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Resumo 

 

No âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas,  de forma a concluir 

a formação, os alunos tem a unidade curricular “Estágio” que proporciona a realização 

de um estágio em Farmácia comunitária por um período mínimo de 3 meses. 

O estágio adquire cada vez maior importância, uma vez que o papel do 

Farmacêutico tem que ser mais enriquecido e valorizado, não se limitando à dispensa 

de medicamentos, mas contribuindo com simpatia, conhecimento, acolhimento e 

disponibilidade de forma a fidelizar os utentes. 

Nesse âmbito o Farmacêutico deve possuir um conhecimento alargado sobre as 

mais diversas temáticas e estar preparado para resolver os problemas da sociedade 

do século XXI. Assim, temas como a Malária, uma doença de risco em países onde se 

encontram muitos portugueses a emigrar merece toda a dedicação e compreensão.  

Por outro lado, num mundo de fast food, stress e inatividade física, as Doenças 

Cardiovasculares tornam-se uma das principais causas de mortalidade e morbilibdade, 

como tal é necessário alertar as pessoas e informá-las dos seus riscos e como podem 

diminui-los. 

Outra temática desenvolvida é a Dor, cuja quantidade de pessoas a padecerem 

aumenta, devido ao aumento da esperança média de vida. Desta forma é importante 

saber como minimizar e controlar o sofrimento garantindo uma maior qualidade de 

vida.  

  Assim, este relatório está dividido em duas partes. A primeira parte descreve as 

atividades realizadas ao longo do estágio: receção de encomendas, armazenamento 

de produtos, determinação de parâmetros bioquímicos, preparação de medicamentos 

manipulados, atendimento ao público: aconselhamento e dispensa de produtos com 

receita médica, conferência de receitas, participação noutras atividades 

disponibilizadas pela Farmácia. A segunda parte descreve as atividades/iniciativas 

implementadas e realizadas durante o estágio. O objetivo geral é descrever as 

aprendizagens e atividades realizadas ao longo do estágio na Farmácia Faria (FF), 

sob orientação do Dr. Francisco Faria. 

 Conclui-se que o estágio foi muito enriquecedor, as aprendizagens foram vastas e 

os temas desenvolvidos bastante pertinentes para a população alvo da FF. 
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Introdução 

 

 Após 5 anos de estudo teórico é dada aos estudantes a possibilidade de 

contactar contatar com a realidade da profissão farmacêutica. Após uma experiência 

absolutamente enriquecedora a nível hospitalar, chegou a altura daquilo que é 

reconhecimento do trabalho do Farmacêutico – a Farmácia Comunitária e o contacto 

com o público. 

 A Farmácia é, hoje em dia, um lugar não só de dispensa de medicamentos, mas, 

pode dizer-se, de prestação de cuidados de saúde, oferecendo à população vários 

serviços úteis no controlo e despiste de certas patologias. Por outro lado, é visto pelo 

utente como um local onde à disponibilidade por parte dos profissionais para acudirem 

aos seus problemas e darem um pouco de atenção, já que, cada vez mais, os médicos 

dispõem de pouco tempo para falar com os seus doentes pela inúmera quantidade de 

atendimentos que têm de fazer. Desta forma, o acompanhamento dos utentes é cada 

vez mais um papel do farmacêutico, atuando como conselheiro e alertando para uma 

ida ao médico quando necessário.  

 O atendimento ao público é das tarefas de maior visibilidade do Farmacêutico e 

como tal de grande responsabilidade dada a confiança que nos é dada por parte dos 

utentes. Desta forma, sendo o Farmacêutico o único profissional capaz de executar 

todas as competências associadas ao medicamento e aquele que tem o último 

contacto com os utentes medicados, tem o dever de assegurar a cadeia do 

medicamento, prestando ao utente todas as informações relevantes sobre o produto e 

acima de tudo fazendo farmacovigilância, para garantir a qualidade do tratamento. 

 Esta profissão exige uma constante atualização, já que é um mundo em 

descoberta e evolução diária e como tal novos produtos e medicamentos surgem 

constantemente, e manter a Farmácia à margem da inovação, adaptando-se à procura 

dos clientes, também é uma vantagem. 

 Apesar do estágio só ter durado 4 meses (abril a julho) pude aperceber-me deste 

papel importante do farmacêutico e o conhecimento adquirido foi enorme. De agora 

em diante, pretendo continuar a valorizar o nome do farmacêutico, atuando com 

responsabilidade e dispondo ao serviço da sociedade todos os conhecimentos que 

estejam, ao meu alcance. 
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Fig.1: Representação esquemática 

do espaço físico da farmácia 

PARTE 1 

1. Apresentação e organização da Farmácia Faria 

1.1. Aplicação na Farmácia 

 Segundo o capítulo III do artigo 20º do Decreto-Lei (DL) nº 307/2007, de 31 de 

agosto, a direção técnica das farmácias só pode ser exercida em permanência por um 

Farmacêutico [1]. 

 No caso da FF a propriedade e direção técnica são assumidas pela mesma pessoa, 

Dr. Francisco Faria. 

 

1.2. Localização e horário de funcionamento 

 A FF localiza-se na Praça Conde S. Bento, em pleno centro da cidade de Santo 

Tirso, ainda assim a maioria dos clientes habituais são idosos, com os quais os 

profissionais mantêm já uma relação de proximidade. 

 O horário de atendimento ao público é de segunda a sexta-feira das 8h30 às 20h e 

aos sábados das 9h às 19h, encerrando para almoço das 13h às 15h. A farmácia 

encontra-se de serviço de 5 em 5 dias. 

 Relativamente ao espaço físico interior e exterior, as instalações respeitam as 

orientações das Boas Práticas Farmacêuticas (BPF) e do DL n.º 307/2017, desta forma a 

FF divide-se em 5 áreas físicas principais, representadas na figura 1. Ou seja, uma área 

de atendimento ao público com duas entradas 

principais, zona de receção de encomendas, áreas de 

armazém, gabinete farmacêutico, laboratório, gabinete 

do diretor 

técnico e instalações sanitárias [2].  

No entanto, a farmácia apresenta um entrave que 

se prende com a existência de um ligeiro desnível 

entre a rua e a entrada, sem rampa que facilite, 

situação esta que não está de acordo com as BPF que 

dizem “(…) ao nível da rua por onde se faz o acesso 

principal dos doentes, devendo evitar-se a existência 

de obstáculos (…) Quando o acesso à farmácia é feito 

através de escadas, degraus ou outros obstáculos, 

existe uma porta alternativa, rampa de acesso, ou 

outro dispositivo que facilite a entrada“ [3]. A 

alteração deste facto já está a ser programada. 
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Tabela 1: Recursos Humanos da Farmácia Faria 

1.3.  Recursos Humanos 

 A FF preza a garantia da qualidade no atendimento pelo que o seu quadro de 

profissionais, representado na tabela 1, é maioritariamente composto por farmacêuticos, 

garantindo o elevado profissionalismo, simpatia e responsabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Sistema Informático 

Os computadores existentes na FF estão equipados com o programa SIFARMA 

2000®, utilizado tanto na gestão de stocks, como no controlo de prazos de validade, 

processamento do receituário, realização e receção de encomendas. Cada utilizador 

possui um código bem como uma palavra-passe individualizada para aceder ao sistema.  

2. Encomendas e Aprovisionamento 

2.1. Gestão de stocks 

A gestão de stocks de medicamentos e produtos de saúde deve ser feita “de forma a 

suprir as necessidades dos doentes”[3]. Desta forma, a FF visa garantir um controlo entre 

os produtos encomendados e dispensados de forma a evitar ruturas de stock ou stocks 

em excesso que se podem traduzir em expiração do PV e, consequentemente, perda de 

rendimento. Para tal, é importante ter em conta a sazonalidade do produto (como por 

exemplo os protetores solares no Verão e antigripais no Inverno), a procura, o tipo de 

clientes (uma população mais idosa traduz-se num maior consumo de antidiabéticos, anti 

hipertensores ou anti hipercolesterolémicos), a rotatividade, o custo de aquisição, o PV, 

as condições de pagamento e as condições de aquisição que os fornecedores ou 

laboratórios concedem. Neste âmbito, o Sifarma 2000® é uma ferramenta de grande 

utilidade pois permite ver a rotatividade dos produtos e assim facilitar a tomada de 

decisão.  

Uma das grandes dificuldades inerente é saber quando é que se deve proceder à 

realização de uma encomenda, de forma a evitar que haja uma rutura de stock. Por isso, 

define-se a existência de um ponto de encomenda, que consiste em determinar uma 

quantidade fixa mínima, para determinado medicamento ou produto de saúde e, sempre 

Dr. Francisco Faria Diretor Técnico 

Dr. António Cruz Farmacêutico Adjunto 

Dra. Bernardete Moura Farmacêutica 

Mestre David Costa Farmacêutico 

Dra. Carla Faria Farmacêutica 

Dra. Iolanda Antunes Farmacêutica 

Tiago Almeida Técnico de Farmácia 
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que for atingido esse nível, realiza-se a encomenda [4], para este ponto o Sifarma 2000® 

também auxilia, pois permite definir para cada produto um stock máximo e mínimo, sendo 

que quando se atinge o valor do stock mínimo o produto é automaticamente lançado para 

uma proposta de encomenda que será ou não posteriormente aprovada pelo 

responsável.  

Atualmente o Sifarma 2000® apresenta outra grande vantagem aquando da 

receção de encomendas que é a notificação ao INFARMED de produtos de saúde e 

medicamentos que são encomendados, mas que não são rececionados pela farmácia, 

devido ao fato de estarem esgotados, no entanto o INFARMED não trata devidamente 

estas notificações. 

 

2.2. Fornecedores 

A aquisição de produtos pode ser feita a distribuidores grossistas ou diretamente aos 

laboratórios. A FF trabalha com 4 distribuidores grossistas: Alliance Healthcare, 

Cooprofar, Cofanor e Medicanorte. Sendo que o primeiro faz três entregas diárias na 

farmácia, de manhã, ao inicio da tarde e ao fim da tarde. A Cooprofar e Cofanor entregam 

duas vezes ao dia e a Medica-norte uma entrega diária. 

A decisão passa por analisar as condições financeiras oferecidas, rapidez de entrega, 

facilidade de devolução e disponibilidade dos produtos.   

A FF dispõe ainda de um sistema de compras em Grupo, com outras quatro 

farmácias que apresenta grande vantagem para encomendas realizadas diretamente aos 

laboratórios, pois permite o pedido de maior quantidade e assim obter melhores 

condições de aquisição. 

