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Resumo 

 

De acordo com a atual legislação europeia, a formação do farmacêutico deve incluir 

um período de estágio em farmácia comunitária e/ou hospitalar. Tem como objetivo a 

aquisição de conhecimentos de natureza prática, de forma ao estudante obter uma 

preparação técnica e deontológica para desempenhar, no futuro, a profissão farmacêutica. 

Assim, tive a oportunidade de realizar o meu estágio em farmácia comunitária na 

Farmácia São João, em Ovar, durante os meses de janeiro, fevereiro, maio, junho e julho 

de 2014. 

Durante o estágio pude conhecer o vasto leque de atividades realizadas na profissão 

farmacêutica, tendo tido a oportunidade de colaborar ativamente nas mesmas, o que 

contribuiu muito para o meu enriquecimento tanto profissional como pessoal. 

No decorrer do estágio tive ainda a oportunidade de organizar e realizar um rastreio 

cardiovascular gratuito para a população. Elaborei também um panfleto sobre as principais 

complicações associadas à Diabetes Mellitus, e realizei um estudo demográfico dos 

clientes da farmácia. 

O rastreio cardiovascular a que me propus, consistiu na medição da pressão arterial, 

colesterol total, peso, altura, índice de massa corporal e, sempre que possível, dava a 

conhecer aos utentes medidas não-farmacológicas de prevenção/redução do risco 

cardiovascular. Distribuí ainda um panfleto elaborado por mim sobre as doenças 

cardiovasculares. 

O estudo demográfico foi realizado durante uma semana, com o objetivo de perceber 

qual o tipo de clientes que frequentam a farmácia. 

A Diabetes Mellitus, sendo uma das doenças crónicas mais prevalentes na população 

portuguesa, despertou a minha atenção, sobretudo no que diz respeito às suas 

complicações. Neste sentido, elaborei um panfleto para acompanhar a medicação 

antidiabética dos utentes, dando especial importância à prevenção do pé diabético.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 
  Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

 

VI 
Bruno Alexandre Marques | Janeiro a Fevereiro e Maio a Julho de 2014 

Cronograma das atividades desenvolvidas na Farmácia São João 

 

20 janeiro – 28 fevereiro Estágio na FSJ 

A partir de 20 de janeiro 
Receção, conferência e armazenamento de 

encomendas 

A partir de 27 de janeiro Conferência e organização do receituário 

A partir de 3 de fevereiro Início do atendimento ao balcão, pontualmente 

A partir de 16 de fevereiro 
Atendimento ao balcão mais frequente e 

autonomamente 

Últimos dias de cada mês Faturação 

3 março – 30 abril 
Estágio hospitalar no Centro Hospitalar Baixo Vouga, 

E.P.E. 

12 maio – 31 julho Continuação do estágio na FSJ 

16 maio Rastreio Cardiovascular 

Junho e julho 
Distribuição do panfleto “Diabetes e suas 

complicações” 
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1. Introdução 

Do ciclo de estudos de ciências farmacêuticas, o estágio curricular é a etapa final em 

que se põem à prova os nossos conhecimentos até então adquiridos e se adquirem novos 

conhecimentos e aptidões, tanto a nível profissional como a nível pessoal e social. 

Em farmácia comunitária (FC), o farmacêutico desempenha um papel essencial do 

circuito do medicamento, sendo este o último profissional de saúde com quem o utente 

contacta antes da toma da medicação. Cabe então ao farmacêutico ser competente e 

responsável, até porque é muitas vezes nele que recai a confiança dos utentes. 

O papel do farmacêutico não se resume à simples venda do medicamento, devendo 

dispensar a medicação sempre com responsabilidade e promovendo o seu uso racional. 

Deve também empenhar-se na qualidade do ato farmacêutico. 

Neste relatório irei descrever sucintamente as atividades que tive a oportunidade de 

desenvolver durante os quatro meses de estágio na Farmácia São João (FSJ), bem como 

os conhecimentos e aptidões que adquiri durante esse período. 

 

2. Organização do espaço físico e funcional da farmácia 

2.1. Localização 

A FSJ situa-se na Rua Manuel Bernardino Carvalho, nº 39, freguesia de São João, 

concelho de Ovar, distrito de Aveiro. Trata-se da única farmácia no centro da freguesia. 

Nas imediações encontra-se a Unidade de Saúde Familiar de São João e os hospitais mais 

próximos são o Hospital de Ovar e o Hospital São Sebastião, em Santa Maria da Feira. 

 

2.2. Horário de funcionamento 

Cumprindo o disposto na Portaria nº 277/2012, de 12 de setembro, a FSJ encontra-se 

aberta ao público das 9h às 13h e das 14h às 20h nos dias úteis, das 9h às 12h30 e das 

15h às 19h30 aos sábados, das 9h30 às 12h30 nos feriados e fechada aos domingos e 

dias santos [1]. 

 

2.3. Recursos humanos 

De acordo com o Decreto-Lei (DL) nº 307/2007, de 31 de agosto, alterado pelo DL nº 

171/2012, de 1 de agosto, que enuncia o regime jurídico das Farmácias de oficina, o quadro 

dos funcionários pode ser dividido em quadro farmacêutico e não farmacêutico. As 

farmácias devem dispor de, pelo menos, um diretor técnico (DT) e de um farmacêutico 

substituto, devendo os farmacêuticos, tendencialmente, constituir a maioria dos 

trabalhadores da farmácia. Os farmacêuticos podem ser coadjuvados por técnicos de 

farmácia ou por outro pessoal devidamente habilitado [2,3]. 
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A direção técnica da FSJ compete à Dra. Manuela Amorim e a restante equipa é 

constituída pela Dra. Isabel como farmacêutica substituta, pela Dra. Neuza como 

farmacêutica e pela Cátia como ajudante de farmácia. 

 

2.4. População alvo 

Uma larga percentagem dos utentes da FSJ é idosa (anexo I), sendo a maior parte 

destes polimedicados ou doentes crónicos, geralmente clientes da farmácia há já alguns 

anos. 

Assim entende-se que o maior desafio está no atendimento da população mais idosa 

que necessita duma linguagem mais cuidada e específica. 

 

2.5. Espaço exterior 

O espaço exterior da FSJ cumpre com os requisitos do artigo 28º do DL nº 307/2007, 

de 31 de agosto, apresentando o característico símbolo “cruz verde”, as inscrições 

“Farmácia” e o nome da farmácia [2]. 

A FSJ encontra-se num edifício habitacional ocupando o piso térreo do mesmo, tendo 

condições de acessibilidade para todos os utentes tanto através de escadas como de 

rampa. A farmácia tem ainda dois lugares de estacionamento reservados para os seus 

utentes. Grande parte da fachada da farmácia é em vidro, permitindo a entrada de luz 

natural tornando o ambiente interior agradável (anexo II – Figura 1). 

 

2.6. Espaço interior 

De acordo com o artigo 29º do DL nº 307/2007, de 31 de agosto, e com as Boas Práticas 

Farmacêuticas (BPF) para a Farmácia Comunitária, as farmácias devem dispor de 

instalações adequadas para, por um lado, garantir a segurança, conservação e 

preservação dos medicamentos, e por outro a acessibilidade, a comodidade e a 

privacidade dos utentes e respetivo pessoal [2,4]. Assim sendo estão equipadas com um 

sistema de alarme e de extintores de incêndio, e obedecem aos requisitos de temperatura 

(< 25ºC) e de humidade (< 60%), que são registados e controlados com regularidade [5]. 

No que diz respeito às áreas e divisões obrigatórias, a FSJ cumpre a Deliberação nº 

2473/2007, de 28 de novembro [6]. 

 

a) Zona de atendimento ao público – a FSJ dispõe de 2 postos de atendimento, 

cada um equipado com um computador, leitor ótico de código de barras, impressora 

e acesso à caixa registadora e a terminal multibanco. Neste espaço amplo e bem 

iluminado naturalmente, está presente uma balança eletrónica que também faz a 
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relação do índice de massa corporal (IMC). Os expositores e lineares de várias 

marcas de dermocosmética estão expostos nesta zona. Aí também se encontram 

dispostos os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), organizados 

de forma atrativa e separados de acordo com a sua utilização (anexo II – Figura 2). 

 

b) Zona de atendimento personalizado – esta zona fica ao lado dos balcões de 

atendimento e é usada quando é necessário um atendimento mais discreto, para 

as determinações dos vários parâmetros bioquímicos e fisiológicos e também para 

a administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação (PNV). 

É ainda neste gabinete que são realizadas as consultas de nutrição, ao abrigo dos 

serviços prestados pela empresa TCUIDA®. Os produtos de ortopedia encontram-

se armazenados neste local (anexo II – Figura 3). 

 

c) Área de stock ativo – é contígua à zona de atendimento, conseguindo desta forma 

minimizar o tempo de espera dos utentes. Existe um armário constituído por 

gavetas devidamente identificadas e organizadas por forma farmacêutica (FF) e 

depois por ordem alfabética da substância ativa (SA). As gavetas estão divididas 

em FF orais sólidas, FF injetáveis, FF de uso rectal e uso vaginal, FF de uso 

externo, FF de uso oftalmológico, ampolas bebíveis, granulados/pós para 

dissolução, xaropes/soluções/suspensões orais e gotas de uso auricular/oral/nasal. 

Os produtos sujeitos a refrigeração encontram-se no frigorífico, que tem a 

temperatura controlada entre os 2ºC e os 8ºC (anexo II – Figura 4). 

 

d) Zona de processamento de encomendas – é aqui que se faz a receção e 

conferência das encomendas estando equipada com terminal informático, 

impressora, sensor de leitura ótica, impressora de códigos de barras, telefones e 

monitor de vigilância. Nesta zona também estão armazenados os produtos do 

protocolo da Diabetes Mellitus (DM) e alguns MNSRM sazonais (anexo II – Figura 

5). 

 

e) Armazém – é neste espaço que se armazenam os excedentes dos medicamentos 

e outros produtos, com o mesmo sistema de organização que o armário de stock 

ativo (anexo II – Figura 6). 

 

f) Laboratório – este local destina-se à preparação de medicamentos manipulados, 

contendo todo o material necessário e respeitando as condições e normas técnicas 
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legisladas, no que diz respeito às condições do espaço físico (anexo II – Figura 7) 

[7]. No entanto, a produção de medicamentos manipulados não é de uso corrente. 

 

A FSJ dispõe ainda de gabinete da Diretora Técnica, instalações sanitárias e sistema de 

videovigilância. 

 

3. Fontes de informação 

A saúde é uma área em constante evolução pelo que o farmacêutico tem a obrigação 

de se manter atualizado, de forma a promover e assegurar o bem-estar da comunidade e 

saúde pública. A FSJ, de acordo com o DL nº 307/2007, de 31 de agosto, tem disponível 

para consulta as fontes de informação de acesso obrigatório como o Prontuário 

Terapêutico (última edição), a Farmacopeia Portuguesa e outras fontes não obrigatórias 

como o Índice Nacional Terapêutico [2]. 

No dia-a-dia da profissão a ferramenta imediatamente disponível é o próprio sistema 

informático que constitui uma forma útil e rápida de esclarecer pequenas dúvidas. Podemos 

também consultar centros de informação como o INFARMED (legislação, resumos das 

características dos medicamentos (RCM), entre outros). 

 

4. Gestão da farmácia 

4.1. Sistema informático 

O sistema informático (SI) constitui uma ferramenta essencial de trabalho que permite 

uma maior eficiência e qualidade deste, minimizando erros de origem humana e facilitando 

diversas operações como a gestão de stocks, o controlo de prazos de validade, o controlo 

da entrada e saída de medicamentos e a parte da gestão da farmácia. O SI permite-nos 

ainda aceder à ficha do produto, a informações científicas e a grupos homogéneos (GH) 

de medicamentos, informação que é útil no atendimento ao público. 

Na FSJ o SI utilizado é o SPharm, desenvolvido pela SoftReis, e caracteriza-se por ser 

um sistema moderno e intuitivo. 

 

4.2. Gestão de stocks 

O stock corresponde à quantidade existente e disponível para venda de determinado 

produto. A gestão racional do stock exige uma perceção dos vários condicionantes de cada 

farmácia, como o tipo de utentes, a rotatividade dos produtos, a sazonalidade, a 

publicidade nos meios de comunicação e os hábitos de prescrição médica da região, entre 

outros. Para além dos condicionantes da venda dos medicamentos e produtos de saúde é 

também preciso ter atenção à realidade dos fornecedores, como condições de pagamento, 
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descontos comerciais, rapidez e facilidade de entrega, descontos financeiros e bónus. É 

necessário equilibrar estes aspetos, de modo a evitar um excesso de stock, que representa 

uma imobilização de capital, uma possível perda de validade e uma maior necessidade de 

espaço de armazenamento, ou um baixo nível de stock, com possibilidade de rutura, não 

satisfazendo as necessidades dos utentes [4]. 

