prescreve a medicação para cada doente internado por via do GHAF e o 
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farmacêutico procede posteriormente à sua validação elaborando o perfil farmacoterapêutico do 

doente em causa. Caso exista algo considerável relativamente à prescrição, o farmacêutico deve 

enviar um alerta informático ao médico. Se existir algum erro inerente à prescrição, este deve 

ser anotado no formulário de Notificação de Erros de Medicação disponível no portal interno do 

CHAA. 
[8]

 

Após validação de todas as prescrições, são impressos os mapas de preparação da 

terapêutica de cada serviço que servem de base à preparação da medicação por parte do TDT. 

Os medicamentos são distribuídos em malas, identificadas por SC, subdivididas em 

gavetas individuais, rotuladas com o nome e número do processo. As malas podem ser 

preparadas de modo manual ou através de um sistema semi-automático, o KARDEX. Este 

aparelho funciona como um dispensador de medicamentos, permitindo assim uma melhor a 

mais rápida distribuição da medicação.  

No caso de a medicação requerer condições especiais de conservação ou a sua dimensão 

não é compatível com as gavetas, esta é transportada em sacos devidamente identificados.  

  Quando a medicação não é utilizada no período para a qual se destina, retornando aos 

SF nas gavetas das malas, o TDT efetua o seu registo e seguidamente o farmacêutico 

responsável faz as revertências da medicação no GHAF. Estas devoluções são registadas 

informaticamente por serviço e por doente, permitindo que os produtos voltem a entrar no stock 

dos SF.  

4.3. Distribuição de medicamentos a doentes em ambulatório 

Este sistema de distribuição permite a dispensa direta de fármacos a doentes não internados, 

possibilitando a continuidade do tratamento em ambiente familiar e a redução dos custos 

inerentes ao internamento. Para além disso, a DMRA permite um maior controlo e vigilância 

em determinadas patologias crónicas assegurando a adesão dos doentes à terapêutica, bem como 

a sua segurança e eficácia, pelo que deve, no momento da dispensa, fornecer ao utente toda a 

informação inerente à correta utilização da medicação, esclarecendo-o quanto à posologia, 

modo de administração, conservação, contra-indicações e possíveis efeitos adversos. 
[9]

 

Nos SF do CHAA, dispensa-se gratuitamente medicação específica para patologias bem 

definidas, tais como: Reumatologia, HIV/SIDA, Hepatite B, Hepatite C, Neoplasias, Esclerose 

Múltipla, Esclerose lateral amiotrófica, Insuficiência renal crónica, Doença de Crohn, entre 

outras.  

A dispensa de medicação é efetuada mediante a prescrição médica individualizada (Anexo 

3). O GAHF auxilia na dispensa de medicação, pois através da introdução do número do 

processo do utente tem-se acesso à sua ficha, permitindo assim aceder ao histórico de 

tratamento e desta forma controlar a medicação do utente. No primeiro ato de dispensa, o utente 
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deve comprometer-se com as condições de utilização dos medicamentos, através da assinatura 

do termo de responsabilidade e, por isso, deve ser sempre o utente a dirigir-se aos SF. (Anexo 4)   

Com o objetivo de detetar e corrigir possíveis erros associados a DMRA, procede-se a 

impressão de uma relação das receitas por patologia, para depois, serem conferidas e 

arquivadas. 

A dispensa de medicação normalmente é feita para 30 dias, permitindo assim uma maior 

vigilância terapêutica que se deve à potencial carga tóxica dos fármacos e o seu elevado valor 

económico. Ao longo da dispensa, o farmacêutico tenta ainda perceber junto do doente se há 

adesão ao tratamento, se tem verificado reações adversas, nomeadamente através de programas 

de farmacovigilância ativa, e prevenir, identificar ou resolver problemas relacionados com a 

utilização dos medicamentos de forma a conseguir os melhores resultados na saúde. 
[10]

 

Durante o nosso estágio, elaboramos folhetos informativos para os medicamentos 

destinados ao ambulatório (Anexo 5) para que estes sejam entregues no momento da dispensa 

da medicação. Para além disso, tendo como base a informação concedida pelo Dr. Nelson 

Gomes, realizamos um poster sobre intervenção farmacêutica e breve análise dos resultados de 

um inquérito de satisfação sobre o atendimento no ambulatório (Anexo 6). 

4.4. Medicamentos sujeitos a controlo especial 

4.4.1. Psicotrópicos e estupefacientes  

Atendendo ao fato de estes medicamentos apresentarem uma margem terapêutica 

estreita e um grau de dependência física e psíquica elevadas, devem obedecer a condições 

especiais de segurança. Deste modo, encontram-se sob a égide do Ministério da Justiça e Saúde 

– Decreto-lei nº 15/93 de 22 de Janeiro, que estabelece o regime jurídico do consumo e tráfico 

de estupefacientes e psicotrópicos.  