 

2.3. Realização, Conferência e Receção de encomendas 

As encomendas feitas aos grossistas podem ser realizadas por três vias: telefone, 

instantâneas (no momento do atendimento, permitindo logo informar o utente da 

disponibilidade do produto e preço) e diárias informatizadas que, normalmente, 

correspondem aos produtos que atingem o stock mínimo e são lançados para proposta 

de encomenda. Esta proposta de encomenda é realizada para um fornecedor específico 

que é definido previamente na ficha do produto no Sifarma 2000®. 

Relativamente às encomendas diretas aos laboratórios estas são concretizadas por e-

mail, contacto telefónico ou reunião presencial com o representante da marca.   

Posteriormente, as encomendas são entregues na Farmácia em contentores 

específicos ("banheiras"), em caixas de cartão ou em contentores térmicos no caso dos 

produtos que necessitam de conservação a temperaturas entre os 2-8ºC, como as 

insulinas, vacinas e alguns colírios. 
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Aquando da receção da encomenda na farmácia é necessário dar entrada dos 

produtos no sistema informático e para tal usa-se a fatura que acompanha cada 

encomenda, introduzindo o respetivo número, data e valor total e de seguida procede-se 

à leitura ótica dos códigos de barras ou código nacional do produto (CNP). Neste 

processo, para cada produto verifica-se sempre o PV, registando-o caso o stock esteja 

nulo ou se for inferior ao existente; o estado da embalagem; a quantidade encomendada 

e a recebida; e o preço de venda ao público (PVP) no caso dos produtos com preço 

marcado. No final confere-se com a fatura o preço de venda à farmácia (PVF) e o preço e 

margens dos produtos de venda livre. Para terminar, o valor final indicado pelo sistema 

deve coincidir com o valor da fatura.  

No caso dos produtos de venda livre, após a receção da encomenda, são etiquetados 

e a etiqueta deve conter o PVP que corresponde ao preço a que a farmácia comprou 

acrescido da margem de comercialização da farmácia e do Imposto de valor 

acrescentado (IVA) [5].  

Relativamente aos medicamentos estupefacientes ou psicotrópicos, a fatura é 

acompanhada por uma guia de requisição com um número correspondente, devidamente 

assinada e autenticada. Por cada psicotrópico/estupefaciente é enviada uma requisição, 

a qual deve ser conservada na farmácia durante três anos (Decreto Regulamentar n.º 

61/90, de 12 de Outubro) [6]. 

 

2.4. Armazenamento 

A FF dispõe de um armazém dividido em três partes. Numa primeira parte é possível 

encontrar as prateleiras relativas aos medicamentos genéricos na forma de comprimidos 

ou cápsulas, estes encontram-se organizados por ordem de princípio ativo e dentro 

destes por ordem de laboratório. Uma segunda parte, juntamente com a área de receção 

de encomendas, encontram-se as gavetas onde os produtos são organizados por forma 

farmacêutica e, dentro desta, por ordem alfabética. Em ambos os casos a organização é 

feita obedecendo aos critérios de cedência em primeiro lugar do medicamento com 

menor prazo de validade (First-expire-First-out). 

Numa terceira parte encontra-se o armazém mais geral onde se encontram os 

produtos que existem em maior quantidade no stock, nomeadamente produtos de venda 

livre, de menor rotatividade ou de grande volume, como por exemplo fraldas. É possível 

ainda encontrar um frigorífico que permite armazenar os produtos que requerem 

temperaturas de conservação entre os 2 e os 8ºC, estas temperaturas são monotorizadas 

e registadas informaticamente. 
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2.5. Controlo dos prazos de validade 

De maneira a assegurar a segurança e potência de um medicamento é imprescindível 

o controlo dos PV. Assim, na FF a cada mês emite uma lista dos produtos cujo PC expira 

nos 3 meses seguintes. A verificação dos mesmos é realizada manualmente por um 

profissional e caso o PV não esteja correto corrige-se na ficha do produto, senão os 

produtos são abatidos do stock ou devolvidos ao fornecedor de origem. 

 

2.6. Devoluções 

De facto o término do PV é um dos principais motivos de devoluções, no entanto 

existem outros: Produto pedido por engano; Embalagem danificada ou produto alterado; 

Preço do produto em questão ser demasiado elevado em relação a outro fornecedor; 

Produto rececionado não corresponder ao que foi encomendado; Produtos retirados pela 

emissão de circulares informativas pelo INFARMED ou, pelo próprio detentor da 

Autorização de Introdução no Mercado (AIM).  

 As devoluções são realizadas no Sifarma 2000® em "Gestão de devoluções", onde 

serão colocados, o fornecedor do produto a devolver, as quantidades, o motivo de 

devolução e a fatura de origem. Posto isto, o sistema gera uma nota de devolução em 

triplicado de forma a enviar as duas vias para o fornecedor e uma ficar arquivada na 

farmácia. Simultaneamente, o sistema informático envia esta nota à autoridade tributária. 

As devoluções podem ser regularizadas com produtos ou notas de crédito emitidas 

pelo fornecedor. Caso a devolução não seja aceite o prejuízo ficará a cargo da Farmácia. 

 

2.7. Experiência pessoal 

Conferir, rececionar e armazenar encomendas foi das primeiras tarefas realizadas 

durante o estágio e foi muito relevante para me familiarizar com as embalagens dos 

produtos e também com o sistema informático da farmácia. O respetivo armazenamento 

dos produtos permitiu inteirar-me com todos os locais de forma a proporcionar um 

atendimento com maior eficiência.  

Neste ponto aprendi ainda que caso o produto não tenha encomenda criada via 

informática é necessário verificar na folha de registo próprio das encomendas telefónicas, 

caso esteja pedido antes de rececionar é necessário criar a encomenda em “Gestão de 

encomendas” inserindo o fornecedor de origem, os produtos e quantidades para posterior 

receção; se não estiver registado o pedido então o produto deve ser devolvido.  

Durante esta fase tive também oportunidade de criar fichas de produto, para os 

produtos novos que entravam na farmácia, preenchendo a prateleira de arrumação, o 
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fornecedor principal, a emissão de etiqueta na entrada para produtos de venda livre e a 

introdução do código de barras como código alternativo ao CNP. 

No seguimento desde processo, coube a mim a devolução semanal de mais de uma 

dezena de produtos, pelos mais variados motivos e a reclamação telefónica de produtos 

faturados a PVP diferente do enviado e nestes casos os fornecedores refaturavam com o 

preço correto, creditando o preço errado, não sendo necessária a devolução do produto. 

Por outro lado, no primeiro mês de estágio ainda foi possível ler alguns folhetos 

informativos de forma a conhecer melhor as posologias, indicações e contraindicações de 

cada produto, a fim de estar mais apta e segura aquando da dispensa ao público. 

 

3. Dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos 

A dispensa de medicamentos é uma tarefa de grande responsabilidade para o 

Farmacêutico, já que é a que lhe confere maior visibilidade e na qual há necessidade de 

pôr em prática os conhecimentos sobre os medicamentos. Esta tarefa permite ao 

farmacêutico criar empatia e confiança por parte do utente, fidelizando-o. Desta forma, 

durante este ato o farmacêutico deve avaliar toda a medicação que é fornecida ao doente 

tentando esclarecer-lhe todas as dúvidas, tendo sempre como principal preocupação, a 

segurança e a saúde do utente [3]. 

 

3.1. Classificação dos produtos existentes na farmácia 

3.1.1. Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

Os medicamentos são considerados sujeitos a receita médica se constituírem, direta 

ou indiretamente, um risco, mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso 

sejam utilizados sem vigilância médica; caso sejam, frequentemente, utilizados para fins 

diferentes daquele a que se destinam; caso contenham substâncias ou preparações à 

base dessas substâncias, cuja atividade e ou efeitos secundários seja indispensável 

aprofundar; ou caso sejam prescritos pelo médico para serem administrados por via 

parentérica [7]. Estes são classificados em [7,8]: 

 Medicamentos de receita médica não renovável: Englobam os medicamentos que 

se destinam a tratamentos de curta duração. Em cada receita médica podem ser 

prescritos o limite de quatro embalagens por receita, até quatro medicamentos 

distintos. Por cada medicamento, podem ser prescritas até duas embalagens. 

Excetua-se o caso do medicamento se apresentar sob a forma unidose (uso para 

uma única administração) podendo, nesta situação, serem prescritas até quatro 

embalagens iguais, por receita. Estas receitas têm validade de 30 dias [9]. 

 Medicamentos de receita médica renovável: Englobam os medicamentos usados 

para tratamentos prolongados, que podem ser adquiridos mais que uma vez sem 



  Relatório Farmácia Comunitária 2014 

 

 Joana Silva                                                                   7 
  

ser necessário nova prescrição médica. A receita pode ser emitida em triplicado, 

podendo ser utilizada uma de cada vez. Estas receitas têm validade de 6 meses 

desde a data de emissão, e o modelo aplicado para as receitas médicas não 

renováveis é muito semelhante ao das renováveis, apenas devendo constar o 

número da via correspondente em cada exemplar. 

 Medicamentos sujeitos a receita médica especial: Englobam as substâncias 

classificada como estupefaciente ou psicotrópico, ou seja, aquelas que, nos termos 

do Decreto-Lei n.º 15/93, possam, em caso de utilização anormal, dar origem a 

riscos importantes de abuso medicamentoso, criar toxicodependência, ser utilizados 

para fins ilegais ou contenham uma substância que, pela sua novidade ou 

propriedades, se considere, por precaução, dever ser incluída nas situações 

previstas na alínea anterior [10]. Dadas estas características, aquando da dispensa 

deste tipo de produtos é necessário preencher no sistema informático várias 

informações acerca do prescritor, do doente e do adquirente. Estes produtos devem 

ser prescritos individualmente por receita e as receitas podem ser renováveis [9]. 

 Medicamentos de receita médica restrita: Englobam os medicamentos de utilização 

reservada a certos meios especializados, como os medicamentos de uso exclusivo 

hospitalar ou em ambulatório e medicamentos destinados a patologias cujo 

diagnóstico é efetuado apenas em meio hospitalar. 

 

3.1.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 

São assim classificados, os medicamentos que não obedecem às especificações 

descritas acima para os MSRM. Estes medicamentos devem conter indicações 

terapêuticas, que se incluam na lista de situações em que é possível recorrer à 

automedicação [11]. Estes, geralmente, não são comparticipados, exceto em casos 

previstos na legislação. Podem também ser designados de OTC (over-the-counter -sobre 

o balcão). 