O papel do SI nesta gestão é essencial. Quando os produtos são vendidos e se atinge 

o stock mínimo, o SI gera automaticamente uma proposta de encomenda para esse 

produto, garantido que não haja rutura de stock. Esta proposta de encomenda tem de ser 

aprovada antes de ser enviada para o fornecedor. 

 

4.3. Encomendas e aprovisionamento 

4.3.1. Fornecedores e elaboração de encomendas 

A Cooprofar e a Plural são os principais fornecedores da FSJ. Ocasionalmente são 

também solicitadas algumas encomendas de menor volume à Alliance Healthcare e à 

Cofanor. A realização das encomendas é feita duas vezes ao dia: ao fim da manhã e ao 

fim do dia através do computador (encomendas diárias). Quando, por inexistência ou 

insuficiência do stock existente, não se consegue satisfazer as necessidades do utente, ou 

é feita uma encomenda diretamente a estes fornecedores via telefónica ou através dos 

gadgets disponíveis no computador (encomendas manuais). 

Nas encomendas diárias são integrados automaticamente pelo SI os produtos que são 

vendidos até à hora de validar a encomenda, mas cabe sempre à pessoa responsável 

avaliar as quantidades pedidas e adicionar os produtos que achar necessário, tendo 

sempre em conta as bonificações e os produtos que se encontram esgotados. 

Alguns produtos, por serem necessários em quantidades maiores, são encomendados 

diretamente aos laboratórios, através dos respetivos delegados, o que geralmente traz 

vantagens a nível de preços e bonificações. 

Ao longo do estágio fiz várias encomendas diretamente ao fornecedor (manuais) e tive 

a oportunidade de assistir à realização da encomenda diária. 

 

4.3.2. Receção de encomendas 

As encomendas feitas aos principais fornecedores chegam à farmácia acondicionadas 

em contentores que se encontram devidamente identificados e numerados, acompanhadas 

da respetiva fatura, em duplicado. Deve verificar-se se algum produto necessita de 

condições especiais de conservação, como no caso dos produtos de frio, e guardá-lo 

imediatamente, mesmo antes de proceder à sua entrada no sistema. 
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À medida que se dá entrada da encomenda deve ser conferido o PV e o PVP para cada 

produto, sendo que nos medicamentos o PVP deve vir obrigatoriamente impresso. No caso 

dos PV, apenas se altera a data do SI quando o stock é nulo ou o PV dos produtos que 

estamos a rececionar é diferente do que está no SI. 

No caso dos MSRM, o preço é fixado pela entidade responsável e está impresso na 

embalagem, respeitando o disposto na Lei nº 25/2011, de 16 de junho. Este preço 

corresponde ao PVP, que é determinado pelo DL nº 65/2007, de 14 de março, e é composto 

pelo preço de venda ao armazenista (PVA), pela margem do distribuidor grossista e a 

margem do retalhista, pela taxa sobre a comercialização dos medicamentos e pelo Imposto 

sobre Valor Acrescentado (IVA) [8,9]. 

No caso de produtos sem PVP inscrito (preço nett) é necessário atribuir um preço, que 

vai depender do preço de custo, da margem de comercialização e do respetivo valor do 

IVA (6% ou 23%). 

No fim, devemos conferir o preço faturado, que é na realidade o preço de venda à 

farmácia (PVF), e se o valor resultante (sem IVA) e a quantidade de artigos rececionada 

corresponde à que foi faturada. 

Parte do meu trabalho na FSJ consistiu na receção e armazenamento das 

encomendas, o que de início me permitiu conhecer a organização física e funcional da 

farmácia, bem como familiarizar-me com os produtos. 

 

4.4. Armazenamento 

Depois da receção da encomenda segue-se o armazenamento dos medicamentos e 

outros produtos. Estes têm que ser armazenados corretamente para garantia das suas 

qualidades e propriedades até ao momento da sua dispensa. Em primeiro lugar são 

armazenados os produtos sujeitos a refrigeração (2 - 8ºC) e só depois os restantes. Os 

MSRM são armazenados fora da vista e alcance do utente (no armazém), a uma 

temperatura inferior a 25ºC, humidade inferior a 60%, luminosidade e ventilação 

adequadas. Os MNSRM são expostos na zona de atendimento, tendo em conta a sua 

sazonalidade, e quando não há a possibilidade de os armazenar a todos nesta zona, ou se 

são produtos com menor saída, são armazenados nas prateleiras do armazém. 

Todos os produtos devem ser armazenados segundo o princípio first expired, first out 

(FEFO), garantindo que os produtos com prazo de validade mais curto são dispensados 

primeiro. 
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4.5. Controlo dos prazos e validade 

O controlo dos prazos de validade é uma operação importante no quotidiano da 

farmácia, na medida em que garante a qualidade do produto dispensado ao utente e evita 

a perda de capital por desperdício de produtos com PV expirado. Esse controlo é feito 

diariamente e individualmente sempre que se dá entrada de uma encomenda e também, 

mensalmente, em que é emitida uma listagem dos produtos com validade a terminar nos 

próximos três meses. Esses produtos são depois recolhidos e devolvidos aos respetivos 

fornecedores. Os produtos em que o PV já se encontra ultrapassado ou quando se sabe 

que a devolução não vai ser aceite, são colocados para quebras. 

Durante o meu período de estágio tive a oportunidade de fazer este controlo dos PV e 

de fazer as respetivas devoluções. 

 

4.6. Devoluções 

O principal motivo para efetuar uma devolução é o PV que se encontra a expirar. No 

entanto, podem-se destacar outros motivos como: erro de pedido, produto diferente do 

encomendado, embalagens danificadas, PVP errado e casos em que as recolhas são 

solicitadas pelos laboratórios através de uma circular. 

A devolução é efetivada através da emissão de uma nota de devolução em triplicado, 

onde o original e o duplicado, assinados e carimbados, seguem com o produto, e o 

triplicado é arquivado na farmácia. 

O fornecedor avalia cada caso e pode aceitar a devolução, emitindo uma nota de 

crédito, ou recusá-la, reencaminhando para a farmácia. Neste último caso e se o produto 

tiver de ser inutilizado, é feita uma quebra contabilística. 

Na FSJ aprendi a realizar notas de devolução aos fornecedores bem como proceder à 

sua regularização. 

 

5. Dispensa de medicamentos 

Dispensa de medicamentos consiste no ato profissional no qual o farmacêutico cede 

medicamentos ou substâncias medicamentosas aos utentes, após avaliar a medicação e 

mediante prescrição médica ou em regime de automedicação ou indicação farmacêutica. 

Esta constitui a principal atividade das FC na atualidade [5]. 

Relativamente aos medicamentos, estes são classificados quanto à dispensa ao 

público em MSRM e MNSRM, e dentro dos MSRM estes podem dividir-se em: 

medicamentos de receita médica renovável (3 vias da receita com validade de 6 meses), 

medicamentos de receita médica não renovável (validade de 30 dias), medicamentos de 

receita médica especial (por exemplo os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 
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(MPE)) e medicamentos de receita médica restrita (utilização reservada por meios 

especializados, por exemplo, uso exclusivo hospitalar) [5]. 

 

5.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

Os MSRM são assim classificados, de acordo com a legislação portuguesa, desde que 

preencham pelo menos uma das seguintes condições: constituam um risco para a saúde 

do doente, de forma direta ou indireta, se forem usados sem vigilância médica, mesmo 

quando usados para o fim a que se destinam; constituam um risco, direto ou indireto, para 

a saúde, quando são utilizados em quantidade considerável para fins diferentes daquele a 

que se destinam; contenham substâncias ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas sejam indispensáveis de aprofundar; se destinem a ser 

administrados por via parentérica [5]. 

 

5.1.1. Prescrição médica 

Tal como o nome indica, os MSRM necessitam de uma prescrição médica materializada 

numa receita para serem dispensados na farmácia. Independentemente do local da 

prescrição, a receita médica deve obedecer aos modelos aprovados pelo Despacho nº 

15700/2012, de 10 de dezembro, que começaram a ser utilizados a abril de 2013. Houve 

uma necessidade de implementar novos modelos de receita no âmbito da regulamentação 

da Portaria nº 137-A/2012, de 11 de maio e da Lei nº 11/2012, de 8 de março, que vieram 

alterar as condicionantes na prescrição, dispensa e monitorização dos medicamentos no 

nosso país [10-13]. 

A prescrição médica deve ser feita eletronicamente, mas pode ser feita 

excecionalmente por via manual em caso de falência do sistema informático, inadaptação 

do prescritor, prescrição no domicílio ou máximo de 40 receitas por mês, devendo o 

prescritor assinalar qual a opção que se aplica à situação [11]. 

A prescrição por denominação comum internacional (DCI) tem estimulado o uso de 

medicamentos genéricos (MG) e tem permitido poupanças para os doentes e para o 

Serviço Nacional de Saúde (SNS). Assim, a prescrição deve fazer menção à DCI da SA, à 

FF, à dosagem e à apresentação, devendo ser indicada a posologia. A prescrição pode, 

excecionalmente, incluir a designação comercial do medicamento quando a SA do 

medicamento prescrito não tem MG comparticipado ou só existe em medicamentos de 

marca, e ainda em caso de justificação do prescritor quanto à impossibilidade de substituir 

o medicamento prescrito. Estas exceções devem ser mencionadas na receita pelo 

prescritor e podem ser: 
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a) Prescrição de medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito (como é o 

caso da levotiroxina sódica). Na prescrição deve ser mencionado Exceção a) do nº 

3 do art. 6º - Margem ou índice terapêutico estreito 

b) Suspeita de intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma SA, 

mas com outra designação comercial. Na prescrição deve ser mencionado Exceção 

b) do nº 3 do art. 6º - Reação adversa prévia  

c) Prescrição de medicamento para assegurar a continuidade de tratamento superior 

a 28 dias. Na prescrição deve ser mencionado Exceção c) do nº 3 do art. 6º - 

Continuidade de tratamento superior a 28 dias [11,14,15]. 

Por cada receita existe um limite máximo de quatro embalagens, até quatro 

medicamentos diferentes, e por cada medicamento apenas podem ser prescritas duas 

embalagens. Se o medicamento for de dose unitária, podem ser prescritas até quatro 

embalagens. Medicamentos utilizados em tratamentos prolongados podem ser prescritos 

em receitas eletrónicas renováveis, para maior conveniência do utente. Caso a prescrição 

contenha alguma SA considerada estupefaciente ou psicotrópica, não pode constar numa 

receita onde estejam prescritos outros medicamentos, bem como os produtos incluídos no 

protocolo da DM e os medicamentos manipulados [11,16]. 

Ao utente é dado o direito de optar por qualquer medicamento que se encontre 

compreendido no mesmo Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos 

(CNPEM) que o prescrito, independentemente do preço. Este direito de opção encontra-se 

vedado mediante as exceções assinaladas pelo prescritor, sendo que na exceção a) e b) 

o utente não exerce direito de opção e na exceção c) o utente pode optar por um 

medicamento de preço igual ou inferior ao prescrito [11]. O CNPEM é atribuído pelo 

INFARMED e agrupa SA por DCI, FF, dosagem e apresentações equivalentes [17]. 

 

5.1.2. Validação e interpretação da prescrição 

A receita que resulta da materialização da prescrição médica, só é válida se estiver de 

acordo com os aspetos legais e clínicos [11,18,19]. 

Se o preenchimento da receita estiver correto e o farmacêutico validar a prescrição, 

deve de seguida avaliar a medicação prescrita com base na necessidade do medicamento, 

na sua adequação ao doente, na adequação da posologia, e nas condições do doente para 

administrar o medicamento. Caso já seja medicação habitual, é importante avaliar o grau 

de adesão à terapêutica, colocando algumas questões ao doente [4]. 

Na fase do estágio de atendimento ao público é preciso um cuidado e atenção 

redobrados pois são vários os casos em que as receitas não cumprem os requisitos de 

preenchimento dos campos técnicos e científicos. Por vezes, o próprio utente não reparava 
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no PV da receita, ou faltava a assinatura do médico prescritor, por exemplo. Ao iniciar cada 

atendimento com receita médica analisava atentamente a receita e em caso de dúvida 

recorria a um dos elementos da FSJ, que sempre me ajudaram quando precisei. 