No SF do CHAA todo o manuseamento destes medicamentos é feito por Farmacêuticos. 

Sendo assim, é obrigação do FH garantir o seu rigoroso controlo, desde, a sua receção até à sua 

distribuição. 

O armazenamento destas substâncias é feito por ordem alfabética de DCI, em 2 cofres e 

2 armários, que se localizam numa sala de acesso condicionado, à qual só os FH têm acesso. 

Em todos os serviços existe um stock fixo de estupefacientes e psicotrópicos que é 

definido entre o FH responsável e o Enfermeiro Chefe de cada serviço. Este stock é conferido, 

diariamente, pelos Enfermeiros, sendo armazenados em local próprio e fechado à chave. A 

distribuição é então feita por reposição de stock. A requisição é feita em modelo especial, que 

corresponde ao registo de administração de cada Doente. Cada requisição é referente a uma só 

substância ativa na qual podem constar vários Doentes aos quais foi prescrito o mesmo 

medicamento. Na requisição deve constar: nome do serviço requisitante, nome do medicamento 

(DCI), dose e forma farmacêutica, nome do(s) doente(s), rubrica do Enfermeiro responsável e 
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data, quantidade administrada, quantidade fornecida, assinatura e nº mecanográfico do diretor 

do serviço ou seu substituto (Anexo 7). 

O FH recebe a requisição, confere a quantidade, atribui um número sequencial que 

regista num caderno próprio, e assina. De seguida, regista informaticamente a requisição e 

debita ao SC. Após este registo, o FH avia o pedido, colocando os medicamentos num saco 

preto, devidamente fechado, para posteriormente serem transportados ao SC, pelos AO. Nos SC, 

o enfermeiro responsável pela medicação confere e assina a requisição na presença dos AO. O 

duplicado fica arquivado nos SC, e o original é arquivado nos SF. A listagem de todos os 

movimentos destas substâncias, é enviada ao INFARMED, trimestralmente. 
[6] [9]

 

Durante o nosso estágio efetuamos o aviamento de algumas requisições, constatando 

que os mais requisitados são as benzodiazepinas, mais precisamente, alprazolam, diazepam, 

oxazepam, midazolam e os estupefacientes morfina, fentanilo e petidina. 

4.4.2. Hemoderivados 

Os produtos hemoderivados são entendidos como, medicamentos que derivam do 

sangue e plasma humano, sendo a sua aquisição, dispensa e administração legislada pelo 

Despacho Nº 1051/2000, do Ministério da Defesa Nacional e de Saúde, de 30 de Outubro. 
[11]

 

Entre os vários hemoderivados existentes incluem-se: albumina e soluções contendo 

proteínas plasmáticas, imunoglobulinas, fatores de coagulação e antiproteases e frações 

derivadas do plasma e suas combinações. Este tipo de medicamentos abrange os Serviços de 

Internamento, Blocos, Consultas, Serviço de Urgência e Observações. 

Estes medicamentos sofrem um controlo muito rigoroso, uma vez que, são de origem 

biológica, havendo por isso vários perigos associados. Estes são sujeitos a estudos por lote, por 

parte do Laboratório de Qualidade do INFARMED, o qual emite um certificado de aprovação. 

A requisição é feita em papel, em modelo próprio constituído por duas vias: a primeira 

fica arquivada nos SF e a segunda que é arquivada no processo clínico do Doente. A requisição 

destina-se apenas a um doente e deve ser corretamente preenchida (Anexo 8). 

Modo de preenchimento da folha de aquisição: 

 Preenchimento pelo médico 

 Nome do medicamento; 

 Forma farmacêutica, dose e duração da terapêutica; 

 Justificação clínica; 

 Assinatura, nº mecanográfico e data de requisição. 

 

 Preenchimento pelo Farmacêutico 

 Numeração sequencial da requisição; 
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 Nº lote e laboratório de origem; 

 Quantidade dispensada; 

 Nº de certificado de autorização de utilização de lote do INFARMED. 

Todas as embalagens fornecidas são etiquetadas com o nome do Doente e nº do 

processo de forma a obter um maior controlo da administração e a devolução dos produtos não 

administrados. O responsável que recebe o produto deve igualmente assinar a requisição e datar 

a mesma. Todos os produtos que não forem utilizados devem ser devolvidos aos SF, devendo o 

Enfermeiro mencionar na via de serviço o número de embalagens que devolve e a data. O 

Farmacêutico, por sua vez, deve registar a receção da devolução na via farmácia, do número de 

embalagens recebidas e do respetivo lote, bem como, proceder à sua revertência no sistema de 

gestão informático. 