Este tipo de produtos tanto pode ser dispensado por indicação médica ou por 

aconselhamento farmacêutico. No entanto, o DL 134/2005 veio estabelecer o regime da 

venda de MNSRM fora das farmácias [12]. Contudo, no caso dos MNSRM 

comparticipados, se forem dispensados nos Locais de Venda de MNSRM não há lugar a 

comparticipação [8]. Esta nova lei pode comprometer uma correta gestão terapêutica, 

então foi proposta uma lista de MNSRM, dispensados exclusivamente nas farmácias.  

 

3.1.3. Produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHC) 

Os produtos cosméticos e de higiene corporal são classificados como “qualquer 

substância ou mistura destinada a ser posta em contacto com as diversas partes 
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superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, 

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

finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, 

proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais” [13]. 

Os produtos cosméticos são regulados pelo Regulamento (CE) nº 1223/2009 de 30 

de novembro, pelo DL n.º 189/2008, de 24 de setembro, alterado pelos DL n.º  

115/2009, de 18 de maio, Decreto-Lei nº 113/2010, de 21 de outubro, DL n.º 63/2012, de 

15 de março e DL nº 245/2012, de 09 de novembro e ainda por algumas guidelines 

internacionais [14]. 

De ressalvar que estes produtos fazem parte do quotidiano do utente, sendo a 

farmácia um lugar de destaque para aquisição dos mesmos pelo aconselhamento dirigido 

às necessidades de cada cliente. No entanto, a preparação específica para o 

aconselhamento dos mesmos só é conseguida nas formações que as marcas 

disponibilizam, uma vez que ao longo da faculdade são temáticas abordadas muito 

superficialmente dado a vasta gama disponível. 

 

3.1.4. Produtos e medicamentos de uso veterinário 

O DL n.º 148/2008, de 29 de julho veio harmonizar e consolidar toda a legislação 

relativa aos medicamentos veterinários, definindo a Direção-Geral de Veterinária como 

responsável pela qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos veterinários. Este 

tipo de produtos desempenham um papel muito importante na manutenção da saúde e 

bem-estar dos animais, prevenindo e tratando diversos problemas. Inerente a isto está 

também a proteção da saúde pública [15]. 

No caso da FF tem disponível o Espaço Animal que corresponde a uma rede de 

veterinários disponíveis via telefone para o esclarecimento de qualquer dúvida. Isto 

revelou-se extremamente útil porque, por vezes, não há solução a nível de medicamentos 

veterinários e é aconselhado pelo veterinário um medicamento de uso humano para o 

animal, como previsto na lei [15]. A meu ver este serviço tem grande utilidade, uma vez 

que a formação adquirida a este nível é bastante diminuta e por isso o Farmacêutico não 

está apto a solucionar a maioria das queixas dos donos dos animais.  

A nível de produtos de indicação farmacêutica os mais solicitados são 

desparasitantes externos Advantix® ou Frontline® e internos como o Tenil Vet® ou o 

Strongid®. Outro produto bastante solicitado era anti-concecionais como Pilusoft®. 

 

3.1.5. Medicamentos homeopáticos 

O DL n.º 94/95, de 9 de maio, que estabelece o regime jurídico de todo o ciclo até à 

comercialização dos produtos homeopáticos para uso humano, foi entretanto revogado 
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nos termos do disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º do DL n.º 176/2006, de 30 de 

agosto, passando os produtos farmacêuticos homeopáticos a denominar-se 

medicamentos homeopáticos sujeitos a registo simplificado e a ser regidos pelos artigos 

137.º a 140.º deste diploma [16]. 

Desta forma, define-se medicamento homeopático como aquele obtido a partir de 

substâncias denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um 

processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na sua falta, em farmacopeia 

utilizada de modo oficial num Estado membro, e que pode conter vários princípios ativos 

obtidos a partir de stocks [11]. 

Na FF a expressão deste tipo de produtos não era relevante, sendo muito raro a 

dispensa dos mesmos. 

 

3.1.6. Produtos fitoterápicos 

Os produtos à base de plantas já datam de muito tempo atrás. Atualmente, os 

medicamentos tradicionais à base de plantas encontram-se regulados pela secção VI do 

DL n.º 176/2006, de 30 de agosto [11]. Estes são definidos como “qualquer medicamento 

que tenha exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais substâncias derivadas 

de plantas, uma ou mais preparações à base de plantas ou uma ou mais substâncias 

derivadas de plantas em associação com uma ou mais preparações à base de plantas” 

[17]. 

Os fitoterápicos têm uma grande procura por parte da população, pois consideram-

nos uma opção natural e por isso mais segura. Cabe ao Farmacêutico alertar que mesmo 

sendo naturais, têm ação farmacológica, mas também têm efeitos adversos e por isso 

estar atento às possíveis interações medicamentosas que as pessoas nem mencionam, 

mas que podem ocorrer.  

Na FF os produtos mais procurados eram para o tratamento de insónias, 

nomeadamente produtos à base de Valeriana, problemas gastrointestinais, como 

obstipação ou para emagrecimento.  

 

3.1.7.  Suplementos alimentares e produtos para alimentação especial  

O DL n.º 74/2010, 21 de junho, estabelece as normas relativas aos géneros 

alimentícios destinados a uma alimentação especial. São englobados nesta categoria os 

produtos que devido à sua composição ou a processos especiais de fabrico, se 

distinguem claramente dos produtos alimentícios de consumo corrente, visto que são 

adequados ao objetivo nutricional pretendido e são comercializados com indicação 

específica [18]. 
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Este tipo de alimentação deve corresponder às necessidades nutricionais de 

pessoas com alterações no seu metabolismo, do processo digestivo, com condições 

fisiopatológicas especiais (por exemplo, doença celíaca, intolerantes à lactose e doença 

oncológica) e latentes ou crianças de baixa idade [18].  

O role de suplementos alimentares é vasto e são alvo de grande procura, 

nomeadamente para o controlo de peso, fadiga física e intelectual, saúde ocular, entre 

outros. Contudo, os suplementos alimentares não são isentos de efeitos adversos, para 

além de que, não são alvo de farmacovigilância, já que não são da responsabilidade do 

INFARMED, mas sim do Gabinete de Planeamento e Políticas (GPP) do Ministério da 

Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território (DL nº176/2006 de 30 de Agosto) 

[19]. 

Na FF estão disponíveis diferentes produtos para alimentação especial, 

nomeadamente leites adaptados, leites de transição, papas (lácteas ou não) e 

suplementos nutricionais para adultos, como a gama Fresubin® (Labesfal). Ao longo do 

estágio apercebi-me que, no que diz respeito aos leites e papas, a população possui 

grande conhecimento da sua disponibilidade, já no que se refere aos adultos, estes 

suplementos nutricionais para alimentação entérica são desconhecidos pela maioria dos 

utentes, tendo o farmacêutico um papel relevante, pois conhece as histórias dos seus 

clientes habituais e pode sugerir e aconselhar estes produtos de acordo com o caso. Eu 

própria apercebi-me de alguns casos e dei a conhecer aos familiares que acharam uma 

alternativa muito útil e eficaz, nomeadamente para doentes acamados ou com 

dificuldades de deglutição. 

 

3.1.8. Medicamentos e produtos manipulados 

De acordo com o DL n.º 95/2004, de 22 de abril, um medicamento manipulado é 

definido como “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal cuja preparação e 

dispensa está sob a responsabilidade do farmacêutico” [20]. 

A preparação deste tipo de produtos tem o objetivo de colmatar lacunas a nível da 

indústria farmacêutica, ou fazer ajustes de posologia e adaptação ao perfil fisiopatológico 

de cada pessoa. 

Podem ser preparados segundo a apresentação de receita médica e neste caso trata-

se de uma fórmula magistral ou seguindo as orientações da Farmacopeia ou Formulário, 

obtendo-se um preparado oficinal que se destina a ser dispensado aos utentes da 

farmácia [20]. 

Para o fabrico de medicamentos manipulados devem ser seguidas as boas práticas 

descritas na Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho [21]. Assim, antes de iniciar o 

Farmacêutico deve garantir que as matérias-primas usadas satisfazem os requisitos das 
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respetivas monografias da Farmacopeia Portuguesa ou de outras Farmacopeias da 

Comunidade Europeia, analisando o boletim analítico que acompanha cada substância. 

Ao longo da produção deve elaborar-se a ficha técnica de preparação com a devida 

identificação do nome do medicamento e a quantidade preparada, onde também são 

indicadas as matérias-primas utilizadas (quantidades e número de lote), a técnica de 

preparação, o PV, a análise organolética e o PVP. No final, o medicamento manipulado 

deve estar corretamente rotulado, com indicação do nome do doente, forma 

farmacêutica, número de lote, prazo de validade, condições de conservação, via de 

administração, posologia, identificação da farmácia e do diretor técnico e recomendações 

especiais para a utilização, como sejam: “uso externo”, “manter fora do alcance das 

crianças”, “agitar antes de usar”, etc. [2]. 

A portaria n.º 769/2004, de 1 de julho estabelece que o cálculo de venda ao público 

dos medicamentos manipulados deve ter em conta os horários de preparação, valor das 

matérias-primas e dos materiais de embalagem. Assim o PVP dos MM é o resultado da 

aplicação da fórmula: (Valor do honorários + Valor das matérias-primas + Valor dos 

materiais de embalagem) x 1,3, acrescido o valor do IVA à taxa em vigor (6%). No que 

respeita ao cálculo dos valores dos honorários está dependente de um fator, atualizado 

anualmente, que varia consoante a forma farmacêutica e da quantidade preparada [22].  

De notar que há um regime de comparticipação para alguns medicamentos 

manipulados de 30% do seu preço, estabelecido pelo Despacho n.º 18694/2010, de 18 

de novembro [23]. 

Durante o estágio na FF tive oportunidade de preparar alguns manipulados: enxofre a 

6% em vaselina, solução de trimetropim a 1%, solução de minoxidilo a 5%, pomada de 

ureia a 40%. No entanto, estas preparações eram esporádicas, cerca de uma por 

semana dentro das várias possíveis. 