 

5.1.3. Dispensa de medicamentos 

Após a validação e interpretação da receita, o farmacêutico procede à dispensa dos 

medicamentos. Deve confirmar-se que é dispensado exatamente o que está prescrito na 

receita, no que diz respeito à SA, dosagem, FF, dimensão e quantidade de embalagens. A 

dispensa de MG em vez do medicamento prescrito é efetuada apenas com o 

consentimento do utente [4]. 

A venda é realizada por leitura ótica do código de barras da embalagem, seleção do 

organismo comparticipante e preenchimento dos dados do utente. Finalizando a venda, 

são impressos dois documentos: 1) no verso da receita é impresso o documento de 

faturação respetivo, onde constam os medicamentos comparticipados que foram 

dispensados e a declaração em como o utente recebeu esses medicamentos, as 

informações necessárias sobre os mesmos bem como o direito de opção (no caso dos MG 

estarem disponíveis), que o utente deve rubricar; 2) uma fatura/recibo que é entregue ao 

utente.  

No caso de haver complementaridade de subsistemas, deve-se ter a cópia da receita 

e faturar através do organismo que reagrupa as duas entidades, sendo pedido pelo SI duas 

receitas para impressão do documento de faturação (uma para cada sistema de 

comparticipação). 

No final, devemos conferir no documento de faturação se está tudo correto, carimbar, 

datar e assinar. Face a alguma irregularidade (impressão errada da receita ou entidade de 

comparticipação errada, por exemplo) a receita deve ser reimpressa, justificando-se e 

assinando por baixo. Estas irregularidades são detetadas na conferência diária das 

receitas. 

No caso das vendas suspensas (quando o utente apresenta uma receita cuja validade 

expirou, quando não quer levar toda a medicação da receita ou quando não tem a 

prescrição médica no momento, mas precisa da medicação, sendo que a receita será 

entregue na farmácia posteriormente), apenas é emitido uma fatura simplificada, que serve 

como comprovativo dessa mesma venda. O utente paga na totalidade o valor da 

medicação e ao trazer a receita é-lhe devolvido o valor da comparticipação. Em vendas 

suspensas a crédito o pagamento só é feito posteriormente. Esta situação apenas se 

verifica com clientes habituais e com ficha na farmácia. 
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5.1.4. Informação ao utente 

É da responsabilidade do farmacêutico transmitir ao utente, de forma simples e eficaz, 

toda a informação que o utente necessita para a correta e segura utilização dos 

medicamentos. Para além da comunicação oral, a informação deve ser reforçada por 

escrito, quer pela entrega da guia de tratamento, quer escrevendo nas embalagens dos 

medicamentos. O farmacêutico deve assegurar-se que não restam dúvidas ao utente 

quanto à forma como o medicamento deve ser tomado, ao esquema posológico, à duração 

do tratamento e eventuais precauções a tomar [4]. 

 

5.1.5. Medicamentos genéricos e sistemas de preços de referência 

Os medicamentos genéricos são definidos como medicamentos com a mesma 

composição quantitativa e qualitativa em SA, mesma FF e cuja bioequivalência com o 

medicamento de referência tenha sido demonstrado por estudos de biodisponibilidade 

apropriados, sendo identificado pelo seu nome, seguido da dosagem, da FF e da sigla 

“MG”. A comercialização dos MG torna-se mais económica e com preços mais baixos, o 

que beneficia quer os utentes, que têm maior facilidade em obter a medicação que 

necessitam, quer o SNS, que vê os seus encargos com as comparticipações diminuídos. 

Assim, foi introduzido um sistema de preços de referência (PR) na comparticipação dos 

medicamentos pelo Estado, legislado pelo DL nº 270/2002, de 2 de dezembro. Este sistema 

de PR é aplicável aos medicamentos comparticipados que estão incluídos em GH e que 

são prescritos e dispensados aos utentes do SNS e visa equilibrar os preços dos 

medicamentos. Um GH consiste num conjunto de medicamentos com a mesma 

composição qualitativa e quantitativa em SA, FF, dosagem e via de administração, e por 

consequência bioequivalentes, no qual está presente pelo menos um MG existente no 

mercado. O PR é sempre o valor sobre o qual vai incidir a comparticipação do Estado, de 

acordo com o escalão ou regime de comparticipação que lhes é aplicável. A cada GH é 

atribuído um PR que é calculado com base na média dos cinco medicamentos mais baratos 

do GH disponíveis no mercado, valor esse que se subtrai ao PVP do medicamento 

resultando no valor que o utente paga. Os preços são revistos trimestralmente, podendo 

resultar em alterações nas comparticipações [5,11,20-27]. 

 

5.1.6. Sistema de comparticipação de medicamentos 

A comparticipação de medicamentos baseia-se em acordos estabelecidos entre as 

entidades de saúde e os organismos comparticipantes e permite que o utente pague 

apenas uma percentagem do PVP do medicamento. Esta percentagem de comparticipação 
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varia com os diferentes organismos, o tipo de medicamento e com a possibilidade de o 

utente se incluir num regime especial de comparticipação [24]. 

O SNS é a entidade que abrange maior número de utentes e a comparticipação sobre 

o valor dos medicamentos é definida de acordo com quatro escalões – A, B, C e D – que 

comparticipam 90%, 69%, 37% e 15% sobre o preço dos medicamentos, respetivamente. 

No SNS existe a comparticipação através do regime geral e um regime especial, que é 

identificado com um “R”, que abrange os pensionistas cujo rendimento anual não 

ultrapasse 14 vezes o salário mínimo. Este regime tem um acréscimo de 5% no escalão A 

e de 15% para os restantes escalões no valor da comparticipação [11,23,24]. 

Existem outros subsistemas de saúde criados no âmbito de várias empresas, que 

possibilitam ao utente uma dupla comparticipação. Nestes casos, para o utente poder 

beneficiar desta comparticipação tem que apresentar o cartão de beneficiário para que este 

possa ser fotocopiado juntamente com a receita [24]. 

Existem ainda medicamentos que são usados especificamente para determinadas 

patologias ou por grupos especiais de doentes e nesses casos os valores da 

comparticipação são definidos por legislação própria [23,24]. Para que a comparticipação 

correta seja aplicada, o médico deve sempre mencionar o diploma, despacho ou portaria 

a que corresponde o medicamento. 

A comparticipação dos medicamentos manipulados, que se encontram listados e que 

são aprovados anualmente, é de 30% [24,28]. 

 

5.1.7. Protocolo da Diabetes Mellitus 

Desde 1998 que o Ministério da Saúde colabora com as restantes entidades, com a 

finalidade de desenvolver e implementar programas de controlo da DM. Os preços das 

tiras-teste, das agulhas, seringas e lancetas são definidos pela Portaria n.º 364/2010, de 

23 de junho. O valor máximo de comparticipação no custo das tiras-teste é de 85% e de 

100% para as agulhas, seringas e lancetas, sobre o PVP [29]. 

 

5.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Qualquer medicamento que não preencha nenhuma das condições dos MSRM pode 

ser classificado como MNSRM, desde que tenha alguma indicação terapêutica que conste 

na lista de situações passiveis de automedicação [5]. Estes medicamentos podem ser 

vendidos quer em farmácias quer em locais de venda livre autorizados e não são 

comparticipados, sendo o seu PVP sujeito ao regime de preços livres [5,30,31]. 

Os MNSRM destinam-se ao tratamento de transtornos não graves e de curta duração 

e evitam que o utente tenha que recorrer a serviços médicos sendo a sua dispensa 
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normalmente associada à indicação farmacêutica ou automedicação. Na FSJ os mais 

solicitados são antigripais, analgésicos, anti-inflamatórios, laxantes, antitússicos e 

expetorantes. Apesar de não necessitarem de receita médica, o uso destes medicamentos 

não está livre de repercussões na nossa saúde e, por isso, a sua dispensa deve ser sempre 

acompanhada por um aconselhamento farmacêutico apropriado para a promoção do seu 

uso racional. 

 

5.2.1. Indicação farmacêutica 

A indicação farmacêutica é o ato profissional pelo qual o farmacêutico se responsabiliza 

pela seleção de um MNSRM e/ou indicação de medidas não farmacológicas, com o 

objetivo de aliviar ou resolver um problema de saúde considerado como um transtorno 

menor ou sintoma menor, entendido como problema de saúde de carácter não grave, 

autolimitante, de curta duração, que não apresente relação com manifestações clínicas de 

outros problemas de saúde [4]. 

Para além do motivo de queixa do utente, o farmacêutico deve questioná-lo acerca de 

outros sintomas e duração dos mesmos, bem como problemas de saúde, outros 

medicamentos que já toma e alergias medicamentosas prévias. Depois de analisar esta 

informação, o farmacêutico deve sempre tê-la em conta ao prosseguir para a seleção do 

MNSRM ou para o encaminhamento do utente para o médico, se necessário. Ao utente 

deve ser dada toda a informação relativa à posologia e duração do tratamento e, sempre 

que possível, devem ser aconselhadas medidas terapêuticas não farmacológicas que 

podem ajudar a complementar o tratamento [4]. 

Esta foi a área em que, como estagiário, encontrei mais dificuldades tendo que recorrer 

algumas vezes a algum elemento da equipa da FSJ para me auxiliar. A partir dos seus 

esclarecimentos fui-me tornando cada vez mais autónomo. 

 

5.2.2. Automedicação 

A automedicação consiste no tratamento medicamentoso por iniciativa própria do 

doente, sendo que o doente assume a responsabilidade pela escolha do tratamento [4]. 

Pode dever-se a experiência própria, experiência prévia de um conhecido ou a publicidade. 

Esta prática não é inócua e pode ter consequências que resultam da utilização 

inadequada dos medicamentos que podem dever-se a uma cultura farmacoterapêutica 

insuficiente. O papel do farmacêutico passa por orientar o uso do medicamento solicitado 

tentando contribuir para uma indicação adequada segundo o uso racional do medicamento. 

O Despacho nº 17690, de 23 de julho, criou um grupo de consenso sobre a automedicação 

para a criação da lista de situações passíveis de automedicação [4,31]. 
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5.3. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

Os MPE atuam diretamente sobre o sistema nervoso central, podendo atuar como 

depressores ou estimulantes, e podem funcionar como analgésicos, antitússicos e em 

doenças psiquiátricas ou oncológicas. Apresentam o risco de causarem habituação e 

dependência, tanto física como psíquica. Estes medicamentos são alvo de legislação 

especial devido ao seu uso ilegítimo para fins recreativos, que consta no DL nº 15/93, de 

22 de janeiro, posteriormente retificado por outros diplomas. Estão sujeitos a esta 

legislação todas as plantas, medicamentos e substâncias referidas nas tabelas I-A, I-B, I-

C, II-A, II-B, II-C, III, IV, V e VI desse DL [32]. 

Quanto à sua aquisição, a fatura da encomenda vem sempre acompanhada por uma 

requisição, em duplicado, onde consta a identificação da farmácia e do fornecedor, quais 

os MPE enviados e as suas quantidades, e também a data e o número da requisição. Os 

originais são arquivados na farmácia e os duplicados são rubricados e carimbados pelo 

farmacêutico responsável e enviados para o fornecedor. 

Quanto à sua dispensa, os MPE só podem ser dispensados mediante a apresentação 

do modelo de receita médica especial legalmente instituído e onde não podem constar 

outros medicamentos [11,33]. O SI requere o preenchimento obrigatório de determinados 

campos como o nome do médico prescritor; o nome e morada do doente; o nome, idade 

morada e número e data de emissão do bilhete de identidade do adquirente. No final da 

dispensa, o documento de faturação é impresso no verso da receita, e é impresso um 

documento de psicotrópicos que é anexado a uma fotocópia da receita e arquivado na 

farmácia pelo período mínimo de 3 anos [32]. 

O INFARMED é o responsável pela fiscalização e supervisão dos MPE e todos os 

meses as farmácias devem enviar o registo de entrada e saída dos MPE [11,32]. 

 

5.4. Preparações oficinais e magistrais 

Segundo o DL nº 176/2006, de 30 de agosto, entende-se por fórmula magistral qualquer 

medicamento preparado numa farmácia de oficina ou serviço farmacêutico hospitalar, 

segundo uma receita médica e destinado a um doente determinado e preparado oficinal 

qualquer medicamento preparado segundo as indicações compendiais de uma 

farmacopeia ou de um formulário oficial, numa farmácia de oficina ou em serviços 

farmacêuticos hospitalares, destinado a ser dispensado diretamente aos doentes 

assistidos por essa farmácia ou serviço [5]. 