4.4.3. Medicamentos extraformulário 

Quando o médico está perante um quadro clínico que no seu entendimento exige uma 

terapêutica que não consta no formulário interno do CHAA, a sua prescrição deve ser 

acompanhado da justificação de extra-formulário (Anexo 9).  

A justificação apresentada deve conter as seguintes informações: Identificação do 

doente, cama, nº de processo e serviço requisitante; Diagnóstico; DCI, dose, forma farmacêutica 

e posologia; Justificação para a necessidade do seu uso; Data e assinatura do médico prescritor; 

Concordância do Diretor de serviço e da CFT. 

4.4.4. Anti-infeciosos 

A gestão desse ato terapêutico é mais complexo do que o vulgar entendimento da maior 

parte dos utilizadores uma vez que o incumprimento das indicações do seu uso pode levar ao 

aparecimento de espécies multirresistentes que resultam em doenças infeciosas, de expressão 

clínica grave, cuja solução impõe tratamento e supervisão hospitalares. 

Se por um lado o hospital é procurado como centro de recursos para situações 

patológicas, a verdade é que este espaço é igualmente uma fonte de múltiplas infeções que 

potencializa um maior número de resistências aos anti-infeciosos. Esta constatação impõe a 

necessidade de cuidadosa ponderação na escolha de agentes antimicrobianos a serem utilizados 

em contexto hospitalar. 

Existem anti-infeciosos de prescrição livre, de prescrição justificada e de restrição. A 

flexibilidade da escolha justifica que o CHAA tenha selecionado a cefazolina como 

antimicrobiano para a profilaxia microbiana a ser administrada por um período máximo de 24 

horas. 
[12]
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5.  PRODUÇÃO E CONTROLO DE MEDICAMENTOS  

Nem sempre a Indústria Farmacêutica consegue acompanhar a individualização da 

terapêutica, sendo necessário, em casos específicos de patologias / grupos etários, adaptar a 

terapêutica farmacológica. Deste modo, a Farmácia Hospitalar tem necessidade de integrar nos 

seus serviços uma área de produção e controlo de medicamentos. 

A preparação e dispensa de medicamentos manipulados nos SF hospitalares são 

reguladas pelo Decreto-Lei nº 95/2004, de 22 de Abril e pela Portaria Nº 594/2004 de 2 de 

Junho, que aprova as “Boas Práticas a Observar na Preparação de Medicamentos Manipulados 

em Farmácia de Oficina e Hospitalar”. 

No CHAA, a área de produção de medicamentos está dividida em duas áreas:  

1. Área de produção de medicamentos estéreis: Unidade de preparação de 

medicamentos citotóxicos e Unidade de preparação de misturas para nutrição 

parentérica. 

2. Área de produção de medicamentos não-estéreis. 

 

5.1.  Preparação de medicamentos estéreis 

5.1.1. Preparação de Citotóxicos  

O cancro é uma das principais causas de morte no mundo. Sendo assim, a quimioterapia 

desempenha um papel cada vez mais importante no tratamento de doenças neoplásicas, não 

havendo no entanto uma cura definitiva.  

No CHAA são preparados diariamente um número considerável de preparações de 

citotóxicos. A terapia com citotóxicos destina-se a vários tipos de neoplasias, sendo as mais 

frequentes: o carcinoma da mama, ovário, próstata, cólon-retal e gástrico.  

A preparação de medicamentos citotóxicos é efetuada de forma centralizada numa 

Unidade de Preparação de Medicamentos Citotóxicos (UPMC) localizada nos serviços 

farmacêuticos. Esta unidade é constituída por uma zona negra, que consiste numa área de 

documentação, armazenamento e área de apoio à preparação dos protocolos, antecâmera onde o 

operador se equipa e faz a higienização adequada, sala limpa de uso exclusivo para a preparação 

da terapêutica oncológica onde existe uma camara de fluxo laminar vertical classe II B. Existe 

um transfer de materiais da sala negra para a sala limpa.  

A preparação desta medicação é efetuada de acordo com a prescrição médica e de forma 

a garantir a assepsia e a estabilidade do medicamento, a segurança do operador e de modo a 

evitar a contaminação ambiental. 

O médico prescreve o tratamento oncológico ao doente, de acordo com os protocolos de 

terapêutica antineoplásica (Anexo 10), aprovados a nível nacional, como por exemplo, FOLFIRI 
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(Irinotecano, Levofolinato de sódio e 5- Fluorouracilo). Esta prescrição corresponde a um ciclo 

de tratamento, no qual está incluído, medicação para pré-quimioterapia (ex: ondansetron – 

efeitos secundários), fármacos citotóxicos e a medicação pós-quimioterapica (ex: dexametasona 

– efeitos secundários). De modo a simplificar a preparação da medicação e evitar o desperdício 

de fármaco, a administração dos fármacos é programada no dia anterior de modo a que, no 

mesmo dia, sejam assistidos doentes que façam o mesmo ciclo de tratamento.  