 

3.1.9. Dispositivos médicos (DM) 

Define-se dispositivo médico como “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 

software, material ou artigo (...) destinado pelo seu fabricante a ser utilizado 

especificamente para fins de diagnósticos ou terapêuticos (…) [24]. Estes são 

regulamentados pelo DL n.º 145/2009, de 17 de junho. Os DM podem apresentar várias 

finalidades desde diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento de uma doença ou lesão; 

estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico e controlo da 

conceção [24]. 

A FF dispõe de vários dispositivos médicos como os testes de gravidez, luvas, 

seringas, tiras de medição de parâmetros bioquímicos, material de sutura e penso, 
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preservativos, pulsos, joelheiras e pés elásticos, meias de descanso e de compressão, 

entre outros. 

 

3.2. Interpretação e validação da prescrição médica 

A prescrição médica é representada fisicamente por uma receita. Atualmente esta é 

realizada, na maioria dos casos, via informática. As receitas manuais só podem possuir 

uma via e são válidas por 30 dias e, para serem válidas, carecem de uma justificação: 

falência do sistema informático, inadaptação do prescritor (previamente avaliada e 

validada peça ordem profissional), prescrição ao domicílio ou no caso de o clínico 

prescrever até 40 receitas por mês [9]. 

Para a validação de uma receita e dispensa na farmácia, estas devem obedecer a 

um conjunto de regras [2]: Identificação do utente (nome e número de benificiário); 

identificação da entidade responsável; identificação do médico prescritor e respetiva 

assinatura; identificação do número da receita e do local de prescrição; validade da 

prescrição; designação do medicamento por denominação comum internacional (DCI), 

seguida ou não por nome comercial; Identificação da dosagem, forma farmacêutica, 

número de unidades a dispensar e posologia. Para além disto, é da responsabilidade do 

Farmacêutico verificar a existência de possíveis interações medicamentosas, 

contraindicações, alergia ou intolerância, bem como a posologia estabelecida. 

No que respeita à dispensa propriamente dita, em alguns casos o médico prescreve 

por DCI e o doente pode optar pela escolha de um medicamento que se encontre dentro 

do mesmo grupo homogéneo, isto é, com o mesmo Código Nacional para a Prescrição 

Eletrónica de Medicamentos (CNPEM) e corresponda à mesma forma farmacêutica, 

número de unidades e dosagem. Por outro lado, o médico pode indicar, na receita, de 

forma expressa e clara, as justificações técnicas que impedem a substituição do 

medicamento prescrito com denominação comercial. Estas apresentam as seguintes 

menções [25]: 

 “Exceção a) do n.º 3 do art. 6.º” - medicamento com margem ou índice terapêutico 

estreito; 

 “Exceção b) do n.º 3 do art. 6.º" - intolerância ou reação adversa prévia a um 

medicamento com a mesma substância ativa (outra denominação comercial); 

 “Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º" - medicamento destinado a assegurar a 

continuidade de um tratamento com duração superior a 28 dias. Neste caso, o 

doente poderia optar por um medicamento similar, mas o preço deve ser inferior 

ao do medicamento prescrito. 

Estas exceções devem ser devidamente assinaladas no sistema informático de forma 

a ficarem claras no verso da receita após a impressão, como expressa o Ofício Circular 
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n.º 1162/2013. Assim no verso da receita pode surgir a informação “Exerci o direito de 

opção para medicamento com preço superior ao 5.º mais barato”, caso a receita venha 

prescrita por DCI, sem qualquer exceção e o medicamento dispensado tiver um PVP 

maior que o PVP5, por outro lado se todos os medicamentos dispensados tiverem um 

PVP menor ou igual ao PVP5, o Sifarma 2000® imprimirá a frase “Não exerci direito de 

opção”. No caso de se tratar de uma exceção c) e o Farmacêutico a assinalar 

devidamente na venda, no verso da receita surge a informação “Exerci o direito de opção 

por medicamento mais barato que o prescrito para continuidade terapêutica de 

tratamento superior a 28 dias”. Se os medicamentos dispensados não possuírem grupo 

homogéneo e consequentemente PVP5, o Sifarma 2000® não imprimirá qualquer frase, 

relativa ao exercício do direito de opção [26].  

A etapa seguinte consiste na cedência dos medicamentos corretos, em que o 

Farmacêutico deve garantir a informação sobre a existência de medicamentos 

biossimilares, esclarecimento todas as dúvidas relativas à posologia oralmente e/ou por 

escrito, a ocorrência de possíveis efeitos adversos e as condições de conservação 

especiais, caso existam. 

O último passo é seguimento farmacoterapêutico do doente, identificando possíveis 

reações adversas e consequente notificação ao INFARMED, erros de posologia e adotar 

estratégias para resolução dos mesmos, ou seja, Farmacovigilância. 

 

3.3. Subsistemas de saúde e comparticipação de medicamentos 

O Decreto-Lei n.º 103/2013, de 1 de outubro procede à alteração do DL n.º 48-

A/2010, de 13 de maio e explicita a existência de comparticipação nos medicamentos 

dispensados na Farmácia Comunitária [27,28]. A comparticipação é a fração do preço de 

um MSRM que é financiada pelo SNS (Serviço Nacional de Saúde) ou outras entidades, 

através de acordos estabelecidos. 

O preço de um MSRM para o utente vai depender do regime de comparticipação em 

que este se encontra, Regime Geral ou Regime Especial, e do escalão em que se inclui o 

medicamento, e a comparticipação só é possível com a apresentação de RM.  

A comparticipação do Estado é fixada de acordo com alguns escalões baseados na 

classificação farmacoterapêutica, apresentando o escalão A uma comparticipação de 

90%, o escalão B uma comparticipação de 69%, o escalão C uma comparticipação de 

37% e o escalão D uma comparticipação de 15% [28-31].  

Em relação à comparticipação em função do beneficiário o regime de comparticipação 

especial engloba dois tipos de situações: pensionistas cujo rendimento "não exceda 14 

vezes a retribuição mínima mensal garantida" [30,31]. Nestes casos a receita faz-se 

representar por um “R” junto aos dados do utente ou uma vinheta verde caso se trate de 
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receita manual e a comparticipação integrada no escalão A aumenta 5% e nos restantes 

escalões 15% [28]. Ou certas patologias especiais, (por exemplo, dor oncológica, dor 

crónica, doença de Alzheimer, Lúpus e psoríase), sendo a receita representada com a 

letra “O” e a menção ao respetivo diploma legal que consagra o respetivo regime. Nestes 

casos as comparticipações variam de acordo com a patologia, mas os medicamentos 

considerados imprescindíveis para a vida dos doentes são comparticipados a 100% 

[28,31]. 

Outra situação especial de comparticipação é o "Programa Nacional de Prevenção e 

Controlo da Diabetes", em que o Estado comparticipa 85% do PVP das tiras-teste e em 

100% do PVP das agulhas seringas e lancetas", de todos os utentes diabéticos do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) e outros subsistemas de saúde [31,32]. 

Há casos em que o utente beneficia de uma complementaridade, ou seja, uma dupla 

comparticipação repartida pelo Estado e outro organismo, pagando o utente um valor 

menor pelos medicamentos, como é o caso de seguros de saúde, SAMS (Serviços de 

Assistência médico Social), trabalhadores dos correios, Portugal Telecom ou EDP 

(Energias de Portugal). Nestes casos é necessário tirar uma cópia da RM, assim como 

uma cópia do cartão do serviço de saúde, tirada no verso da cópia da receita. A RM 

original é destinada à comparticipação pelo SNS, enquanto a cópia da RM se destina à 

comparticipação referente à entidade respetiva de complementaridade. 

Este regime era ainda partilhado por outras entidades que a partir de 1 de abril de 

2013, sofreram alteração e passaram a usufruir apenas da comparticipação habitual do 

SNS, tal como o disposto pelos Despacho n.º 4005/2013, de 18 de março e Despacho n.º 

4631/2013, de 22 de março, são elas a Direção-Geral de Proteção Social aos 

Trabalhadores em Funções Públicas (ADSE), a Assistência na Doença aos Militares das 

Forças Armadas (ADM), o Sistema de Assistência na Doença da Polícia de Segurança 

Pública (SAD PSP) e o Sistema de Assistência na Doença da Guarda Nacional 

Republicana (SAD GNR) [33-35]. 

Durante o estágio contactei com vários organismos de comparticipação, sendo o 

SAMS um dos mais comuns. Pude aperceber-me de uma grande vantagem que o 

Sifarma 2000® acrescenta nestes casos pelo facto de permitir associar à ficha de utente 

o respetivo plano de comparticipação que possui, juntamente com o número, saindo 

automaticamente impresso no verso da cópia da receita, prescindindo da fotocópia do 

cartão.  

Uma das maiores dificuldades que senti foi em alguns casos identificar o organismo e 

o respetivo código no sistema informático. 
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3.4. Conferência de Receituário e Medicação 

Após a dispensa de um MSRM, é impresso no verso da receita um documento de 

faturação, que contém identificação da farmácia, preço total de cada medicamento, valor 

total da receita, encargo do utente em valor por medicamento e respetivo total, 

comparticipação do Estado em valor por medicamento e respetivo total, data da 

dispensa, número de registo dos medicamentos em carateres e código de barras, número 

da receita e de lote. O verso da receita deve ainda conter assinatura do profissional que 

aviou, data e carimbo da farmácia.  

Ao longo do dia agrupam-se as receitas, primeiramente por organismo e número e, 

posteriormente por, lotes (cada lote tem 30 receitas, com exceção do ultimo lote do mês) 

para serem conferidas. Na FF a verificação é sempre efetuada por dois farmacêuticos 

para minimizar a probabilidade de erro. Caso se detete algum erro deve proceder-se à 

correção através da alteração da receita no lote ou mesmo o abate da mesma. Sempre 

que o erro possa afetar diretamente o utente, este é contactado de imediato. Reunidas e 

revistas as 30 receitas de cada lote, é emitido o Verbete de identificação do lote que 

contém a identificação da farmácia (nome e código da Associação Nacional de Farmácias 

-ANF), mês e ano, entidade e plano de comparticipação, tipo, números de lote, de 

receitas e de etiquetas, PVP, importância paga pelo utente e valor da comparticipação 

total [36].  

No final do mês, fecha-se a faturação e procede-se ao envio, até ao dia 10 do mês 

em causa, para o Centro de Conferência de Faturas do SNS (CCF), de todas as receitas 

do SNS, conjuntamente com o verbete, relação resumo de lotes, fatura mensal em 

triplicado, incluindo o original. E as receitas dos restantes organismos são enviadas para 

a Associação nacional das Farmácias (ANF) [36,37]. 