A evolução da Indústria Farmacêutica está associada a um decréscimo da necessidade 

de produção de manipulados. No entanto, a FSJ encontra-se devidamente equipada com 
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todos os meios necessários para a produção adequada e segura dos manipulados. Como 

a produção é baixa existe um protocolo com a Farmácia Serpa Pinto. 

 

5.5. Preparações extemporâneas 

Preparações extemporâneas são preparadas apenas no momento da dispensa, devido 

à sua instabilidade após reconstituição. O mais comum em FC é a preparação de 

suspensões orais de antibióticos com água purificada, a partir do pó da embalagem. Na 

dispensa devemos informar o utente das condições de conservação, do prazo de validade 

após a reconstituição e lembrar que é necessário agitar antes de cada toma, uma vez que 

se trata de uma suspensão. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de preparar várias destas suspensões, 

tratando-se na maioria dos casos de suspensões de amoxicilina com ácido clavulânico. 

 

5.6. Produtos cosméticos e dermofarmacêuticos 

O DL nº 189/2008, de 24 de setembro, posteriormente alterado pelo DL nº 115/2009, 

de 18 de maio, define um produto cosmético como qualquer substância ou preparação 

destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, 

designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais 

externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou 

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

bom estado e ou de corrigir os odores corporais [34,35]. O DL nº 296/98, de 25 de setembro, 

estabelece as regras que disciplinam o mercado de produtos cosméticos e higiene corporal 

ao nível do seu fabrico, comercialização, rotulagem e publicidade [36]. 

Estes produtos podem ser indicados por dermatologistas, mas a sua procura por 

iniciativa do utente é cada vez maior. Desta forma, muitas vezes é requerido 

aconselhamento por parte do farmacêutico. Isto implica que este esteja em constante 

atualização dos seus conhecimentos nesta área e acerca dos produtos existentes no 

mercado. Para este efeito, as marcas/laboratórios destes produtos organizam com uma 

certa regularidade ações de formação, nas quais apresentam a sua linha de produtos e 

fazem uma revisão de noções fundamentais. 

 

5.7. Produtos homeopáticos 

Por homeopatia entende-se a terapêutica que consiste em tratar doentes por 

intermédio de substâncias em altas diluições, capazes de produzir no homem saudável, 

sintomas semelhantes aos da doença a tratar, ou seja semelhante cura semelhante [5]. 



 Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 
  Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 

 

16 
Bruno Alexandre Marques | Janeiro a Fevereiro e Maio a Julho de 2014 

O stock deste tipo de produtos na FSJ é reduzido, pois não existe procura que justifique 

um aumento dessas quantidades. 

 

5.8. Géneros alimentícios para alimentação especial e dietética 

Segundo o DL nº 74/2010, de 21 de junho, os produtos dietéticos destinados a uma 

alimentação especial são aqueles que, dada a sua composição especial ou os seus 

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

mostrando-se adequados às necessidades nutricionais especiais de determinadas 

pessoas. Estes são aconselhados a pessoas cujo processo de assimilação ou metabolismo 

se encontra comprometido, pessoas que se encontram em condições fisiológicas 

especiais, lactentes ou crianças de um a três anos de idade [37]. 

Na FSJ existe uma variada gama destes produtos, desde leites e farinhas adequados 

às várias etapas de crescimento do bebé, até produtos de dietética como barras 

energéticas, gelatinas e suplementos de emagrecimento. 

 

5.9. Produtos fitoterapêuticos 

Os produtos fitoterapêuticos ou “medicamentos à base de plantas” são regulamentados 

pelo DL n.º 176/2006, de 30 de agosto, incluindo as suas condições de fabrico e distribuição 

[5]. 

No decorrer do estágio fui-me apercebendo que o público procura produtos deste tipo 

sobretudo para situações de emagrecimento, insónias, transtornos digestivos e hepáticos. 

A ideia errada de que os produtos naturais não possuem efeitos adversos e 

contraindicações ainda persiste na generalidade do público. Cabe ao farmacêutico alertar 

o utente e aconselhá-lo corretamente. 

 

5.10. Suplementos nutricionais 

Os suplementos nutricionais destinam-se a complementar o regime alimentar normal e 

não substituem um regime alimentar equilibrado. São então fontes concentradas de 

determinadas substâncias que podem contribuir para o bem-estar dos utentes [38]. 

Na FSJ os produtos mais procurados são os suplementos de emagrecimento, para a 

fadiga física e mental. 

 

5.11. Produtos e medicamentos de uso veterinário 

Medicamento de uso veterinário é toda e qualquer substância, individualmente ou em 

associação, que possui propriedades curativas ou preventivas em animais e que exerce 

uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica. O regime jurídico e as normas às 
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quais o fabrico, a comercialização e a publicidade dos medicamentos de uso veterinário 

devem obedecer estão estabelecidos no DL nº 148/2008, de 29 de julho e no DL nº 

237/2009, de 15 de setembro. Estes medicamentos devem ser armazenados 

separadamente dos medicamentos de uso humano [39,40]. 

Na FSJ pude verificar que destes produtos, os mais procurados pelo público eram os 

desparasitantes (internos e externos) para os animais de companhia (cães e gatos), 

vacinas para pombos e coelhos, e terramicina. 

 

5.12. Dispositivos médicos 

O DL nº 145/2009, de 17 de junho, define dispositivo médico como qualquer 

instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou 

em combinação (…) cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado 

por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser 

apoiada por esses meios [41]. 

A FSJ dispõe de vários tipos de dispositivos médicos, desde material ortopédico, de 

puericultura, testes de gravidez, material de penso, termómetros, medidores de tensão, 

entre outros. 

 

6. Outros cuidados de saúde prestados na Farmácia São João 

Os cuidados de saúde que podem ser prestados e que são uma mais-valia numa 

farmácia encontram-se definidos pela Portaria nº 1429/2007, de 2 de novembro [42]. Assim, 

a FSJ dispõe de um conjunto de serviços que contribuem para a melhoria da saúde e da 

qualidade de vida dos utentes. 

Na FSJ os serviços disponíveis são a medição da pressão arterial (PA), glicémia 

capilar, colesterol total, triglicerídeos, peso, altura, IMC e realização de testes de gravidez. 

Quinzenalmente, em dia previamente estipulado, tem ainda, ao dispor dos utentes que 

queiram marcar, uma consulta de nutrição. 

Na FSJ há também a possibilidade de administrar vacinas não incluídas no Plano 

Nacional de Vacinação (como é o caso da vacina da gripe) por profissionais devidamente 

creditados, pois a FSJ reúne as condições exigidas por lei para que tal possa acontecer 

[42]. 

 

6.1. Programas de promoção da saúde 

A promoção da saúde trata-se de um processo ativo que pretende alertar a população 

para comportamentos de risco e complicações resultantes de estilos de vida não 
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saudáveis. O farmacêutico tem um papel privilegiado na transmissão desta informação 

devido à relação próxima que estabelece com o utente. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de organizar e realizar no dia 16 de maio, 

em pleno mês do coração, um rastreio cardiovascular gratuito na FSJ. Fiz um cartaz para 

publicitar o rastreio e uns panfletos para distribuição a quem participava. 

 

6.2. Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos 

Tanto a medição da PA como a determinação da glicémia capilar, colesterol total e 

triglicerídeos era realizada na zona de atendimento personalizado. 

A medição da PA era dos serviços mais requisitados diariamente na FSJ. Antes de se 

realizar a medição, o utente deve repousar uns minutos para que o resultado não seja 

influenciado. Esta é uma medição essencial à deteção e monitorização da hipertensão 

arterial (HTA), um dos principais fatores de risco (FR) para as doenças cardiovasculares 

(DCV). 

Para as determinações da glicémia capilar, colesterol total e triglicerídeos é usado um 

aparelho próprio de leitura que possui tiras específicas para cada medição. No caso da 

glicémia, deve primeiro perguntar-se ao utente se está ou não em jejum pois os valores de 

referência vão variar consoante a situação. No caso dos triglicerídeos, a sua medição deve 

ser feita após um jejum de pelo menos 12 horas, porque os seus níveis variam 

consideravelmente ao longo do dia com a ingestão de alimentos. Quanto ao colesterol total 

pode ser determinado em qualquer altura do dia porque a interferência da ingestão de 

alimentos não é relevante. 

Durante o meu estágio realizei, por diversas vezes, estas medições, tendo sido capaz 

de aconselhar o utente no que respeita a medidas não farmacológicas e incentivar a 

adesão à terapêutica. Este foi, por isso, um dos serviços que me permitiu criar uma maior 

proximidade com o utente. 

 

6.2.1. Testes de gravidez 

Na FSJ é possível realizar o teste de gravidez, ou ainda comprá-lo e realizá-lo em casa. 

A leitura do resultado é muito simples e é apenas visual, sendo o teste positivo no caso de 

aparecer uma banda na zona de teste ao lado da de controlo. Quando o teste é realizado 

na farmácia, o resultado deve ser comunicado por escrito, colocado num envelope e 

entregue à utente. 
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6.3. VALORMED e recolha de radiografias 

A VALORMED é a sociedade responsável pela recolha e gestão dos resíduos de 

embalagens de medicamentos vazias e medicamentos fora de uso ou cujo PV tenha 

expirado. Neste programa colaboram a indústria farmacêutica, os distribuidores, as 

farmácias, o governo e a população [36]. A FC desempenha aqui um papel central pois 

sendo o meio mais próximo da população consegue fazer chegar a mensagem à população 

e incentivar as pessoas a deixar na farmácia as embalagens e medicamentos fora de uso. 

Quando o contentor está cheio é selado e é preenchida a ficha com o nº de identificação 

da farmácia e com a rubrica do responsável pelo fecho do contentor. 

Para além da recolha de medicamentos e embalagens, a FSJ faz também recolha de 

radiografias usadas. Esta campanha de recolha decorre de uma parceria com a Assistência 

Médica Internacional (AMI) para a angariação de fundos [43]. 

 

6.4. Farmacovigilância 

O Sistema Nacional de Farmacovigilância foi criado em 1992, sendo o INFARMED a 

entidade responsável pelo seu funcionamento. Atualmente é regulamentado pelo Decreto-

Lei nº 242/2002 de 5 de novembro. A farmacovigilância consiste na deteção, avaliação, 

notificação e prevenção de Reações Adversas a Medicamentos, numa tentativa de zelar 

pela saúde pública [44]. 

A notificação destas reações adversas pode ser feita por qualquer profissional de 

saúde. Cabe ao farmacêutico consciencializar o utente para a importância de reportar 

possíveis reações adversas a medicamentos. 

 

7. Contabilidade e gestão na farmácia 

7.1. Processamento de receituário e faturação 

Para que a farmácia receba o valor correspondente à comparticipação dos 

medicamentos, é necessário que, mensalmente, as receitas sejam enviadas para a 

Administração Regional de Saúde (ARS), no caso do SNS ou para a Associação Nacional 

de Farmácias (ANF), se o organismo responsável foi outra entidade. 

A faturação inicia-se no momento da dispensa do MSRM, aquando da introdução no SI 

do organismo de que o utente é beneficiário. Quando é impresso o documento de 

faturação, este encontra-se numerado, dividido pelos organismos de comparticipação, e 

por lotes, sendo que cada lote é composto por trinta receitas. Os planos de comparticipação 

mais comuns são o SNS (01) e o SNS Regime Especial (48). Quando o utente beneficia 

de dois organismos, a receita é fotocopiada e são impressos dois documentos de 

faturação, um para cada organismo. 
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À medida que as receitas vão sendo faturadas, é feita a correção do receituário. Neste 

processo são conferidos todos os dados da receita e da dispensa como os dados do utente 

e do médico, se a prescrição se encontra dentro do PV, se todos os elementos necessários 

são visíveis, se há correspondência entre a medicação prescrita e a dispensada, se o 

regime de comparticipação foi bem aplicado, se o utente assinou corretamente a receita e 

se a receita se encontra devidamente datada, carimbada e assinada pelo farmacêutico. No 

decorrer deste processo poderão ser detetados erros que podem implicar a impressão de 

um novo documento de faturação ou até contactar o utente. Depois de conferidas e 

corrigidas, as receitas são ordenadas por ordem crescente, dentro do lote e organismo 

correspondente. Quando o lote fica completo, procede-se à emissão do verbete de 

identificação do lote, através SI. Este é carimbado e enrolado em volta das receitas do lote 

correspondente. 