O processo de preparação divide-se em 3 partes: Receção e dupla validação das 

prescrições (farmacêutico); Manipulação das preparações (TDT ou farmacêutico); Pós-

manipulação (farmacêutico). 

A prescrição é enviada ao SF com antecedência. O Farmacêutico recebe as prescrições e 

valida as mesmas. A validação consiste na verificação de dados como a posologia prescrita para 

cada citotóxico em função da superfície corporal do doente e de eventuais reduções de doses 

explícitas na prescrição, cálculo do volume de citotóxico a usar para obter a dose indicada, 

volume final e ritmo de perfusão. Contudo, a quantidade do fármaco pode ser em função do 

peso ou então da clearance hepática como acontece com a carboplatina. Estes cálculos sofrem 

uma dupla validação, ou seja, é feita por dois Farmacêuticos diferentes, em momentos diferentes 

para garantir que tudo está correto. Após validação, o Farmacêutico debita os consumos ao 

doente e elabora uma lista de medicamentos necessários para as preparações do dia seguinte e 

imprime os rótulos identificativos de cada preparação. O TDT destacado, com base na lista 

criada, coloca num tabuleiro todos os medicamentos necessários para as preparações. Além 

disso, prepara-se igualmente a preparação da medicação pré e pós-quimioterapia que cada 

doente irá realizar.
 [14]

 

No dia do tratamento, o Farmacêutico aguarda que o Enfermeiro do Hospital de Dia do 

Serviço de Oncologia dê o “OK” para proceder à preparação devendo sempre registar a hora 

(Anexo 11). Este “OK” é dado apenas quando os resultados analíticos do doente, estão em 

condições para avançar com o tratamento, e desde modo, proceder à preparação da medicação. 

Após confirmação, prepara-se os tabuleiros com os medicamentos citotóxicos (Anexo 12), 

reagentes e todo o material necessário (seringas,contentor), sendo todo o material 

descontaminado com álcool a 70 %. O material é transportado para dentro da camara pelo 

transfer e a comunicação é feita pelo intercomunicador (Anexo 13). 

É importante referir que todas as preparações são individualizadas, e que após a sua 

preparação, o operador envia para o exterior da camara, sendo anotada a hora de saída da 

preparação da camara. Após a manipulação, o Farmacêutico valida a prescrição, inspecionando 

a cor, presença de precipitado ou partículas estranhas, e conferindo os volumes. De seguida, a 

preparação é rotulada e selada num saco. Se as preparações forem fotosenssensíveis, são 

colocadas em sacos pretos devidamente selados (se possuir na sua composição Levofolinato de 

sódio, 5-Fluorouracilo, entre outros). As preparações são enviadas em malas próprias, para o 
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serviço de Oncologia (Hospital de Dia), por um AO, sendo registada a hora de envio, 

juntamente com a assinatura do AO que transporta, e o Enfermeiro que receciona a medicação 

(Anexo 14). 

O controlo microbiológico da CFLV é realizado quinzenalmente (Anexo 15). Este 

controlo consiste na utilização de 4 placas de gelose por contacto em pontos previamente 

definidos por um período de 10 segundos, antes e durante a preparação. As placas são 

identificadas com data e localização e enviadas para o laboratório de microbiologia. 
[14]

 

Tivemos oportunidade de participar, durante um dia, na preparação de medicação com 

substâncias citotóxicas, acompanhando todo o procedimento desde a preparação propriamente 

dita até a administração ao doente. 

5.1.2. Misturas para nutrição parentérica  

A nutrição consiste na ingestão, digestão, absorção e metabolização de nutrientes em 

quantidades e proporções tais, que permitem a normal morfologia e funcionamento do 

organismo, e adequado desenvolvimento do mesmo. 

De modo a manter o metabolismo ou a corrigir desequilíbrios nutricionais, cada 

indivíduo, saudável ou doente, tem necessidades individuais em macro e micronutrientes.  

A Nutrição Parentérico (NP) está indicada sempre que o paciente está impossibilitado 

de usar a via entérica. As formulações para a NP apresentam-se como preparações injetáveis, 

prontas ou de preparação extemporânea. Atualmente, existem no mercado uma grande 

variedade de bolsas para NP, no entanto, existem casos especiais às quais não conseguem dar 

resposta. 

A nutrição artificial (NA) consiste assim no aporte de macro (proteínas, hidratos de 

carbono e lípidos) e micronutrientes (electrólitos, oligoelementos e vitaminas) quantitativa e 

qualitativamente, adequados a cada doente. É considerada uma terapêutica segura e eficaz desde 

que se observem os seguintes requisitos: adequação do esquema nutritivo à situação clínica do 

doente; monotorização clínica e laboratorial; correção dos aportes em função da evolução 

clínica. 