Algumas receitas podem ser recusadas pelos organismos responsáveis pela 

comparticipação e nesse caso as receitas são devolvidas à farmácia acompanhadas pela 

justificação, sendo que para estas a comparticipação é retirada. A Farmácia procede à 

análise dos erros e se possível corrige-os e no mês seguinte, volta-se a proceder ao seu 

envio para a CCF, de forma a recuperar o montante das comparticipações. 

Ao longo do estágio tive oportunidade de participar no processo de organização das 

receitas por organismos em lotes de 30 e, dentro destes, por número de receitas e 

correção das mesmas. Assisti e aprendi a emitir verbetes quando os lotes estavam 

completos. E no final do mês de abril tive ainda oportunidade de assistir ao fecho da 

faturação e à organização de todas as receitas para envio ao CCF ou ANF. 
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4. Aconselhamento de MNSRM e Automedicação 

É frequente em situações de transtornos menores como gripes/constipações, alergias 

ou afeções da pele, o utente solicitar medicação por iniciativa própria ou pedir orientação. 

Cabe ao farmacêutico analisar os sintomas e decidir se pode sugerir um tratamento ou se 

deve reencaminhar para o médico. 

Neste âmbito surge o conceito de automedicação como sendo a utilização de 

MNSRM de uma forma responsável, com a finalidade de aliviar e tratar situações 

passageiras e sem grande gravidade, autolimitante e num curto período de tempo [2]. 

Assim, o despacho n.º17690/2007, de 23 de julho estabelece a lista de situações 

passiveis de automedicação de onde se destacam as constipações, obstipação, diarreia, 

queimaduras de 1º grau, entre muitas outras [38]. 

Durante o estágio apercebi-me da importância papel do Farmacêutico nestes casos, 

constatando que é de facto das partes mais enriquecedoras da profissão e para as quais 

é exigido um grande conhecimento 

 

5. Outros serviços farmacêuticos prestados na FF 

5.1. Determinação da glicemia 

A Diabetes Mellitus é uma doença crónica devido a uma desordem endócrina de 

etiologia múltipla caracterizada por uma hiperglicemia crónica, resultante de deficiências 

na secreção ou ação da insulina, ou de ambas. O controlo regular dos níveis de glucose 

é crucial para uma doença controlada, pelo que o utente deve ser incentivado a efetuar 

estas determinações regularmente. Os valores de referência, em jejum devem ser 

inferiores a 126 mg/dL [39]. Na FF para esta determinação usa-se o aparelho OneTouch 

Vita ou Element e os valores são registados na ficha do utente caso se trate de um 

cliente da farmácia ou num cartão oferecido pela farmácia. 

 

5.2. Determinação do colesterol total e triglicerídeos 

As hiperlipidémias e as hipertrigliceridémias são importantes fatores de risco das 

doenças cardiovasculares ateroscleróticas, como já vem sido desenvolvido 

anteriormente. Assim, é extremamente importante manter estes valores controlados. 

Idealmente o colesterol total deve ser inferior a 190mg/dl, quando medido em jejum [40]. 

Este pode ser determinado a qualquer altura do dia, no entanto os resultados não são tao 

fidedignos.  

Relativamente aos triglicerídeos os valores de referência devem ser inferiores a 150 

mg/dL. Para ambas as determinações, o aparelho utilizado na FF é o Accutrend Plus, 

mudando apenas as tiras caso se trate de colesterol ou triglicerídeos.  
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Tabela 2: Valores de referência da pressão arterial [41] 

5.3. Medição da pressão arterial 

Este parâmetro é de grande importância no que respeita às DCV, daí a importância 

do seu controlo [41].Os valores de referência encontram-se representados na tabela 2. 

Para esta determinação é aconselhado o utente repousar por um período de 10 

minutos dependendo do grau de atividade física que teve. Na FF a medição é feita 

recorrendo a um esfigmomanómetro automático de braço.  

 

 

 

5.4. Teste de gravidez 

Um teste de gravidez é um teste fácil de usar, que, através da urina, deteta 

rapidamente uma hormona que normalmente apenas é encontrada em mulheres 

grávidas, hormona essa denominada de gonadotrofina coriónica humana (hCG). 

Idealmente deve ser usada a primeira urina da manhã, pois a concentração da 

hormona é maior, no entanto poderá ser feito a qualquer hora do dia. A determinação é 

feita com recurso aos usuais testes vendidos no mercado. 

 

5.5. Teste de infeção urinária 

Este teste dá uma indicação da provável infeção bacteriana pela determinação na 

urina dos leucócitos e nitritos. Este é realizado através de uma recolha de urina, 

mergulho da tira de teste e posterior análise das cores obtidas por comparação com o 

padrão disponível no kit do teste.  

 

5.6. Controlo do peso corporal 

A FF tem ao dispor dos utentes uma balança automática que para além da 

determinação do peso do utente permite determinar a altura, calculando o respetivo 

Índice de Massa Corporal que deve estar compreendido entre os 20 e os 25. 

 

5.7. Administração de Vacinas não incluídas no Plano Nacional de 

Vacinação (PNV) 

A Portaria n.º 1429/2007 de 2 de Novembro permitiu às Farmácias a prestação de 

uma nova série de serviços, nomeadamente a administração de vacinas não incluídas no 

PNV como o caso da vacina contra a Gripe sazonal. A administração deverá ser 
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executada por farmacêuticos com formação adequada reconhecida pela Ordem dos 

Farmacêuticos. 

 

5.8. Consultas de nutrição 

Este serviço é oferecido em parceria com a EasySlim®, em que vem uma 

nutricionista á farmácia todas as sextas-feiras durante todo o dia. As consultas são 

realizadas por marcação. 

 

5.9. Rastreio auditivo 

Em parceria com a Acústica médica®, uma técnica disponibiliza-se na FF, às 

segundas-feiras para realização de rastreio auditivo por marcação. 

 

5.10. Cuidados farmacêuticos em lares de Repouso 

A FF trabalha em parceria com vários lares de idosos do conselho de Santo Tirso, 

assegurando assim a saúde de uma população que não se desloca à farmácia. 

O serviço oferecido passa pela preparação semanal da medicação de cada utente em 

pillbox individuais e devidamente identificadas, preparadas na semana anterior (Anexo I). 

Para cada lar há uma pasta com as fichas de acompanhamento dos utentes (Anexo I) 

onde consta toda a medicação que tomam, respetiva data de início e fim. Este trabalho 

exige muita responsabilidade, mas é de extrema importância, uma vez que auxilia 

bastante os cuidadores ou os próprios idosos, nomeadamente os polimedicados para 

minimizar os erros associados à posologia, já que cada pillbox se divide nos 7 dias da 

semana e cada dias em 4 espaços temporais (manha, almoço, tarde jantar/ceia). 

 

5.11. Experiência Pessoal 

No que respeita a este tipo de serviços tive oportunidade de realizar todos eles, sendo 

a maior responsável pela determinação das pressões arteriais, glicémias, colesterol e 

triglicerídeos, sendo os dois primeiros os serviços mais requisitados por parte dos 

utentes. Também realizei um teste de gravidez e um teste de infeção urinária, estes já 

são menos frequentes aparecerem, já que os testes de gravidez as clientes compravam e 

optavam por fazer em casa e os de infeção urinária só eram realizados após sugestão 

por parte do farmacêutico perante um utente com queixas que faziam antever uma 

possível infeção.  

Relativamente à preparação de medicação para os lares também tive oportunidade 

de realizar esta tarefa durante estágio, bem como de visitar um dos lares o que se 

revelou muito enriquecedor para a minha formação. 
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PARTE 2 

1. Farmácia em viagem – Malária 

1.1. Enquadramento/Objetivos 

A escolha deste tema surgiu quando me deparei com a vinda à farmácia de vários 

utentes com viagens para destinos diversificados que procuravam os conselhos dos 

farmacêuticos para programar da melhor forma possível as suas férias, nomeadamente 

no que diz respeito aos cuidados a ter com a saúde e o bem-estar físico e emocional. Isto 

justifica-se pelo facto deste estágio se ter realizado numa época em que a população se 

prepara para as férias (Primavera-Verão). Isto culminou com objetivo de partilhar a 

informação com toda a equipa, tendo sido realizada uma formação sobre estas temáticas, 

que foi preparada e realizada por mim em conjunto com a Dra. Bernardete. 

Desta forma o farmacêutico tem um papel preponderante, já que pode contribuir para 

a promoção e manutenção do estado de saúde atuando em vários problemas e de 

diversas formas de acordo com o destino (praia, neve, montanha, cidade…), o tipo de 

pessoa (criança, idoso, deficiente, grávida...), a duração da viagem e assim prestar um 

aconselhamento de MNSRM ou outros produtos para prevenir determinadas situações 

que possam surgir, bem como prestar as devidas indicações e informações sobre 

determinada prescrição que a pessoa vem levantar após a consulta do viajante. Para a 

prestação deste serviço é crucial que o farmacêutico desempenhe uma intervenção 

personalizada, cumprindo os passos gerais da intervenção farmacêutica, que 

contemplam o contacto com o utente, a identificação do utente, a avaliação da situação e 

a intervenção propriamente dita, isto é, seguir o modelo de atendimento ASAS (avaliação, 

seleção, aconselhamento e seguimento) [42]. 

Por outro lado, também cabe ao farmacêutico o dever de ceder informações úteis 

aos seus pacientes sobre os diversos cuidados a ter consoante o tipo de férias que vão 

fazer e o destino, desta forma, pode ser pertinente informar o utente sobre a necessidade 

de ir a uma consulta do viajante, no caso deste se deslocar para fora da Europa, 

nomeadamente para destinos tropicais ou pouco frequentes, bem como informá-lo dos 

locais onde pode ter esta consulta [43]. É ainda relevante proporcionar aos clientes a 

possibilidade da determinação de parâmetros bioquímicos para que estes possam ir de 

férias mais tranquilizados. 

Assim, ao longo do estágio foram vários os utentes que chegaram à farmácia após 

uma consulta do viajante para levantar a medicação e esclarecer algumas dúvidas, 

nomeadamente sobre a Malária; e outros só à procura de informação sem qualquer 

aconselhamento médico, pelo que se tornou pertinente obter mais informação sobre esta 

doença e os medicamentos disponíveis para a profilaxia da mesma de forma a realizar 



  Relatório Farmácia Comunitária 2014 

 

 Joana Silva                                                                   20 
  

um melhor atendimento, muito mais quando esta doença tem números avassaladores e é 

endémica em vários países para onde se deslocam os utentes da FF.  