Os lotes pertencentes ao SNS são organizados por ordem crescente num caixote, e 

enviados para o Centro de Conferência de Faturas da Administração Regional de Saúde 

junto com duas cópias do resumo de lotes (para cada organismo) e da fatura mensal, que 

é relativa ao total de receitas de todos organismos do SNS nesse mês, devidamente 

carimbadas e rubricadas. Quando a entidade responsável não é o SNS as receitas são 

enviadas para a Associação Nacional de Farmácias, que se encarrega de distribuí-las 

pelos organismos respetivos. 

Quando são detetados erros ou não conformidades, as receitas são devolvidas à 

farmácia acompanhadas de um documento que justifica o motivo da devolução e a 

farmácia pode tentar corrigir a situação e processar a receita, tendo 60 dias para o fazer. 

Com base nas não conformidades detetadas, a farmácia emite a respetiva nota de crédito 

ou de débito. 

 

7.2. Formação contínua 

Um dos deveres do farmacêutico é o de atualização técnica e científica onde 

considerando a constante evolução das ciências farmacêuticas e médicas, o farmacêutico 

deve manter-se atualizado para melhorar e aperfeiçoar constantemente a sua atividade. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de assistir a algumas formações, 

nomeadamente a formação da Pharmanord sobre o BioActivo Crómio®, formação da 

Zambon sobre a sua gama de produtos e sobre o tema “Cross-selling”, a formação da Leo 

sobre a psoríase, entre outras. 
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8. Marketing e promoção da farmácia 

Numa farmácia é cada vez mais importante o marketing de produtos de saúde e 

MNSRM, para promover o aumento das suas vendas. As estratégias de marketing passam 

por campanhas promocionais, técnicas de exposição do produto na farmácia, decoração 

atrativa das gôndolas e lineares e montras. 

A promoção da farmácia também pode ser feita “fora de portas”. Por exemplo, a FSJ 

em parceria com os CTT lançou uma edição comemorativa de um selo da farmácia (anexo 

III). 

 

9. Parte 2 - Caso de Estudo 

Os casos de estudo apresentados consistem de um conjunto de atividades que realizei 

na FSJ durante o meu estágio curricular e que me permitiram explorar a prática da 

informação e dos cuidados ao utente. 

Sendo a principal responsabilidade do farmacêutico colaborar na promoção da saúde 

e bem-estar da população, e sendo o farmacêutico o “especialista do medicamento”, 

devemos então promover o seu uso racional, a adesão à terapêutica e a monitorização dos 

doentes, bem como prestar um serviço de qualidade e excelência [4]. 

Não basta apenas fornecer a informação, é também necessário fazê-la chegar ao 

utente, e de uma forma que seja de fácil compreensão e assimilação. O objetivo desta 

transmissão de informação requer a atenção, compreensão e motivação por parte do 

utente. Assim, e num contexto de promoção e educação para a saúde, realizei duas 

atividades na FSJ, no sentido de consciencializar os utentes e chamar a sua atenção para 

a prevenção de algumas doenças e para mudanças simples do seu estilo de vida, de modo 

a que este se torne mais saudável [4,5,45]. 

A primeira destas atividades foi o rastreio cardiovascular, organizado e realizado por 

mim no dia 16 de maio, em pleno Mês do Coração. Criei um cartaz (anexo IV) para 

publicitar o rastreio e elaborei panfletos para distribuir aos utentes, alusivos às doenças 

cardiovasculares (DCV) e suas medidas preventivas (anexo V). 

Para além deste rastreio decidi elaborar um panfleto sobre as complicações 

associadas à Diabetes mellitus (DM) e sobre medidas preventivas para evitar ou minimizar 

essas complicações, sobretudo em relação ao pé diabético (anexo VI). Durante os meses 

de junho e julho distribui o panfleto aos utentes da FSJ que levassem medicação 

antidiabética. 
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9.1. Doenças Cardiovasculares 

As DCV têm um grande impacto na mortalidade e qualidade de vida da população. 

Comportam gastos para o SNS referentes a consultas, internamentos e medicação, e são 

a principal causa de morte globalmente [46-48]. 

As DCV devem-se sobretudo à acumulação de gorduras nas paredes dos vasos 

sanguíneos – aterosclerose. Este é um processo que evolui silenciosamente durante anos, 

o que justifica a importância da sua prevenção ao longo da vida. De um modo geral, as 

DCV são todas as alterações patológicas que afetam o coração e os vasos sanguíneos, 

sendo as suas principais consequências o enfarte agudo do miocárdio (EAM), o acidente 

vascular cerebral (AVC) e, em último caso, a morte [46,48,49]. 

 

9.1.1. Fatores de Risco 

As DCV resultam de fatores de risco (FR), sendo que estes podem ser modificáveis ou 

não-modificáveis. FR não-modificáveis são por exemplo a idade e a história familiar de 

DCV. Os modificáveis são aqueles em que podemos intervir e que estão ligados, 

principalmente, ao estilo de vida. O controlo dos FR modificáveis representa o melhor e 

mais eficaz meio de evitar as complicações das DCV [46,49]. 

Os principais FR modificáveis das DCV são o tabagismo, uma alimentação não 

saudável, o sedentarismo, o excesso de peso, a HTA, a hipercolesterolemia e a DM [48,49]. 

 

9.1.1.1. Tabagismo 

É considerado responsável por 50% das mortes evitáveis, metade das quais são 

consequência de DCV e interage de forma sinérgica com os outros FR, potenciando-os. A 

quantidade de cigarros fumados, a duração e a precocidade do início do seu consumo vão 

influenciar a extensão dos efeitos do tabagismo. A exposição passiva também demonstrou 

aumentar o risco cardiovascular (RCV) [46,49]. 

 

9.1.1.2. Dieta 

Quando a dieta é desequilibrada, pode contribuir para o desenvolvimento de DCV, 

direta e indiretamente, pois uma alimentação não saudável pode contribuir para o excesso 

de peso, HTA, hipercolesterolemia e até mesmo para desenvolver DM tipo 2 [46,49,50]. 

 

9.1.1.3. Sedentarismo 

A inatividade física é um importante FR para as DCV, principalmente porque atinge 

uma percentagem muito elevada da população, sendo transversal a todas as faixas etárias. 
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Tal como a alimentação desequilibrada, o sedentarismo também potencia outros FR como 

a HTA, excesso de peso, hipercolesterolemia e DM tipo 2 [46,48-50]. 

 

9.1.1.4. Excesso de peso 

O excesso de peso está associado a um aumento da mortalidade cardiovascular e total, 

mediado em parte pelo aumento da PA, dos níveis de colesterol total e da incidência de 

DM. O risco de DCV e de DM tipo 2 aumenta proporcionalmente com o IMC [46,50]. 

 

9.1.1.5. Hipertensão Arterial 

Esta situação ocorre quando se verificam valores de PA aumentados. Para esta 

caracterização, consideram-se valores de pressão arterial sistólica superiores ou iguais a 

140 mmHg e/ou valores de pressão arterial diastólica superiores ou iguais a 90 mmHg. No 

caso dos doentes diabéticos, considera-se HTA quando os valores de pressão arterial 

sistólica são superiores ou iguais a 130 mmHg e/ou os valores de pressão arterial diastólica 

são superiores ou iguais a 80 mmHg. O aumento da PA aumenta gradualmente o RCV 

[49,51,52]. 

 

9.1.1.6. Hipercolesterolemia 

Esta situação verifica-se quando os valores de colesterol total no sangue são 

superiores aos níveis máximos recomendados. Na maioria das pessoas, o valor máximo 

recomendado de colesterol total no sangue é de 190 mg/dL. No caso de se tratar de 

pessoas de alto risco (diabéticos, pessoas com DCV ou com RCV muito elevado), o valor 

máximo recomendado é de 175 mg/dL [49,52]. 

 

9.1.2. Medidas Preventivas 

Atuar sobre os FR individuais do RCV tem impacto sobre o risco total. Assim, se for 

difícil o controlo adequado de um FR, o RCV total pode ainda ser reduzido ao reduzir outros 

FR [46,52]. As medidas preventivas devem ter lugar ao longo de toda a vida e implicam, 

sobretudo, mudanças do estilo de vida. 

 

9.1.2.1. Cessação tabágica 

Não fumar ou deixar de fumar reduz substancialmente o risco de DCV, apesar de essa 

redução depender da duração da cessação [52,53]. 
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9.1.2.2. Alimentação saudável 

A adoção de uma dieta mais equilibrada e saudável constitui uma das principais 

medidas preventivas das DCV. Ajuda a melhorar a PA, os níveis de colesterol sanguíneos 

e o peso. Deve-se promover: 

- O aumento da ingestão de frutos e vegetais frescos e cereais; 

- A redução do consumo de gorduras saturadas e de açúcares de absorção rápida; 

- A redução do consumo de sal; 

- O consumo moderado de álcool; 

- Uma alimentação variada e polifracionada (muitas refeições ao longo dia) [46,48-53]. 

 

9.1.2.3. Controlo do peso 

Tem efeitos benéficos tanto na PA, na DM e na hipercolesterolemia. O peso deve ser 

mantido, idealmente, para valores de IMC entre 18,5 e 24,9 kg/m2 [46,52-54]. 

 

9.1.2.4. Atividade física 

A forma física tem um efeito protetor direto no desenvolvimento de lesões vasculares, 

e indireto noutros FR, tais como diminuição da PA, colesterol, gordura corporal e benefícios 

na sensibilidade à insulina. Deve-se então promover a prática regular de exercício físico 

moderado (30-60 minutos) [46,52,53]. 

 

9.1.2.5. Monitorização bioquímica e fisiológica 

A HTA não costuma apresentar sintomas, daí a importância da monitorização regular 

quer da PA, quer dos níveis de colesterol e de açúcar no sangue [49,53]. 

 

9.1.3. Rastreio Cardiovascular 

No âmbito da promoção e educação para a saúde, o farmacêutico deve informar os 

utentes sobre os FR e apelar à adoção de medidas não-farmacológicas e estilos de vida 

mais saudáveis [45]. Desta forma, a realização deste rastreio permitiu-me interagir 

diretamente com os utentes no sentido da prevenção de DCV e promoção de um estilo de 

vida saudável. 

O rastreio consistiu na medição da PA, dos níveis de colesterol total no sangue, do 

peso e altura e respetivo IMC. No final destas medições aconselhava os utentes no que 

respeita às medidas preventivas para reduzir o RCV. 

Para além do rastreio elaborei um panfleto sobre as DCV, os seus FR e medidas 

preventivas, não-farmacológicas, de DCV, que distribuí aos utentes durante o rastreio. 
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9.2. Diabetes Mellitus 

A DM é uma doença crónica caracterizada pelo excesso de glucose no sangue 

(hiperglicemia), devido a uma deficiente produção e/ou ação da insulina [55]. Segundo a 

OMS, é atualmente a 8ª causa de morte a nível mundial, e estima-se que seja a 7ª causa 

de morte em 2030. 

A hiperglicemia é comum na DM não controlada e, ao longo dos anos, provoca danos 

em vários órgãos do organismo, principalmente nos neurónios e vasos sanguíneos [55]. 

Na DM há um risco aumentado de sofrer danos microvasculares (retinopatia, 

neuropatia e nefropatia), aos quais está associada uma menor esperança de vida, maior 

morbilidade e maior risco de sofrer complicações macrovasculares (ataques cardíacos, 

doença vascular periférica, DCV em geral) [56]. Aproximadamente 40% das pessoas com 

DM vêm a ter complicações tardias que evoluem de uma forma silenciosa [57]. 

 

 

9.2.1. Complicações tardias 

Na maioria dos países desenvolvidos, a DM é a principal responsável pelas DCV, 

cegueira, problemas renais e amputações dos membros inferiores [58]. 

 

9.2.1.1. Doenças Cardiovasculares 

As DCV, tal como já referi anteriormente, são as doenças que afetam o coração e os 

vasos sanguíneos. São a causa de morte mais comum nos diabéticos [58]. 

 

9.2.1.2. Nefropatia Diabética 

A nefropatia diabética é originada pelo dano nos pequenos vasos sanguíneos dos rins, 

tornando os rins menos eficientes, ou ineficientes de todo. O risco de desenvolver 

nefropatia diabética pode ser reduzido mantendo os níveis de glucose e a PA controlados 

[58]. 

 

9.2.1.3. Neuropatia Diabética 

A hiperglicemia e PA elevada podem levar ao dano nos nervos – neuropatia diabética. 