Os serviços farmacêuticos do CHAA dispõem de uma Unidade de Preparação de 

Misturas Nutritivas para Nutrição Parentérica (UPMNNP). A preparação de bolsas para NP 

destina-se, essencialmente, ao serviço de Neonatologia. 

Nesta unidade são ainda manipulados outro tipo de preparações que exigem condições 

assépticas.  

Como acontece com os citotóxicos, o FH é responsável pela validação da prescrição 

médica da nutrição parentérica (Anexo 16). O FH deve assim: 
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 Verificar e validar a prescrição, dados do doente e dados de cada componente da 

mistura (lote, validade); 

 Comprovar a concentração final da mistura, estabilidade, incompatibilidades, 

volume prescrito, condições de administração e duração do tratamento; 

 Preparar as bolsas de administração parentérica; 

 Organizar os ficheiros dos doentes; 

 Debitar os consumos aos serviços clínicos. 

No CHAA, as bolsas para NP são preparadas numa sala asséptica com camara de fluxo 

laminar horizontal (previamente desinfetada) de modo a proteger a preparação. 

A preparação para NP é preparada em duas fases: Fase hidrossolúvel (preparada em 

bolsa revestida com papel de alumínio devido à fotossensibilidade das vitaminas) e a Fase 

lipossolúvel (preparada em seringa opaca). Ambas são etiquetadas, onde constam os seus 

constituintes e respetivas quantidades, identificação do serviço, do doente e operador; data de 

preparação, validade e indicação do processo de conservação. 

A preparação da fase hidrossolúvel consiste na adição dos maiores volumes, glucose a 

5% e 10% e solução de aminoácidos, seguindo-se a adição de electrólitos monovalentes, 

bivalentes, sendo o cálcio o último constituinte a ser adicionado. Nessa altura, deve-se 

inspecionar a eventual formação de algum precipitado. As vitaminas hidrossolúveis dissolvidas 

em água destilada são as últimas a serem adicionadas a esta solução, pois conferem cor, 

impedindo a visualização de precipitado, caso haja. Após a adição de cada componente deve-se 

sempre homogeneizar a solução. Terminando a adição de todos os componentes hidrossolúveis, 

e antes de se fechar, inverte-se a bolsa de forma a evitar fenómenos de floculação localizada. 

Por fim, comprime-se ligeiramente a bolsa para eliminar todo o ar e fecha-se hermeticamente.  

Na segunda fase é preparada a solução lipossolúvel em seringa opaca, para proteger da 

luz. De seguida é acoplada ao sistema de administração parentérica. Depois de preparada a bolsa 

é rotulada, embalada e enviada ao SC em malas fechadas, devidamente identificadas, por um 

AO do SC. Chegando ao SC, o Enfermeiro responsável confere as preparações e assina a 

recepção, sendo devolvida a mala à UCPN.
 [15]

 

As bolsas de nutrição parentérica preparadas devem ser isentas de microrganismos, pela 

qual devem ser tomadas todas as medidas de assepsia para evitar qualquer tipo de 

contaminação. Neste sentido, é feito regularmente, a manutenção e controlos microbiológicos da 

CFLH. Esta por sua vez é verificada e controlada duas vezes por ano. Os SF dispõem de um 

contrato de manutenção, entre o hospital e uma firma idónea (Anexos 17,18, 19 e 20). 

Tivemos a oportunidade de assistir à preparação de uma bolsa parentérica assim como 

visitar o serviço de Neonatologia. Na nossa primeira visita a este serviço, foi-nos lançado um 

desafio pela Enfermeira Chefe em acompanharmos o crescimento e evolução do prematuro para 
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o qual preparamos a bolsa parentérica. Deste modo, assistimos de perto a evolução do 

prematuro havendo assim maior conivência e cuidados entre Enfermeiros, Médicos e 

Farmacêuticos, o que se traduz, a nosso ver, num benefício para todos. 

Realizamos ainda no âmbito da preparação de medicamentos estéreis um póster que 

reflete as percentagens de medicamentos estéreis produzidos nos CHAA nos últimos seis meses 

e de acordo com cada serviço (Anexo 21). 

5.2. Preparação de manipulados (medicamentos não estéreis)  

Em determinadas situações há necessidade de criar formas farmacêuticas adaptadas a 

um doente específico. Nos SF do CHAA são também criadas preparações de medicamentos não 

estéreis as quais incluem cremes, soluções, pomadas, formulações pediátricas e soluções orais, 

havendo uma área própria para a sua manipulação. Esta área é constituída por uma zona de 

pesagens, uma banca de preparação e uma área de lavagem do material. Antes da preparação de 

qualquer forma farmacêutica, é feita uma prévia preparação do campo de trabalho: limpeza do 

campo de trabalho com álcool a 70°; reunião do material e matérias-primas necessárias; 

equipamento do técnico: bata, luvas, máscara, gorro.
 [13]

 

Existe duas pastas nas quais são arquivadas todas as fichas de preparação dos 

manipulados mais requisitados pelos serviços clínicos onde contém a informação necessária ao 

processo de fabrico e as fichas técnicas de todos os manipulados onde constam o serviço 

requisitante, fornecedor do produto, nome comercial, número de lote e validade; tipo de 

manipulado, dose e quantidade preparadas; assinatura do operador e data de preparação. 