Uma das medidas mais importantes para quem viaja para países endémicos é a 

prevenção, quer a nível farmacológico quer com medidas não farmacológicas. 

Ao longo do texto vou tentar esclarecer as questões relativas aos principais fármacos 

comercializados para a profilaxia da Malária, bem como a doença em si, cuidados a ter e 

as medidas não farmacológicas de proteção que devem ser mencionadas pelo 

farmacêutico. 

 

1.2. Fundamento Teórico 

A Organização Mundial de Saúde estima que em 2012 a Malária causou 207 milhões 

de episódios clínicos e 627 mil mortes [44]. Este flagelo mundial tem que ser travado e o 

primeiro passo é a passagem de informação à população que viaja para áreas de risco 

que muitas vezes desconhecem quer os perigos, quer as medidas preventivas a adotar 

[45]. 

A Malária é uma doença causada por um parasita – Plasmodium (falciparum, ovale, 

vivax, malariae e knowlesi) e transmitida por mosquitos do género Anopheles [46,47]. A 

fêmea mosquito é o vetor da doença pois é nele que se dá a reprodução sexuada do 

parasita, após captar os gametócitos do sangue humano aquando da picada num homem 

infetado. Posto isto, os gametócitos darão origem a esporozoítos que se acumulam nas 

glândulas salivares do mosquito, para que aquando de uma nova picada sejam injetados 

na corrente sanguínea do homem saudável (hospedeiro)  e inicia-se a infeção quando 

parasitam as células do fígado (Anexo II) [44]. 

Esta infeção pode despoletar uma variedade de sintomas que são causados pela 

invasão sanguínea e eritrocitária das formas assexuadas do parasita, isto é, quando o 

parasita se desenvolve nos glóbulos vermelhos vai acumular várias substâncias como a 

hemozoína e outras substâncias tóxicas, que são libertadas na corrente sanguínea 

aquando da lise dos eritrócitos para libertar os merozoitos, responsáveis por infetar 

outros eritrócitos, dando continuidade ao ciclo. Esta invasão do sangue vai despoletar o 

sistema imune (macrófagos e citoquinas), produzindo a febre e calafrios característicos 

da doença. A sintomatologia também é conhecida como “síndrome gripal” e ainda pode 

incluir tonturas, dores musculares e falta de apetite [48,49]. Esta semelhança de sintomas 

com os da gripe atrasa muitas vezes o diagnóstico, pois os visados não se deslocam 

atempadamente ao médico. Desta forma, é notável a pertinência da consulta do viajante 

pós-regresso, uma vez que os médicos já estão mais alerta para este tipo de doenças 

endémicas como a Malária. No entanto, nem sempre surgem sintomas, bem como 
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podem surgir sintomas mais graves como convulsões e morte que traduzem a falta de 

tratamento atempado e o desenvolvimento do estadio mais grave da doença. 

 Uma das características cruciais da Malária é o seu período de incubação, ou 

seja o período de tempo que passa desde a infeção (picada pelo mosquito Anopheles 

infetado) ao aparecimento dos primeiros sintomas, que varia consoante a espécie 

infetada e que pode ir de 7 a 30 dias, sendo que a espécie responsável pelas 

infeções mais graves – P. Falciparum – é a que tem um período de incubação mais 

curto [44,50]. 

 

1.2.1. Tratamento 

Em Portugal existem seis medicamentos anti maláricos autorizados: Falcitrim® 

(Mepha) - artesunato + mefloquina, Malarone® (GSK) - atovaquona + proguanilo, 

Resochina® (BayHealth) - cloroquina, Halfan® (SmithKline & French) - halofantrina, 

Plaquinol® (Alfa Wassermann) - hidroxicloroquina e Mephaquin Lactab® (Mepha) - 

mefloquina. De ressalvar que apenas a 

Resochina® (BayHealth), Plaquinol® (Alfa 

Wassermann) e Mephaquin Lactab® (Mepha) 

são comparticipados [51] e, talvez por isso, o 

último seja um dos mais prescritos pelos 

médicos, pela experiencia observada na 

Farmácia Faria (FF). A cloroquina não é tão 

receitada porque a maioria dos clientes que 

vinham à farmácia viajavam para países da 

África subsariana, no qual o P. falciparum já é 

resistente a este fármaco (figura 2) [47,52]. Esta 

é normalmente usada para tratamento de Malária benigna, causada pelas espécies vivax 

e ovale [51,53]. A hidroxicloroquina é uma alternativa à cloroquina bem como a 

halofantrina, no entanto esta ultima tem uma cardiotoxicidade significativa o que leva a 

seu pouco uso e à não recomendação para uso em profilaxia [47,51]. 

Na Malária, tão importante como o tratamento é a quimioprofilaxia antes, durante e 

após a viagem, ou seja, a toma de medicação para prevenir infeções, nomeadamente por 

P. vivax e P. ovale, que podem permanecer de forma latente no fígado sob a forma de 

hipnozoítos e desencadear a doença vários meses ou anos após a picada ou mesmo 

uma recaída de uma Malária já tratada [44,47]. Neste caso, a primaquina é o fármaco 

mais eficaz para prevenir infeções por estas duas espécies [52], mas como normalmente 

na África subsariana a espécie predominante é P. falciparum, a quimioprofilaxia é dirigida 

a este, já que também este é o que pode causar a forma mais grave e mortal de Malária 

Fig. 2: Resistência à cloroquina em 

África [52]. 
A vermelho é visível as regiões onde o P. 

Falciparum é resistente à cloroquina. 

https://www.infarmed.pt/prontuario/navegavalores.php?id=29
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[44].   

        Vários medicamentos estão disponíveis para a quimioprofilaxia da Malária sendo de 

extrema importância que os médicos considerem vários fatores para a escolha: o 

itinerário, o tempo de viagem , o custo dos medicamentos, reações adversas anteriores a 

anti maláricos, alergias a medicamentos e história médica [47,52]. 

Neste âmbito, atualmente, a mefloquina é a mais aceite, sendo que a sua associação 

com artesunato apenas está autorizada para tratamento e não para profilaxia [54]. Outros 

fármacos usados como preventivos ou adjuvantes no tratamento da Malária são 

a doxiciclina, o proguanilo, a atovaquona, a pirimetamina - sulfadoxina, a quinina e a 

quinidina, sendo o uso destes últimos geralmente restrito ao meio hospitalar [51]. Ou 

seja, para uso generalizado, os mais amplamente utilizados são a mefloquina, a 

doxiciclina e a associação atovaquona-proguanilo, sendo que a mefloquina confere um 

tempo de proteção mais longo, mas também está a associada a efeitos secundários mais 

graves, nomeadamente a nível neuropsíquico (Anexo III, a vermelho) [47,55-59]. 

Analisando um estudo que compara os efeitos adversos dos três fármacos anteriores e 

ainda da associação da cloroquina com o proguanilo, administrados nas dosagens 

comercializadas, percebe-se a razão pela qual esta última associação já não é usada, 

uma vez que é a que apresenta maior incidência de efeitos adversos, sendo a menor a 

associação Atovaquona-Proguanilo (Anexo III - azul) [56]. No que diz respeito a 

doxiciclina vários estudos relatam a incidência de efeitos adversos a nível vaginal 

(candidíase) e cutâneo (fotossensibilidade), representados a verde na tabela do Anexo III 

[47,56,60,61]. Associados ao Malarone® (GSK )podem surgir efeitos secundários pouco 

significativos, nomeadamente perturbações gastrointestinais [62,63]. 

 Para além dos efeitos adversos, outro ponto a ter em conta para garantir uma maior 

adesão à terapêutica é a posologia, nomeadamente pós-viagem, altura em que os 

viajantes mais abandonam. Tendo em conta isto, o Malarone® revela-se dos mais 

eficazes, pois só tem de ser tomado durante uma semana após o regresso, enquanto a 

doxiciclina e a mefloquina necessitam de um mês [57]. Ainda assim, a mefloquina não 

deixa de ser uma boa opção, nomeadamente pelas evidências de eficácia e pelo preço 

que muitas vezes é um fator condicionante para o cliente, nomeadamente para viajantes 

de longa duração em que o Malarone® (GSK) tem que ser tomado uma vez por dia em 

comparação com uma vez por semana para o Mephaquin Lactab® (Mepha) o que o torna 

mais acessível [64,65].  

 De ressalvar que anti maláricos, como a cloroquina, a mefloquina, doxiciclina [61] e 

atovaquona/proguanilo não impedem a infeção da Malária inicial em humanos, em vez 

disso, eles agem mais tarde, quando os parasitas infetam os eritrócitos, depois da fase 

de maturação inicial no fígado (representado figura no Anexo IV). Portanto, esses 

Fig.4: [E] esquizontes são etapas 

multinucleadas de parasitas que se 

submetem à divisão mitótica 

dentro de células hospedeiras. 

Schizonticides hepática em estágio 

como atovaquone-proguanil e 

primaquina matar os parasitas da 

malária durante o breve período 

de desenvolvimento ativo inicial 

dentro de hepatócitos no fígado, e 

agem sobre os esquizontes de 

fígado de todas as quatro espécies 

de organismos que causam a 

malária humana. Só primaquina é 

capaz de matar hipnozoítos 

quiescentes (Plasmodium vivax e P. 

ovale apenas), evitando assim 

ataques secundários (surtos) de 

malária clínica. Em comparação 

com outras drogas, atovaquone-

proguanil e primaquina cada ato 

em dois pontos distintos do ciclo 

de vida. Atovaquone-proguanilo 

age em esquizontes hepáticos 

durante a infecção inicial, mas não 

age em hipnozoítos, por isso não 

evita as recaídas tardias de P. vivax 

e P. ovale. Schizonticides Blood-

estágio, como atovaquone-

proguanil, doxiciclina, mefloquina, 

cloroquina e interromper a 

esquizogonia dentro das células 

vermelhas, prevenindo 

manifestações clínicas da infecção 

por malária. Nem todos os estágios 

do ciclo de vida do parasita são 

mostrados nesta figura. 
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Tabela 3: Comparação da posologia, precauções e contra-indicações e vantagens do 

Malarone® (GSK), Mephaquin Lactab® (Mepha) e Vibramicina® (Pfizer)/Actidox 100® 

(Laboratoires Bailleul Portugal, SA) 

 

medicamentos devem ser continuados até quatro semanas após a última exposição aos 

mosquitos infeciosos, a fim de erradicar os parasitas que podem ainda ser libertados a 

partir do fígado (esquizontes) no mês seguinte. No entanto, a atovaquona/proguanilo não 

só atua sobre estes parasitas no sangue, mas também interfere com o desenvolvimento 

de parasitas no fígado (Anexo IV), e por conseguinte, pode ser suspenso uma semana 

após o regresso. Os fármacos que atuam ao nível dos esquizontes no fígado são 

chamados de Esquizonticidas hepáticos – primaquina e atovaquona/proguanilo e são 

ativos para todas as espécies. Por sua vez, a doxiciclina, mefloquina, cloroquina e 

atovaquona-proguanilo são Esquizoticidas sanguíneos/eritrocitários e atuam apenas na 

fase eritrocitária, prevenindo as manifestações clínicas da doença e não a infeção 

propriamente dita. Os hipnozoítos remanescentes no fígado apenas são combatidos pela 

primaquina, evitando recaídas tardias da doença [65]. No que diz respeito às posologias 

propriamente ditas pré, durante e após a viagem encontram-se esquematizadas na tabela 

3, estas devem ser conhecidas pelo farmacêutico para orientar o cliente e esclarecer as 

suas dúvidas de forma a garantir uma maior adesão à quimioprofilaxia [47,56,62,63,66]. 