As áreas normalmente mais afetadas são as extremidades, e em particular os pés – 

neuropatia periférica. Esta neuropatia pode causar dor, sensação de “formigueiro” e falta 

de sensibilidade. A falta de sensibilidade é particularmente importante porque no caso de 

lesões/ferimentos, estas podem passar despercebidas e agravar-se originando infeções 

graves e possíveis amputações [58]. 
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9.2.1.4. Retinopatia Diabética 

A maioria dos diabéticos desenvolve algum tipo de retinopatia podendo chegar à 

cegueira. As principais causas da retinopatia diabética são a hiperglicemia persistente, a 

HTA e a hipercolesterolemia [58]. 

 

É possível reduzir a gravidade destas complicações através de um controlo rigoroso da 

glicemia, da PA e do colesterol sanguíneo, e de uma vigilância frequente dos órgãos mais 

sensíveis, como por exemplo, os rins, olhos e coração [57]. 

 

9.2.2. Pé Diabético 

O pé diabético é uma das complicações mais graves e mais frequentes da diabetes, 

sendo o principal motivo de ocupação prolongada de camas hospitalares por diabéticos e 

responsável por grande parte de amputações dos membros inferiores [57,59]. 

As lesões do pé diabético surgem da insensibilidade provocada pela neuropatia 

periférica e/ou da isquemia provocada pelas lesões de aterosclerose nos membros 

inferiores. Na neuropatia ocorre destruição dos nervos que chegam aos pés, resultando 

numa perda da sua sensibilidade. As sensações como calor ou frio, pressões mecânicas e 

lesões deixam de ser sentidas pelo pé, potenciando o agravamento de feridas, lesões e 

infeções. No caso da aterosclerose, o que acontece é um deficiente aporte de oxigénio aos 

pés, devido à obstrução parcial ou total das artérias, que não permite que o sangue chegue 

em quantidade suficiente. Esta falta de oxigénio local fragiliza os tecidos do pé e quando 

se forma uma ferida, esta tem grande dificuldade em cicatrizar transformando-se em úlcera 

que, em casos mais graves, pode levar à necrose dos tecidos. Quando se chega a esta 

situação é necessária a amputação do membro para que o tecido próximo não seja 

contaminado [57,60]. 

 

9.2.2.1. Prevenção do Pé Diabético 

Para evitar esta complicação é importante não só um bom controlo da DM como 

também alguns cuidados com os pés [57]. 

Em relação ao controlo da DM, é importante um controlo rigoroso da glicemia 

sanguínea, através de uma alimentação adequada, do controlo do peso, da prática regular 

de exercício físico, não fumar e cumprir a terapêutica e o esquema posológico 

estabelecido. Uma DM controlada é já uma ajuda na prevenção do pé diabético [55,56]. 

Os cuidados a ter com os pés são também fundamentais para a prevenção do pé 

diabético. São eles: 
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 Examinar os pés diariamente, procurando cortes, feridas, inchaço e alterações 

na cor dos pés, como por exemplo manchas vermelhas; 

 Lavar os pés pelo menos uma vez por dia; 

 Lavar os pés com sabão suave e água tépida; 

 Após cada lavagem, secar os pés bem, principalmente entre os dedos; 

 Hidratar os pés, mas não a pele entre os dedos; 

 Cortar as unhas transversalmente, de forma a evitar unhas encravadas 

(podendo desencadear infeções); 

 Manter os pés quentes e secos; 

 Não expor os pés a demasiado calor ou demasiado frio; 

 Nunca andar descalço (nem mesmo na praia); 

 Utilizar sapatos confortáveis, suficientemente largos e compridos, que não 

apertem os pés; 

 Utilizar sapatos sem costuras internas; 

 Evitar usar sapatos de salto e pontudos; 

 Usar sempre meias, de algodão, sem costuras nem elásticos fortes; 

 Usar preferencialmente meias brancas/claras, para facilitar a deteção de 

sangue em caso de ferida; 

 Ao estar sentado, e sempre que possível, manter os pés para cima para ajudar 

a circulação sanguínea nestas extremidades [57,60,61]. 

 

10. Conclusão 

Considero que este estágio curricular foi indispensável para o meu futuro profissional. 

Consegui ganhar autonomia à medida que me permitiram realizar as mais diversas 

atividades existentes em FC. 

Todos os elementos da FSJ procuraram integrar-me na equipa, depositando confiança 

em mim e no meu trabalho, o que me deu mais vontade para aprender e colaborar, e me 

reforçou a certeza da importância do trabalho em equipa. 

O meu estágio foi iniciado na receção, conferência e armazenamento de encomendas, 

permitindo-me conhecer a organização física e funcional da farmácia, bem como 

familiarizar-me com os produtos. 

A conferência do receituário numa fase inicial do estágio foi importante para evitar 

cometer alguns erros na dispensa da medicação, principalmente nas primeiras vezes que 

atendi ao público. 
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Aprendi a reagir às mais variadas situações, saber ouvir e saber aconselhar os utentes. 

Estas capacidades não se aprendem no restante curso, apenas no dia-a-dia de uma FC, 

lidando diretamente com as situações. 

Com o rastreio pude contactar ainda mais de perto com os utentes, tendo sido uma 

atividade bastante positiva no que diz respeito à promoção da sua saúde. Esta atividade 

teve uma enorme adesão por parte dos utentes, tendo tido que alargar o horário 

previamente estabelecido, para próximo da hora de fecho da farmácia. A maioria dos 

utentes que participou neste rastreio tinha excesso de peso, PA elevada e 

hipercolesterolemia, pelo que considero que o aconselhamento feito por mim, tanto 

verbalmente como por escrito (panfleto), se tornou ainda mais relevante para estas 

pessoas. 

Sei que ainda tenho muito para aprender, até porque a formação deve ser contínua e 

todos os dias surgem novas situações. Levo deste estágio maior capacidade de trabalho, 

autonomia e responsabilidade que me tornaram melhor profissional e melhor pessoa. 

Por último, considero que este estágio foi completamente positivo, a todos os níveis, 

muito graças à excelente equipa da FSJ que me acolheu, ajudando-me sempre que 

precisei. 
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12. Anexos 

 

Anexo I – Estudo demográfico dos utentes da Farmácia São João 

 

Perfil demográfico da Farmácia São João                                         
ao longo de uma semana            

                

Faixa etária (anos) 
Manhã Tarde   

Homem Mulher Subtotal Homem  Mulher Subtotal Totais 

Menos 25 2 10 12 15 30 45 57 

de 25 a 35 9 32 41 31 61 92 133 

de 35 a 45 18 59 77 32 70 102 179 

de 45 a 55 41 83 124 38 58 96 220 

Mais de 55 93 108 201 90 89 179 380 

Totais 163 292 455 206 308 514 969 

                

                

Faixa etária (anos) 
Manhã Tarde   

Homem Mulher Subtotal Homem Mulher Subtotal Totais 

Menos de 25 0% 1% 1% 2% 3% 5% 6% 

de 25 a 35 1% 3% 4% 3% 6% 9% 14% 

de 35 a 45 2% 6% 8% 3% 7% 11% 18% 

de 45 a 55 4% 9% 13% 4% 6% 10% 23% 

Mais de 55 10% 11% 21% 9% 9% 18% 39% 

Totais 17% 30% 47% 21% 32% 53% 100% 

                

% de Homens que visitam a farmácia considerando o dia inteiro 38% 

% de Mulheres que visitam a farmácia considerando o dia inteiro 62% 
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Anexo II – Imagens referentes à Farmácia São João 

 

Figura 1 – Espaço exterior da FSJ          Figura 2 - Zona de atendimento ao público 

 

Figura 3 – Zona de atendimento personalizado Figura 4 – Área de stock ativo 

 

Figura 5 – Zona de processamento de encomendas Figura 6 – Armazém 

 

Figura 7 – Laboratório 
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Anexo III – Exposição do selo da Farmácia São João 
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Anexo IV – Cartaz “Rastreio Cardiovascular” 
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Anexo V – Panfleto “Doenças Cardiovasculares” 
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Anexo VI – Panfleto “Diabetes e suas complicações” 
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1. Introdução 

Este estágio em farmácia hospitalar surge como a minha primeira experiência num 

serviço farmacêutico hospitalar. Como sempre tive curiosidade e interesse por este ramo, 

aproveitei esta oportunidade para aprender sobre o importante papel e responsabilidade 

do Farmacêutico Hospitalar (FH) e sobre o funcionamento de um hospital, pois trata-se de 

uma área não abordada diretamente ao longo do nosso curso. 

É de salientar que o farmacêutico é o “especialista do medicamento” sendo por isso 

fundamental na dispensa do medicamento e na promoção do seu uso racional. 

Este relatório tem o objetivo de resumir a minha aprendizagem e o meu percurso no 

Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E. P. E. (CHBV). 

 

2. Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E. P. E. 

O Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E. P. E., consiste numa entidade pública 

empresarial (E.P.E.) do Sistema Nacional de Saúde e, como definido no Decreto-Lei nº 

30/2011 de 2 de Março, surge com o agrupamento de três hospitais: Hospital Infante D. 

Pedro (em Aveiro), Hospital Visconde de Salreu (em Estarreja) e Hospital Distrital de 

Águeda. 

A área de influência do CHBV compreende os concelhos de Aveiro, Águeda, Albergaria-

a-Velha, Ílhavo, Oliveira do Bairro, Murtosa, Vagos, Estarreja e Sever do Vouga. [1] 

 

2.1. Serviços Farmacêuticos (SF) 

Segundo o Decreto-Lei nº 44201 de 2 de Fevereiro de 1962, designa-se por farmácia 

hospitalar “o conjunto de atividades farmacêuticas exercidas em organismos hospitalares 

ou serviços a eles ligados para colaborar nas funções de assistência que pertencem a 

esses organismos e serviços e promover a ação de investigação científica e de ensino que 

lhes couber”. [2] 

Os SF têm assim como objeto o conjunto de atividades de Farmácia Hospitalar sendo 

que a sua direção tem que ser obrigatoriamente assegurada por um FH. Constituem um 

departamento com autonomia técnica/científica, com espaço físico próprio estando sujeitos 

à orientação geral dos órgãos da administração. [2] 

São os SF hospitalares que asseguram a terapêutica medicamentosa aos doentes bem 

como a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos. [3] 

São funções dos SF hospitalares: 

 A gestão, desde a aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos e 

produtos farmacêuticos 
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 Implementação e monitorização da política de medicamentos que é definida no 

Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FNHM) e pela Comissão de 

Farmácia e Terapêutica (CFT) 

 A gestão de medicamentos em fase experimental e dispositivos utilizados para a 

sua administração e necessários à realização dos ensaios clínicos 

 A produção de medicamentos 

 A participação em comissões técnicas 

 A farmácia clínica, a farmacovigilância e a prestação de cuidados farmacêuticos 

 Disponibilizar a informação de medicamentos [2,3] 

 

2.1.1. Localização e horário de funcionamento 

Localizam-se no piso 0 do bloco 7, num local de fácil acesso externo e interno e 

obedecem aos pressupostos que constam no Manual de Farmácia Hospitalar (MFH). [3] A 

distribuição dos medicamentos em regime de ambulatório situa-se próxima das consultas 

externas de várias especialidades. Todas as áreas que dizem respeito aos SF encontram-

se no mesmo piso, incluindo o armazém e a sala do laboratório. 

Os SF do CHBV funcionam, todos os dias úteis, das 8h30 às 20h00 e ao sábado das 

8h30 às 13h. No entanto, têm sempre um FH em “regime de prevenção” de segunda a 

sexta (20h às 00h), ao sábado (13h às 00h) e ao domingo (8h30 às 00h). Nesta situação o 

FH não se encontra no hospital, sendo contactado sempre que necessária a sua presença 

para dispensa de medicação e/ou resolução de qualquer problema relacionado. 

 

2.1.2. Organização do espaço físico e funcional dos SF 

A organização do espaço dos SF cumpre o estipulado no Artigo 6º do Decreto-Lei nº 

44 204, de 2 de Fevereiro de 1962, e é organizado segundo as seguintes áreas: gabinete 

da diretora dos SF, gabinete dos farmacêuticos, gabinete administrativo, sala da unidose, 

sala de apoio à unidose, sala dos estupefacientes, sala do ambulatório, laboratório, sala 

dos ensaios clínicos, armazém dos soros e armazém dos medicamentos. 