Durante o nosso estágio tivemos oportunidade de preparar alguns manipulados, 

nomeadamente, colutórios de clorohexidina (usados sobretudo em paciente que realizam 

quimioterapia).
 
 

5.3. Reembalagem e Reetiquetagem  

A reembalagem corresponde ao acondicionamento e identificação da dose unitária de um 

medicamento para que este seja integrado no circuito do medicamento relativamente à 

prescrição médica, aviamento e posterior administração ao Doente. A reembalagem e rotulagem 

de medicamento unidose, deve ser efetuada de maneira a assegurar a segurança e qualidade do 

medicamento. Os objetivos são: garantir identidade do medicamento reembalado; proteger 

medicamentos dos agentes ambientais; assegurar que o medicamento reembalado é utilizado 

com segurança, rapidez e comodidade. 

Este processo implica que cada unidade contenha uma quantidade de medicamento 

destinado a uma só toma, que permita uma fácil identificação, que seja de abertura fácil e segura 
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e que proporcione uma adequada protecção do conteúdo a agentes ambientais. Estes 

medicamentos são cedidos na DIDDU e, em alguns casos no ambulatório. 

Deste modo, sempre que é necessário fracionar, reembalar ou reetiquetar, elabora-se um 

pedido, que tem de ser registado. Este pedido é registado na ficha de produção, onde deve 

conter o nome do medicamento, número de fabrico, data de preparação, quantidade, nome 

comercial do medicamento, o lote de origem, nome do laboratório, o lote atribuído e o prazo de 

validade atribuído (se sofreu manipulação ou não está na embalagem primária (de origem), o 

prazo atribuído é no máximo de seis meses ou de 25% do tempo remanescente da embalagem 

original; se não sofreu manipulação o prazo de validade é igual ao original). 

Quando não é necessário reembalar a medicação, realiza-se apenas a reetiquetagem. Sendo 

assim, é necessário registar na ficha de produção, o nome do medicamento, data, número de 

fabrico, quantidade, lote e prazo de validade, devendo nas etiquetas constar o nome do 

medicamento, prazo de validade e o lote. No fim da reembalagem e da reetiquetagem, é sempre 

anexado à ficha de produção um rótulo e uma etiqueta, para posterior verificação por parte do 

FH. Só após esta validação é que a medicação pode entrar novamente no circuito. 

6. INFORMAÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS E OUTRAS 

ATIVIDADES DE FARMÁCIA CLÍNICA 

 

6.1. Farmacovigilância  

Segundo o Infarmed, a farmacovigilância visa melhorar a qualidade e segurança dos 

medicamentos, em defesa do utente e da Saúde Pública, através da deteção, avaliação e 

prevenção de reações adversas a medicamentos. A necessidade de cumprir os atos supra-

referidos levou à sua institucionalização formando-se com esse objectivo o SNF (Sistema 

Nacional de Farmacovigilância) em 1992; rege-se atualmente pelo Decreto-Lei nº 242/2002, de 

5 de Novembro sendo constituído pela Direção de Gestão do Risco de Medicamentos do 

Infarmed e por 4 Unidades Regionais de Farmacovigilância (URF).  

Apesar de se realizarem ensaios clínicos e diversos estudos antes da introdução do 

medicamento no mercado, podem surgir reações adversas medicamentosas, tendo todos os 

profissionais de saúde, incluindo o FH, a obrigação, em caso de deteção, notificar ao 

INFARMED. A principal ferramenta de que dispõe é a notificação espontânea realizada pelos 

profissionais de saúde, de toda a suspeita de reação adversa causada por medicamentos ou 

outros problemas relacionados com medicamentos, nomeadamente desvios de qualidade, perda 

de eficácia, abuso, intoxicação ou mesmo erros de administração.
 [16] 
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6.2. Participação do farmacêutico em ensaios clínicos  

A Lei nº 21/2014, (16/04), define ensaio clínico como “qualquer investigação conduzida no 

ser humano, destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou outros 

efeitos farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou identificar os efeitos 

indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais ou analisar a absorção, a distribuição, 

metabolismo e eliminação de um ou mais medicamentos experimentais a fim de apurar a 

respectiva segurança ou eficácia”.
 