Na tabela são descritos os três principais fármacos usados para quimioprofilaxia para 

viajantes para África, uma vez que é o destino mais frequentes dos clientes da FF.  

  

Fármaco Posologia para Profilaxia Precauções e 

contraindicações 

Vantagens 

Pré Durante Após 

Malarone® (250 

mg 

atovaquona/100mg 

proguanilo) 

1 comp. por 

dia desde 2 

dias antes 

1 comp.  por 

dia 

1 comp. 

durante 7 

dias 

Crianças com peso 

<5kg; grávidas; 

Insuficiência renal grave 

(clearance de creatinina 

<30 mL / min) [47] 

Viajantes de última hora, 

viagens curtas; efeitos 

adversos bem tolerados 

[47,52] 

Tomar os comprimidos com alimentos ou 

com uma bebida láctea [47,49] 

Mephaquin 

Lactab® (250mg 

Mefloquina)[71] 

1 comp. uma 

semana antes 

1 comp. por 

semana 

1 comp. 

por 

semana 

durante 4 

semanas 

Pessoas com depressão 

ou outros problemas 

psíquicos 

Viajantes de longo prazo 

[72] 

Pode ser administrado a 

crianças e grávidas (2º e 

3º trimestre) [47,52] 

Vibramicina®/ 

Actidox 100® (100 

mg 

Doxiciclina)[47] 

1 comp. por 

dia desde 2 

dias antes 

1 comp. por 

dia 

1 comp. 

por dia 

durante 4 

semanas 

Menores de 8 anos; 

Grávidas;  

Cuidados acrescido 

devido à 

fotossensibilidade 

Previne infeções 

adicionais uma vez que é 

um antibacteriano; 

Mais barato [47] 

Tomar os comprimidos com alimentos, com 

o corpo na vertical e não deitar logo de 

seguida [52] 
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 Ainda assim convém ressalvar que relativamente a grávidas e crianças a cloroquina 

é a mais segura, no entanto, nos dias de hoje, não se justifica o seu uso devido às 

resistências, então a melhor alternativa em termos de risco/benefício é a mefloquina 

[47,67]. Apesar da mefloquina ter vindo a ser usada na gravidez, mais estudos são 

necessários para perceber os perigos adjacentes à toma da mesma durante este período, 

sendo dotada de maior segurança quando administrada no 2º e 3º trimestre de gravidez 

[52,68], mas ainda assim parece ser inofensiva para o feto no 1º trimestre, e por vezes os 

riscos de contrair Malária por P. falciparum é mais grave do que os riscos associados à 

toma de mefloquina [69,70]. 

Assim, tendo em conta que uma das maiores problemáticas da Malária é a falta de 

adesão à terapêutica profilática, é da maior importância que os farmacêuticos, como 

profissionais de saúde, tenham a melhor informação acerca destes fármacos para 

encorajar as pessoas a utiliza-los devidamente e garantir uma menor propagação da 

doença, já que estes não sendo 100% eficazes constituem uma grande garantia na 

diminuição dos riscos de infeção [57]. 

 

1.2.2. Medidas não farmacológicas 

Para além da terapêutica profilática, e não menos importante, é a prevenção da 

picada do mosquito e para tal também há cuidados a ter, que devem ser igualmente 

dados a conhecer aos utentes pelo farmacêutico, que para isso deve ter formação a este 

nível. 

De notar que só a fêmea Anopheles é capaz de transmitir a doença nomeadamente 

durante a noite (do crepúsculo ao amanhecer) que é o seu período ativo, quando se 

alimentam do sangue humano, desta forma há várias medidas a ter em conta para 

proteção da picada desde logo prevenção comportamental através do uso de roupas de 

manga comprida de preferência de cores claras, calçado fechado, permanecer em 

locais com ar condicionado para que as janelas permaneçam fechadas e os mosquitos 

não entrem [48,73], prevenção química usando repelentes e inseticidas quer na pele 

quer na roupa [74], e prevenção mecânica com mosquiteiros e telas nas janelas 

[46,65]. 

No que respeita aos inseticidas estes têm uma maior durabilidade quando aplicados 

na roupa ou nas redes mosquiteiras, nomeadamente a permetrina (Pre-butix® tecidos 

(Pierre-Fabre)) cujo uso como repelente na pele do homem não está aprovado [50, 

73,75]. Este tem uma duração de 4 a 6 semanas e de duas lavagens e tem grande 

utilidade para aplicação em carrinhos de bebés ou nas roupas da grávida para uma maior 

proteção em complemento com os repelentes para a pele [76]. De notar que este tipo de 
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produtos deve ser aplicado nos tecidos 24-48 horas antes do seu uso para que seque 

devidamente [73].  

 

 Repelentes e inseticidas 

Os repelentes dividem-se em 2 tipos: sintéticos 

e óleos essenciais, derivados de plantas como 

sejam a citronela, eucalipto-limão (p-mentano-3,8-

dio l, PMD, mentoglicol ou citriodiol) [79], hortelã-

pimenta. Segundo a OMS a nível de repelentes 

sintéticos estão aprovados para uso no homem o 

DEET ( N, N -dietil-3-metilbenzamida) - 

Previpiq® (Laboratório Medinfar) e Tabard® 

(Dum Dum Portugal), IR3535 (éster etílico do ácido 3-(n-butil-n-acetil aminopropiónico) 

– Pre-butix® (figura 3) e icaridina/KBR3023 (ácido 1-piperidinocarboxílico, 2 - (2-

hidroxietil) - 1-metilpropilester) - Autan® (Johnson’s Wax de Portugal).  

Os repelentes são eficazes mas a sua duração é limitada no tempo, necessitando de 

uma reaplicação passadas 3-4 horas dependendo das instruções do fabricante e a sua 

ação é afetada pela temperatura ambiente, nível de atividade, quantidade de suor, 

exposição à água e remoção com abrasivo [75]. Estes podem ser aplicados 

concomitantemente com o protetor solar, sendo que primeiro se aplica o protetor seguido 

do repelente [73,80]. 

O DEET é o mais antigo e por isso mais conhecido dos repelentes, sendo seguro nos 

2º e 3º trimestres de gravidez em concentrações de 20%, não havendo reações adversas 

significativas na mãe, nem no feto, nomeadamente a nível cognitivo não se verificam 

alterações no desenvolvimento quanto comparadas com outras crianças da mesma idade 

[81] e em crianças a partir dos 2 meses desde que não se ultrapasse a dose 

recomendada [46,52]. Sendo que até ao 1 ano se recomenda uma aplicação diária, 1 a 

12 anos duas e só a partir dos 12 anos as três aplicações [82]. Neste caso, com uma 

dose de 20-50% consegue-se uma proteção para 4-5 horas, sendo que o tempo de 

proteção é proporcional ao aumento da dose até 50%, após esse valor a duração do 

repelente tende a estabilizar [83]. 

IR3535 tem mostrado pouca eficácia contra o mosquito da Malária [75] quando 

comparado com a icaridina e o DEET, uma vez que para todas as espécies de Anopheles 

testadas o IR3535 apresenta uma taxa superior de picada do mosquito quando 

comparado com os sujeitos aos outros 2 repelentes (32,7% contra 23,7% para DEET e 

12,8% para KBR 3023, no caso do Anopheles gambiae s.l.), mas ainda assim uma 

Fig.3: Imagem de três repelentes 

comercializados em Portugal [76-78] 
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percentagem muito menor do que no grupo controlo (tabela 4). Assim se verifica que o 

IR3535 não deve ser aconselhado a quem viaja para regiões endémicas de Malária [84].  

A icaridina também tem dado provas de eficácia contra o vetor da Malária, mas 

apenas confere proteção durante 1 hora [75]. Outros estudos demonstram efetividade 

semelhante ou mesmo superior ao DEET, como se pode ver na tabela 4 [84]. Por outro 

lado, outra vantagem das novas formulações com icaridina é constituírem uma alternativa 

ao DEET, cujo cheiro é desagradável o que leva a uma menor adesão pelas pessoas 

[85]. 

 

No que respeita aos repelentes naturais – óleos essências – têm a desvantagem de 

ter elevada volatilidade e por isso a duração de ação ser curta, além disso são irritantes 

dérmicos, pelo que não devem ser usados em crianças menores de 3 anos [73]. No 

entanto, o PMD já tem vindo a ser produzido de forma sintética de forma a atingir 

durabilidade e eficácia, no que à proteção da Malária concerne, semelhante ao DEET 

[75]. 

Assim, tendo em conta que o objetivo do trabalho é encontrar soluções para 

viajantes para África, nomeadamente para países com risco de Malária, formulações à 

base de DEET são as mais indicadas, com mais garantias de risco/benefício. Bem como 

a suplementação da proteção com o repetente de tecidos com permetrina.  