 

2.1.3. Recursos humanos 

Os recursos humanos são os pilares na prestação de qualquer serviço. Devem ser 

suficientes em quantidade e qualidade, para o bom funcionamento dos SF. [3-5] 

A direção dos SF do CHBV pertence à Dra. Isabel Rosete e o quadro do pessoal nos 

SF é constituído por um total de 9 FH, 2 funcionárias administrativas, 8 técnicos de 

diagnóstico e terapêutica (TDT) e 6 assistentes operacionais (AO). 
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3. Administração e Gestão dos SF do CHBV 

Os SF do CHBV possuem uma organização equitativa de funções entre os FH. Isto é, 

todos os FH executam atividades de farmacêutico do sector da distribuição de 

medicamentos, mas cada um possui determinados serviços hospitalares atribuídos. 

Concomitantemente, são responsáveis também por outras áreas tais como o ambulatório 

e a preparação de manipulados. Os TDT efetuam a reposição dos stocks dos serviços por 

níveis e intervêm na distribuição individual diária em dose unitária (DIDDU) enquanto os 

AO são responsáveis pela receção e armazenamento de encomendas, pelo transporte das 

malas e stocks aos serviços e pela preparação prévia dos medicamentos destinados a 

DIDDU. 

 

3.1. Gestão do medicamento, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos 

Segundo o MFH a “gestão dos medicamentos é o conjunto de procedimentos 

realizados pelos SF, que garantem o bom uso e dispensa dos medicamentos em perfeitas 

condições aos doentes do hospital”. [3] A gestão do medicamento é um processo com várias 

fases que se inicia com a seleção do medicamento, seguindo-se a aquisição, receção, 

armazenamento e termina com a distribuição e administração do medicamento ao utente. 

[3] 

É imprescindível uma gestão rigorosa e racional dos medicamentos e outros produtos. 

Por um lado, um stock com muitas existências corresponde a um grande volume de capital 

e a maior risco de expirar o prazo de validade. Por outro lado, quando há poucas 

existências há o risco de ocorrer rutura de stock. Cabe aos SF esta gestão devendo existir 

sempre um stock mínimo de forma a não ocorrer rutura. 

 

3.1.1. Sistema informático (SI) 

Atualmente, nos SF do CHBV é utilizado o “GHAF – Gestão Hospitalar, Armazém e 

Farmácia” desenvolvido pela empresa “ST+I, Serviços Técnicos de Informática”. Este 

programa permite a gestão dos produtos farmacêuticos, gestão de compras, gestão de 

requisições, gestão dos sistemas de distribuição, entre outros. 

Durante o meu período de estágio tive a oportunidade de trabalhar com o sistema 

informático nos seus diferentes módulos e com algumas das suas funcionalidades, sempre 

com a supervisão de um FH. 

 

3.1.2. Estimativas de consumo 

Com base no SI, todos os anos é necessário efetuar um estimativa de consumo dos 

produtos farmacêuticos para ao ano seguinte, que deve ter em conta os stocks existentes 
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e os compromissos já assumidos. [6] Esta estimativa é então apresentada à administração 

e à ACSS. Durante o ano seguinte pode ocorrer uma variação significativa do consumo de 

um determinado produto/medicamento e, como tal, é necessário aumentar o cabimento 

disponível para este. 

 

3.1.3. Seleção e aquisição 

O processo de seleção de medicamentos do formulário de cada hospital é da 

responsabilidade do FH e deve ter sempre em conta o FHNM mas sobretudo as 

necessidades terapêuticas dos doentes a tratar, porque existem medicamentos que apesar 

de necessários não se encontram no FHNM. Neste caso é necessário incluir estes 

medicamentos em adenda ao FHNM, sendo esta uma responsabilidade da CFT. A CFT 

toma estas decisões com base nas necessidades terapêuticas e segundo critérios fármaco-

económicos. [3] 

O pedido de encomenda é realizado pela diretora dos SF seguindo normalmente as 

quantidades indicadas pelo SI para os produtos farmacêuticos que tenham atingido o ponto 

de encomenda. O ponto de encomenda está relacionado com o stock mínimo que deve 

existir de um determinado produto e avisa que é necessário fazer uma nova encomenda. 

 

3.1.4. Receção e conferência das encomendas 

A receção de produtos farmacêuticos é efetuada por um AO e conferida por um FH. Os 

produtos encomendados devem ser acompanhados da guia de remessa. Efetua-se a 

conferência qualitativa e quantitativa dos produtos recebidos com a guia de remessa ou a 

fatura, bem como dos lotes e prazos de validade. Quando necessário também se efetua a 

conferência da documentação técnica, como por exemplo os certificados de aprovação 

emitidos pelo INFARMED para os hemoderivados. [3] 

 

3.1.5. Armazenamento 

Após receção da encomenda segue-se o armazenamento, que obedece às orientações 

presentes no MFH de forma a garantir as condições mínimas necessárias de espaço, luz, 

temperatura, humidade e segurança. [3] Os parâmetros de temperatura (<25ºC) e humidade 

(<60%) são regularmente monitorizados e registados. 

Todos os produtos farmacêuticos devem estar rotulados nas gavetas ou prateleiras e 

devem ser armazenados segundo o FIFO (first in, first out) ou FEFO (first expired, first out). 

[3,6] 

No CHBV, alguns medicamentos exigem condições especiais de armazenamento tais 

como os inflamáveis, os gases medicinais, os produtos de refrigeração (tendo as câmaras 
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frigoríficas um sistema de controlo da temperatura incorporado), os estupefacientes, os 

citotóxicos e os medicamentos de ensaios clínicos, estando armazenados em locais 

específicos dos SF. 

 

3.1.6. Controlo dos prazos de validade 

O controlo dos prazos de validade (PV) é essencial para garantir a segurança dos 

medicamentos fornecidos pelos SF. Durante o meu período de estágio tive a oportunidade 

de o fazer, com a ajuda do FH responsável, quer no armazém dos SF quer nos stocks de 

alguns serviços do hospital. 

No inicio de cada mês, o FH responsável pelos PV confirma os PV dos vários produtos, 

presentes na lista fornecida pelo SI, cujo PV termina no mês seguinte. Durante esse 

período procura-se escoar estes produtos, por exemplo, através da mudança destes para 

um serviço hospitalar com maior rotatividade destes produtos. 

No final de cada mês verifica-se quais os medicamentos que ainda continuam em 

existências e procede-se à devolução ao fornecedor (pedido de crédito). Caso esta 

devolução não seja possível, o produto é retirado do stock da farmácia e enviado para 

inutilização. 

 

4. Sistemas de distribuição no CHBV 

“A distribuição do medicamento é função da farmácia hospitalar que, com metodologia 

e circuitos próprios, torna disponível o medicamento correto, na quantidade e qualidade 

certas, para cumprimento da prescrição médica proposta, para cada doente e todos os 

doentes do hospital”, segundo as Boas Práticas de Farmácia Hospitalar. [6] 

Como tal, os objetivos da distribuição de medicamentos consistem em garantir o 

cumprimento da prescrição e administração correta do medicamento, racionalizar a 

distribuição dos medicamentos e diminuir os erros relacionados com a medicação (erro de 

dose, via de administração errada, medicamentos não prescritos, duplicação de prescrição, 

entre outros). [3] 

A distribuição dos medicamentos no CHBV é sempre que possível supervisionada de 

alguma forma por um FH e é feita por vários sistemas. Cada sistema apresenta 

vantagens/desvantagens específicas e, de acordo com estas, são utilizados em diferentes 

serviços do hospital. 
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4.1. Distribuição clássica 

A distribuição clássica foi o primeiro sistema a ser utilizado a nível hospitalar e consiste 

no fornecimento dos medicamentos por reposição dos stocks que existem nos serviços, 

sendo que as quantidades variam consoante as necessidades de cada serviço. [3] 

Apresenta desvantagens devido à acumulação de stocks, o que dificulta o controlo da 

medicação existente em stock, dos prazos de validade e dos desperdícios de medicação 

por parte dos SF. 

Atualmente, este sistema não é utilizado em nenhum serviço do CHBV. 

 

4.2.  Distribuição por reposição de stocks por níveis 

Este sistema caracteriza-se por existir um stock fixo de medicamentos, previamente 

definido pelo farmacêutico, enfermeiro-chefe e o diretor clínico, adaptado às patologias 

habitualmente tratadas. [3,6] A quantidade de cada medicamento em stock é baseada no 

consumo médio e deve ser suficiente até nova reposição do stock de medicamentos. 

Este sistema de distribuição é aplicado em serviços com elevada rotatividade cujo 

sistema de DIDDU não é passível de ser aplicado. São exemplos destes serviços no CHBV 

as urgências e a unidade de cuidados intensivos. 

 

4.3. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

A DIDDU corresponde à distribuição diária dos medicamentos, em doses unitárias, para 

cada doente de cada serviço, para um período de 24 horas, excetuando o fim-de-semana 

e feriados em que a medicação é distribuída para períodos de 72 ou 48 horas, 

respetivamente. 

Este sistema aumenta a segurança da terapêutica dos doentes (diminuindo interações 

e erros relacionados com a medicação), uma vez que o medicamento completa um circuito 

que é validado por médicos, farmacêuticos e enfermeiros. Outra das suas vantagens é o 

facto de permitir uma redução dos custos e dos desperdícios, principalmente dada a 

conjuntura económica atual. [3] 

Para cada doente existe uma prescrição médica que o acompanha durante o tempo do 

internamento e que pode ser alterada diariamente ou ocasionalmente consoante as 

necessidades do doente após avaliação médica. Nessa prescrição, para além dos dados 

do doente, consta toda a informação acerca da sua medicação. Assim, compete ao FH 

validar, isto é, conferir toda a informação desta prescrição antes de a medicação ser 

preparada para ser enviada para os serviços. A validação de uma prescrição vai eliminar 

erros relacionados com a medicação que possam existir. Neste processo de validação 

verifica-se a dosagem, a frequência da toma, possíveis interações da medicação prescrita, 
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por exemplo. Após esta avaliação converte-se a tabela terapêutica médica em doses 

unitárias disponíveis nos SF, terminando assim o processo de validação. 

Para a DIDDU é necessário preparar a medicação em doses unitárias, podendo esta 

ser efetuada de forma manual ou através de equipamentos de reembalagem. 

O armazenamento da medicação em dose unitária em equipamentos tipo Kardex® 

apresenta muitas vantagens como a redução dos erros e do tempo de preparação 

individual das malas. 

O sistema de DIDDU é preferível à distribuição de medicamentos por reposição de 

níveis pois apresenta um maior controlo de toda a terapêutica do doente por parte do FH. 

[6] 

Durante o meu período de estágio tive a oportunidade de validar a prescrição médica 

de doentes de vários serviços, sob a supervisão do farmacêutico responsável. 

 

4.4. Pyxis® - Sistema de dispensa automática 

O CHBV possui 4 serviços hospitalares equipados com um sistema de dispensa 

automática – Pyxis®. [7] Trata-se de um armazém avançado localizado fora dos SF, ao qual 

só têm acesso os farmacêuticos e os enfermeiros do serviço. Neste tipo de sistema de 

distribuição, os medicamentos nele armazenados constituem stock dos SF e não do serviço 

hospitalar onde se encontra. 

Este sistema permite o registo quantitativo e qualitativo de toda a medicação retirada e 

do utilizador que o efetuou. É também possível ajustar os níveis máximo e mínimo de 

referência de cada medicamento a qualquer momento, o que se traduz numa otimização 

de custos e tempo. 

Este tipo de distribuição permite também a validação pelo FH, uma vez que a prescrição 

médica é feita informaticamente. 

 

4.5. Distribuição a utentes em regime de ambulatório 

Este sistema de distribuição permite aos doentes fazerem o tratamento adequado e 

continuado em casa, diminuindo os custos inerentes ao internamento bem como o risco de 

contrair alguma infeção nosocomial durante esse período. [3] Apenas são dispensados em 

ambulatório de forma gratuita os medicamentos que estão abrangidos pela legislação em 

vigor [8] ou os que têm autorização do Conselho de Administração. 

Após a receção da prescrição médica, esta deve ser validada pelo FH recorrendo à 

informação disponível no sistema informático e às prescrições anteriores, recolhendo 

sempre que possível informações junto do doente acerca do cumprimento do plano 

terapêutico e de eventuais efeitos indesejáveis da medicação. O SI permite obter várias 
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informações acerca do doente nomeadamente a quantidade de medicamentos 

dispensados e a quantidade a dispensar até à próxima consulta, a patologia e os custos 

da medicação. Assim, é possível fazer um controlo mais apertado da adesão ao esquema 

terapêutico destes doentes. É de salientar o facto da confidencialidade do doente ser 

preponderante nesta área dos SF. Como definido no MFH deve existir uma sala de 

trabalho, uma de espera e de armazenamento dos medicamentos. No CHBV existe uma 

sala de trabalho e uma de espera, ficando a maioria dos medicamentos armazenados na 

sala de trabalho. 