 

Os ensaios clínicos (EC) podem realizar-se em fases de diferentes níveis. A 

especificidade e objetivos de cada uma delas requerem ambientes perfeitamente definidos e tem 

objectivos próprios. No CHAA, apenas se processam os ensaios em fase III que se caraterizam 

pelo número significativo de elementos da amostra do universo em estudo e serem do âmbito 

multicêntrico. A responsabilidade da sua gestão está a cargo de uma farmacêutica nomeada.  

Nos ensaios clínicos são funções atribuídas: 

 Receção dos produtos necessários ao estudo (incluindo placebo e medicação 

concomitante). Estes deverão estar devidamente etiquetados e identificados de que 

se trata de “Medicamentos em EC”; 

 Armazenamento e dispensa do medicamento experimental (assegurar as condições 

óptimas de acondicionamento). O farmacêutico procede a uma revisão da 

medicação existente; 

 Preparação do medicamento experimental (com integral cumprimento dos requisitos 

técnicos aplicáveis); 

 Dispensa do medicamento experimental, produtos investigacionais e auxiliares de 

estudo (seguindo as normas técnicas aplicáveis). Acompanhamento da 

monotorização do fármaco em investigação; 

 Efetuar o registo de todos os procedimentos pré-definidos para o ensaio clínico, 

assegurando-se da transmissão eficaz ao participante da posologia, intervalo e modo 

de administração do medicamento, esclarecendo-o sobre precauções a respeitar e 

quaisquer dúvidas. É imperativo informá-lo da necessidade de devolver à farmácia 

o medicamento não utilizado e/ou as embalagens vazias (deve ser registada a data 

da devolução nas embalagens rececionadas). Posteriormente, o farmacêutico 

procede à contagem das unidades e regista essa informação no formulário de 

contabilização. Por fim, devolve ao promotor.
 [17]

 

As atividades de encerramento dum EC são organizadas pelo monitor. Nos SF fica o 

dossier final do estudo e é mantido num mínimo de 5 anos após conclusão do EC. 
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Neste Hospital, a gestão de medicamento experimental é assegurada pelo IVRS 

(Interactive Voixe Response System). Este sistema telefónico com acesso 24 horas permite um 

tempo útil a reposição de stocks. A monotorização das necessidades está a cargo da 

farmacêutica responsável, que para o efeito, possui uma palavra-passe de acesso ao sistema. 

Durante o nosso estágio, foi-nos possível acompanhar os ensaios clínicos que estavam a 

decorrer no CHAA. Assim, encontram-se a ser desenvolvidos neste hospital 3 ensaios clínicos: 

1. Ensaio para testar o fármaco Rilotumab (AMG 102) + epirrubicina + cisplatina + 

capecitabina (ECX) para o tratamento de 1ª linha do adenocarcinoma gástrico em estado 

avançado (começo do ensaio a JULHO 2013); 

2. Ensaio para testar o fármaco Teclifera 120 mg (cápsulas gastroresistentes) (s.a: 

fumarato de dimetilo) para o tratamento de Esclerose Múltipla do tipo surto-remissão; 

3. Ensaio para comparar o fármaco LCZ696 com o Enalapril de forma a avaliar a 

mortalidade e morbilidade em pacientes com Insuficiência Cardíaca. 

 

7. CONCLUSÃO  

O culminar de toda a formação é a experiência prática. Este breve contato com a 

Farmácia Hospitalar permitiu-me perceber as proporções reais que o trabalho do farmacêutico a 

nível hospitalar pode tomar quer em termos de extensão, quer em termos de exigência.  

O tempo de estágio no Centro Hospitalar Alto Ave revelou-se uma experiência 

enriquecedora para a minha formação pessoal e profissional, apesar do seu curto período face à 

quantidade de conhecimentos que é necessário consolidar e à enorme responsabilidade dos 

procedimentos a desenvolver.  
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Anexos 

Anexo 1. Requisição à Farmácia Kit Medicação Domiciliária 
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Anexo2. Requisição à Farmácia de Antibióticos 
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Anexo 3. Receita Médica apresentada no Ambulatório 
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Anexo 4. Termo de Responsabilidade 
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ANASTROZOL 

 

 

Anastrozol 1 mg 

 

 

 

       

PARA QUE SERVE?  

Utilizado para tratar o cancro da mama precoce 

dependente de hormonas em mulheres pós-

menopáusicas. 

COMO TOMAR:  

Tome o medicamento inteiro com água 

aproximadamente à mesma hora todos os dias; 

É indiferente se tomar antes, durante ou depois das 

refeições. 

EM CASO DE ESQUECIMENTO:  

Não tome uma dose a dobrar para compensar a 

esquecida; deverá tomar apenas a dose seguinte à hora 

habitual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

CUIDADOS:  

Informe o seu médico se:  

 Tem problemas de fígado ou rins; 

 Tem qualquer condição que afete a resistência 

óssea; 

 Tomar algum análogo da LHRH, tamoxifeno ou 

terapêutica de substituição hormonal; 

 Tomar outros medicamentos, incluindo os obtidos 

sem receita médica; 

EFEITOS SECUNDÁRIOS: dores de cabeça, 

afrontamentos, náusea, erupções na pele, dor ou 

rigidez nas articulações, artrite, fraqueza e 

osteoporose.   

ATENÇÃO: 

Contém lactose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Anexo 5. Exemplar de Folheto Informativo 

 

 

 

 

 

  

No fim do tratamento devolva à 

farmácia o medicamento que 

tiver sobrado. 

Em caso de dúvida contacte 

os serviços farmacêuticos: 

253540330 
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Anexo 6. Poster: Qual a importância da Intervenção Farmacêutica? 

Qual a importância da intervenção Farmacêutica?
A. Lopes, N. Gomes, A. Gomes e A. Araújo

CHAA (Centro Hospitalar do Alto Ave) e FFUP (Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto)

1. Introdução
É da responsabilidade do Farmacêutico procede a dispensa do medicamento na dose e condições corretas. A distribuição de medicamentos em regime de ambulatório

(DMRA) é uma das áreas primordiais dos Serviços Farmacêuticos, que comporta um peso de 60% da despesa total em medicamentos do CHAA, com uma

representação média diária de cerca de 70 atendimentos ao público.

A intervenção farmacêutica assume um papel fundamental na DMRA, tendo em conta que no ato da dispensa, o farmacêutico fornece ao utente não só o

medicamento mas também toda a informação relevante e necessária para o seu uso eficaz e seguro, assegurando a adesão à terapêutica e identificando problemas

relacionados com a utilização dos medicamentos, através de programas de farmacovigilância ativa implementados no serviço.

2. Breve análise dos resultados  da Intervenção Farmacêutica no Centro Hospital do Alto Ave
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3. Breve análise dos resultados  de um inquérito de satisfação sobre o atendimento no 
ambulatório

No sentido de avaliar a qualidade da distribuição de medicamentos em regime de ambulatório elaborou-se um questionário ao qual, responderam 35 utilizadores

da Farmácia de Ambulatório. Os resultados obtidos foram:

Sugestões dadas pelos inquiridos:

•Maior rapidez;

•Adequar a quantidade fornecida de modo a

minimizar a quantidade de viagens necessárias para

recolher o medicamento entre cada consulta médica;

•Alargar o horário;

•Criar uma sala de espera com vista em diminuir a

exposição do doente;

•Tentar sempre melhorar.

[1]Conselho Executivo da Farmácia Hospitalar. Manual de farmácia hospitalar; Ministério da Saúde;
[2] – Centro Hospitalar do Alto Avem E.P.E – Formulário Interno de Medicamentos;
[3]- Seviços Farmacêuticos do CHAA, E.p.E – Manual de Procedimentos da Unidade de Farmácia de Ambulatório.

Referências

3% 0%

9%

48%

40%

Tempo de atendimento
Muito insatisfeito Insatisfeito Indiferente Satisfeito Muito satisfeito

0% 0%

9%

37%54%

Qualidade da informação 
prestada

Muito insatisfeito Insatisfeito Indiferente Satisfeito Muito satisfeito

0% 0%

14%

46%

40%

Conhecimentos sobre a 
doença

Muito insatisfeito Insatisfeito Indiferente Satisfeito Muito satisfeito

Para o ato de intervenção farmacêutica foram selecionados 83 pacientes da farmácia de ambulatório, por parte do farmacêutico responsável. Este número de

doentes é relativo ao período de 17 de Março até 17 de Setembro de 2014.
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Anexo 7. Requisição de Psicotrópicos e Estupefacientes 
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Anexo 8. Folha de registo de Hemoderivados 
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Anexo 9. . Pedidos extra-formulários 
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Anexo 10. Protocolo da Quimioterapia  
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Anexo 11. Folha de registo das Preparações de Quimioterapia/Receção 

de “OK´s” 
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Anexo 12. Tabuleiro com o material necessário à preparação de 

quimioterapia 
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Anexo 13. Controlo/ Garantia de Qualidade da Preparação de 

Quimioterapia 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

N 
 

Anexo 14. Folha de Registo do Transporte de Citotóxicos  
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Anexo 15. Pedido de Controlo Microbiológico 
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Anexo 16. Quantidades necessárias para a Preparação de NP 
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Anexo 17. Controlo/ Garantia de Qualidade da Preparação de 

NP 
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Anexo 18. Folha de Registo de Preparação/ Receção de Pedido de 

NP 
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Anexo 19. Folha de Registo de Transporte de NP 
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Anexo 20. Registo diário das pressões da antecâmara 
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Anexo 21. Poster: Produção de Medicamentos Estéreis 
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