Posto isto, é dispensada a medicação para 30 dias (salvo exceções, onde deve constar 

autorização do Conselho de Administração). [9,10] 

Nesta área dos SF efetuei uma pesquisa acerca dos fármacos dispensados, quais as 

suas principais indicações, frequência de toma e dosagens, e uma outra pesquisa sobre 

os mesmos mas com especial destaque para a farmacocinética destes. Estas pesquisas 

foram importantes para o meu enriquecimento nesta área, uma vez que aprendi sobre 

medicamentos com os quais não se lida normalmente em farmácia comunitária. Tive 

também a oportunidade de dispensar este tipo de medicação aos utentes, sempre sob a 

supervisão do FH responsável. 

 

4.6. Distribuição de medicamentos sujeitos a legislação especial 

 

4.6.1. Hemoderivados 

Os medicamentos derivados do plasma e do sangue, devido às suas características 

intrínsecas, possuem um circuito com normas rígidas, para que seja possível atuar caso 

surja alguma situação de insegurança de determinado lote, uma vez que são produtos que 

poderão transmitir doenças infectocontagiosas. [11] 

A dispensa deste tipo de medicação (albumina humana, cola de fibrina e 

imunoglobulinas) apenas é feita mediante o preenchimento de uma requisição com duas 

vias (Via Farmácia, que fica nos SF, e Via Serviço, que fica arquivada no processo do 

doente). Cabe ao farmacêutico avaliar a requisição, confirmar o preenchimento de todos 

os dados, consultar o certificado de autorização do INFARMED, preencher o resto da 

requisição e dispensar o hemoderivado. 

 

4.6.2. Psicotrópicos e estupefacientes 

Este tipo de medicação, por possuir uma janela terapêutica estreita e devido ao risco 

de tráfico e ao seu consumo inapropriado, está sujeita a legislação especial, 



 Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 
  Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

 

9 
Bruno Alexandre Marques | Março – Abril de 2014 

nomeadamente a estabelecida pelo Decreto-Lei nº15/93 de 22 de Janeiro e pelas 

alterações seguintes a este DL. [12-15]  

O seu armazenamento deve ser efetuado em separado dos restantes medicamentos. 

[3] Os SF possuem um armazém próprio, com fechadura, no qual se encontram os 

psicotrópicos e estupefacientes, mas também as benzodiazepinas e a medicação utilizada 

na IVG (interrupção voluntária da gravidez). 

Estes medicamentos requerem registos de entrada nos SF e de saídas para os serviços 

hospitalares. Quando os serviços hospitalares requerem estupefacientes devem preencher 

no livro de requisições o anexo X (anexo I) [12-15] para os SF disponibilizarem a medicação, 

sendo o duplicado enviado para o respetivo serviço. O registo do consumo dos 

estupefacientes e psicotrópicos é depois enviado ao INFARMED periodicamente. 

Durante o meu estágio colaborei na dispensa de estupefacientes e psicotrópicos e na 

conferência destes stocks com o FH responsável. 

 

4.6.3. Medicamentos extra-formulário 

No FHNM constam os medicamentos que se julgam necessários em ambiente 

hospitalar e que são selecionados por uma comissão técnica do INFARMED, constituindo 

assim um importante apoio no trabalho dos profissionais de saúde a nível hospitalar. [16] 

Quando é necessário um medicamento que não se encontra no FHNM, é necessária 

uma justificação clínica em impresso próprio que é enviada à CFT, que avalia a 

necessidade, a relação risco-benefício e os custos desse medicamento. No final é emitido 

um parecer acerca da autorização para um caso específico. Ao abrigo do Decreto-Lei nº 

195/2006, de 3 de outubro, a CFT depois de dar parecer favorável envia ao INFARMED 

para autorização. [17] 

Alguma medicação precisa de uma Autorização de Utilização Excecional, por não 

possuir Autorização de Introdução no Mercado em Portugal, que deve ser apresentada ao 

INFARMED. [18,19] 

 

4.6.4. Interrupção voluntária da gravidez 

Segundo o Decreto-Lei 16/2007 de 17 de abril, a IVG pode ser efetuada em Portugal 

segundo determinadas condições. 

Os medicamentos do protocolo da IVG são dispensados gratuitamente através da 

prescrição criada na consulta. A dispensa destes fármacos é também altamente 

controlada, e é efetuada de acordo com as marcações prévias de IVG. 
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4.6.5. Citotóxicos 

No CHBV, o serviço de Oncologia e Hematologia possui um stock de alguns citotóxicos 

e medicação adjuvante, cuja reposição semanal é efetuada por um FH. A medicação não 

presente em stock é dispensada exclusivamente por um FH. Os SF possuem informação 

acerca do doente, nomeadamente qual o protocolo quimioterápico e a data de início do 

mesmo, o que permite que a medicação não presente em stock seja preparada 

previamente e dispensada ao serviço no dia do tratamento. 

 

5. Farmacotecnia 

A farmacotecnia faz parte dos SF e corresponde à preparação de formulações e 

medicamentos que são necessários para alguns doentes e que não são comercializados 

na forma farmacêutica pretendida. A existência da farmacotecnia nos hospitais permite 

assegurar uma maior qualidade e segurança na preparação dos medicamentos, uma maior 

resposta às necessidades de certos grupos de doentes e uma melhor gestão dos custos e 

desperdícios. [20] 

Atualmente, a preparação de medicamentos nos SF é efetuada para: doentes 

individuais e específicos (por exemplo as fórmulas pediátricas), reembalagem de doses 

unitárias sólidas, preparações assépticas e preparações estéreis ou citotóxicas 

individualizadas. [3] 

Nos SF do CHBV não são realizadas preparações estéreis, devido à inexistência de 

espaço físico adequado. 

 

5.1. Nutrição parentérica 

Pelas mesmas razões das supracitadas para as preparações estéreis, os SF do CHBV 

também não realizam a preparação da nutrição parentérica. Os produtos para nutrição 

(entérica e parentérica) são adquiridos à indústria farmacêutica já preparados. 

O papel do farmacêutico nesta área consiste na validação da prescrição médica, após 

verificação da concentração final da mistura, da posologia e do volume prescrito, entre 

outros. 

 

5.2. Preparação de citotóxicos 

O espaço físico para preparação de produtos citotóxicos deve ter as mesmas condições 

que o espaço físico das preparações estéreis, com exceção da pressão de ar na sala de 

preparação, que deve ser negativa. [3] 
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No CHBV, os SF também não realizam a preparação de produtos citotóxicos, dada a 

falta de condições físicas e equipamento. No entanto, esta preparação é realizada pelos 

enfermeiros no serviço de oncologia, o qual tive a oportunidade de visitar. 

 

5.3. Preparações não-estéreis 

A preparação de medicamentos manipulados é necessária quando algum 

medicamento não está disponível no mercado ou não existe numa forma farmacêutica 

específica. [21] 

Estas preparações são normalmente feitas por um TDT, sob supervisão de um 

farmacêutico, na sala destinada a este efeito (laboratório), e é sempre tudo registado em 

fichas de preparação que são depois arquivadas nos SF. 

Todos os procedimentos respeitantes à preparação dos manipulados são 

regulamentados pela Portaria nº 594/2004 de 2 de junho – “Boas práticas a observar na 

preparação de medicamentos manipulados em farmácia de oficina e hospitalar” – e pelos 

Decretos-Lei nº 90/2004 de 20 de abril e nº 95/2004 de 22 de abril. [3;21-24] 

A preparação de papéis medicamentosos para ajuste de doses em recém-nascidos são 

os manipulados feitos com mais frequência nos SF do CHBV. 

 

5.4. Reembalagem de doses unitárias sólidas 

A reembalagem é útil quando é necessário o fracionamento de um medicamento para 

comissõescomprimidos/cápsulas de forma unitária. Este processo deve assegurar a 

proteção mecânica do medicamento, bem como a sua estanquicidade e proteção da luz e 

do ar, de forma a preservar a sua integridade e atividade farmacológica correta. [25] 

A reembalagem fica a cargo dos TDT e é efetuado automaticamente por um aparelho 

na sala que se destina a esse efeito. Para cada medicamento reembalado é preenchido 

um documento com o nome, dose, lote, lote de reembalagem e prazo de validade, que é, 

normalmente, 6 meses após a reembalagem. 

Nos SF do CHBV este processo é utilizado para DIDDU e também para o ambulatório. 

 

6. Outras atividades dos SF 

 

6.1. Comissões técnicas 

A integração em comissões clínicas e técnico-científicas por parte do farmacêutico está 

prevista na lei. As comissões têm como objetivo disciplinar e racionalizar o uso dos 

medicamentos e salvaguardar a saúde pública. 
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6.1.1. Comissão de Farmácia e Terapêutica 

A CFT é constituída por seis membros, devendo metade ser médicos e outra metade 

farmacêuticos. Trata de assuntos como o controlo do cumprimento do FHNM, elabora as 

adendas necessárias para o CHBV, dá o seu parecer acerca da prescrição de 

medicamentos no CHBV e dos custos da respetiva terapêutica e pronuncia-se sobre a 

aquisição de novos medicamentos/produtos farmacêuticos. [26] 

 

6.2. Informação sobre medicamentos 

Com alguma frequência, médicos e enfermeiros colocam questões aos FH dos SF 

relacionadas com os medicamentos e, como especialista do medicamento, cabe ao 

farmacêutico conseguir fornecer informação fidedigna. 

Existem várias ferramentas às quais recorremos em caso de necessidade 

nomeadamente o FHNM, o Prontuário Terapêutico, o site do INFARMED, alguns livros 

específicos sobre, por exemplo, a administração e preparação de injetáveis e sobre 

antibioterapia. 

Durante o meu estágio usei estas fontes para esclarecer algumas dúvidas e também 

quando me foi pedido para elaborar um resumo sobre administração e preparação de 

injetáveis e quando realizei a pesquisa sobre a farmacocinética dos medicamentos 

distribuídos em ambulatório. (Anexos II e III) 

 

6.3. Farmacovigilância 

O Sistema Nacional de Farmacovigilância foi criado em 1992, sendo o INFARMED a 

entidade responsável pelo seu funcionamento. Atualmente é regulamentado pelo Decreto-

Lei nº 242/2002 de 5 de novembro. 

A farmacovigilância consiste na deteção, avaliação, notificação e prevenção de 

Reações Adversas a Medicamentos. 

O FH também integra a estrutura do Sistema Nacional de Farmacovigilância e tem o 

dever de reportar e notificar Reações Adversas a Medicamentos. [3,27] 

 

6.4. Ensaios clínicos 

A realização de ensaios clínicos (EC) é essencial para a aprovação e lançamento de 

novos medicamentos para o mercado. Por se tratar de um processo experimental levado 

a cabo no ser humano, existe uma lei que regulamenta o decorrer destes ensaios, 

nomeadamente a Lei nº 46/2004 de 19 de agosto. [28] 

O papel do FH nos EC baseia-se na receção, armazenamento e dispensa dos 

medicamentos do ensaio, ocupando também o papel de monitor do EC. No circuito do EC 
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existe ainda um promotor (pessoa/entidade responsável pela realização, gestão e 

financiamento do EC) e um investigador/médico que deve reunir um grupo de doentes que 

encaixem no perfil do ensaio, e que devem assinar a declaração de consentimento para 

participar, explicando sempre os benefícios e possíveis riscos. 

 

7. Conclusão 

O estágio no CHBV foi bastante positivo para o meu futuro como farmacêutico. Deu-

me uma nova perspetiva da atividade farmacêutica e adquiri conhecimentos sobre 

patologias e terapias com as quais nunca teria contacto em farmácia comunitária. 

Durante o nosso curso não temos qualquer contacto com esta área, tendo sido este 

estágio uma oportunidade única para ter uma primeira experiência nesta área das ciências 

farmacêuticas. 

Apesar de terem sido apenas dois meses, este estágio permitiu-me rever alguns 

conhecimentos teóricos e perceber o papel do farmacêutico hospitalar. Permitiu-me ainda 

ter a noção da importância da integração com os restantes profissionais de saúde e da 

formação contínua, sempre com o objetivo de contribuir o máximo possível para a saúde 

do doente. 
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9. Anexos 

 

Anexo I – “Anexo X” correspondente ao impresso de requisição de psicotrópicos e 

estupefacientes pelos serviços clínicos  
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Anexo II – Guia de preparação e administração de medicamentos por via parentérica 
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Anexo III – Farmacocinética dos medicamentos distribuídos em Ambulatório 
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