 

1.3. Aplicação na Farmácia 

Para que o farmacêutico possa atuar com a máxima qualidade torna-se 

imprescindível que este acresça valor aos seus conhecimentos, às suas atitudes e às 

suas capacidades, para que tenha competências para intervir positivamente no processo 

Saúde-Doença da população em geral e do viajante em particular. Então, no âmbito 

desta temática, no dia 18 de junho realizou-se a formação intitulada “Inclua a farmácia 

Tabela 4: Comparação da eficácia do DEET, IR3535 e KBR 3023 contra a picada de 

mosquitos Anopheles [84]. 
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nas suas férias”, com a duração de 2 horas em horário pós-laboral, para haver a partilha 

de informação e, desta forma, ser prestado um melhor aconselhamento neste tipo de 

casos (Anexo V). A par desta formação foram elaborados dois folhetos alusivos à mesma 

temática para disponibilizar aos utentes e assim auxilia-los nas suas férias, quer na 

prevenção da Malária para utentes com destinos de risco (Anexo VI), quer para a 

generalidade dos veraneantes com um folheto meramente auxiliar dos objetos e 

medicamentos a incluir na bagagem para uma proteção dos riscos mais comuns (Anexo 

VII). Para além disto, foi disponibilizada uma capa na farmácia para consulta rápida 

nomeadamente com os locais da consulta do viajante e outras informações uteis e 

pertinentes para um atendimento de qualidade, no que às férias concerne (Anexo VIII). 

2. Risco Cardiovascular 

2.1. Enquadramento/Objetivos 

As doenças cardiovasculares (DCV) são uma das principais causas de morte em 

Portugal e estão associadas a fatores de risco, nomeadamente os modificáveis, que 

podem ser alterados contribuindo assim para uma diminuição do risco cardiovascular 

(RCV) [86]. 

Neste sentido, sugeri a introdução na FF da determinação do RCV das pessoas, 

serviço esse que pretende ajudar a população a compreender os seus riscos e desta 

forma dar às pessoas motivação para alterarem o seu estilo de vida, uma vez que se 

conhecerem os ganhos das intervenções terão mais força para aplicá-las [87]. Para a 

aplicação deste serviço foi necessário instruir toda a equipa do funcionamento do mesmo, 

que foi o mote para a realização de mais uma formação interna, dada por mim em 

colaboração com a Dra. Iolanda. 

Esta ideia surgiu no seguimento de um rastreio cardiovascular realizado pela 

farmácia, no qual colaborei eu e mais uma doutora, que permitiu constatar que muitas 

pessoas não determinam regularmente o seu colesterol, nem fazem ideia dos valores 

habituais e, por isso, detetamos situações não diagnosticadas. Apesar dos fatores 

genéticos terem grande preponderância, aquilo que tem interesse focar e desenvolver 

são os fatores modificáveis, uma vez que é sobre estes que o farmacêutico pode intervir, 

aconselhar e tentar combater de forma a diminuir o risco e por esse motivo todo o 

desenvolvimento se centra em torno dos mesmos. 

 

2.2. Fundamento Teórico  

 O RCV está diretamente relacionado com o aparecimento de DCV, doenças essas 

que têm por base a doença aterosclerótica que está dependente de vários fatores 

(genéticos, ambientais, dietéticos, metabólicos, hemodinâmicos e inflamatórios). Além 
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disso, os fatores de risco interagem, por vezes, de forma exponencial. Desta forma, a 

possibilidade de complicações CV resulta da presença concomitante de características 

individuais que se interligam com os fatores de risco e por este motivo o RCV permite 

uma determinação probabilística com base nestes fatores [87]. Os fatores de RCV 

dividem-se em modificáveis e não-modificáveis e estão representados na tabela 5, sendo 

que o primeiro grupo são aqueles em que é possível intervir de forma a diminuir o risco 

[88,89]. 

 

 

 

 

 

 

 

A HTA (Hipertensão arterial) é o fator de risco mais potente associado a DCV, que 

por ser um fator modificável, pode ser combatido [90].   

        Na população portuguesa, a hipercolesterolémia e a obesidade associada a 

sedentarismo, nomeadamente na população mais jovem, também são fatores de risco 

com elevada prevalência que devem ser combatidos [91]. No entanto, o que se tem 

verificado é que o aporte calórico tem vindo a aumentar ao longo dos anos, nos países 

desenvolvidos, e prevê-se que assim continue (figura representada no Anexo IX) o que 

se traduz num aumento de pessoas obesas e consequente aumento do RCV [92]. Do 

mesmo modo, em Portugal verifica-se o mesmo aumento gradual ao longo do tempo 

como se pode ver na tabela  apresentada no Anexo IX [89].  

Além do IMC a OMS tem vindo a considerar o perímetro abdominal como uma 

medida significante no RCV e, desta forma, estabeleceu limites para este que 

correspondem a 94 cm nos homens e 80 cm nas mulheres, sendo os limites de 

intervenção para a perda de peso de ≥ 102 cm em homens e ≥ 88 cm para as mulheres 

[93]. No que diz respeito à pressão arterial o valor ideal é 120/80mmHg, mas valores 

abaixo de 140/90mmHg são os aconselhados e 130/80mmHg no caso de diabéticos 

[94,95]. Para além disto, a gordura corporal está associada a níveis mais elevados de 

triglicerídeos e LDL (Low Density Lipoprotein), também fatores preponderantes para a 

aterosclerose [96]. 

 

2.2.1. Aterosclerose 

A aterosclerose corresponde a pequenas lesões que ocorrem nas paredes dos 

vasos, decorrentes de pequenos depósitos de cálcio, lípidos e células no espaço sub-

Fatores de RCV 

Modificáveis Não-modificáveis 

Tabaco Obesidade Idade 

Stress Hipertensão arterial Sexo (masculino) 

Sedentarismo Colesterol elevado História Familiar 

Tabela 5: Fatores de RCV modificáveis e não modificáveis 

(Adaptado da referência [48]). 
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endotelial dos vasos que endurecem formando uma placa. Com o passar do tempo, esta 

placa aumenta, estreitando o vaso, chegando mesmo a obstruí-lo totalmente [89,97,98]. 

Quando isto ocorre dá-se uma trombose, o abastecimento de oxigénio é interrompido e, 

no caso dos vasos do coração, o músculo cardíaco em redor desta oclusão morre 

ocorrendo um enfarte agudo do miocárdio, mais conhecido como um ataque cardíaco. 

A aterosclerose pode ocorrer em todos os vasos sanguíneos, ou seja, em artérias, 

veias e capilares. Isto ocorre como consequência dos diversos fatores de risco 

cardiovasculares, nomeadamente a acumulação de LDL, que quando existe em excesso 

a nível sanguíneo é transportada para os vasos pelos macrófagos formando as células 

espuma. Pelo contrário as HDL (High Density Lipoprotein) são as responsáveis pelo 

transporte do excesso de colesterol sanguíneo e das células espuma para o fígado para 

ser eliminado pelo trato gastrointestinal [99], contribuindo assim para impedir a 

progressão da lesão aterosclerótica [100]. 

Pode levar anos ou décadas, até que a aterosclerose seja detetável em resultados 

clínicos. Esta pode permanecer assintomática durante longos períodos de tempo, pelo 

que é da máxima importância conhecer os fatores de risco de forma a minimizá-los, ou 

seja, atuar de forma preventiva [88]. 

O colesterol é um parâmetro muito importante na avaliação do RCV, já que o elevado 

nível de lípidos no sangue (hiperlipemia) contribui para o desenvolvimento da 

aterosclerose, nomeadamente o colesterol (ideal <190mg/dL) e os triglicerídeos (<150 

mg/dL) [94]. O colesterol, a nível sanguíneo, encontra-se armazenado em complexos de 

lipoproteínas conhecidos como HDL e LDL. As LDL, conhecidas como o “mau colesterol”, 

em níveis elevados tem um efeito nefasto, ao passo que as HDL são conhecidas como o 

“bom colesterol” porque têm um efeito protetor [88]. Desta forma, independentemente dos 

valores de colesterol total (CT), se os valores de HDL forem inferiores a 37 mg/dL nos 

homens e 45 mg/dL nas mulheres o RCV é aumentado. Por outro lado, valores de HDL 

superiores a 53mg/dL nos homens e 67 mg/dL nas mulheres, mesmo que o CT esteja 

aumentado, traduzem uma diminuição do RCV [92]. 

O colesterol é uma substância gordurosa produzida pelo fígado ou consumida em 

certos alimentos. Ele é necessário para várias funções corporais, como por exemplo a 

formação de hormonas ou para as membranas celulares, no entanto o fígado produz o 

suficiente para as necessidades do corpo. Quando há excesso de colesterol no corpo 

devido ao proveniente da dieta este é depositado nas artérias, incluindo as do coração, 

levando ao seu estreitamento surgindo as doenças cardíacas e outras complicações [96]. 
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2.2.2. Determinação do RCV 

A medição do RCV pode ser feita com recurso a tabelas de SCORE (Systematic 

Coronary Risk Evaluation), no entanto há casos em que não é necessário o recurso à 

tabela e são considerados automaticamente como RCV muito alto. Esta situação aplica-

se a pessoas que já são portadoras de doença CV aterosclerótica documentada, como 

sejam, enfarte do miocárdio, síndrome coronário agudo, revascularização coronária, 

acidente vascular cerebral isquémico, doença arterial periférica; pessoas com diabetes 

tipo 2 ou tipo 1, com um ou mais fatores de risco CV e/ou lesão dos órgãos-alvo; pessoas 

com doença renal crónica grave [taxa de filtração glomerular (TFG) inferior a 30 

ml/min/1.73 m2], ou SCORE superior a 10%. O segundo patamar de risco é considerado 

alto e corresponde a um score de 5-10%, neste caso pessoas com diabetes tipo 2 ou tipo 

1, mas sem outros fatores de risco CV ou lesão de órgão-alvo; pessoas com doença 

renal crónica moderada (TFG entre 30-59 ml/min/1.73 m2) são posicionadas neste 

patamar sem necessidade de avaliação do SCORE. Valores de 1-5% correspondem a 

RCV moderado e inferiores a 1%, baixo risco [101]. 

As tabelas de SCORE dão uma percentagem de 1 a 15%, ou superior, sendo que 

cada patamar tem uma cor correspondente. Esta percentagem é a estimativa de risco 

absoluto a 10 anos, tendo por base as variáveis sexo, idade, hábitos tabágicos, pressão 

arterial sistólica e colesterol total (mg/dl ou mmol/l) (Anexo X), ou seja, um valor de 5% 

significa que, por cada 100 pessoas em idêntica situação 5 irão falecer nos próximos 10 

anos por um evento de natureza cardiovascular. Segundo normas da DGS (Direção Geral 

de Saúde) um RCV alto (maior que 5%) já é sugestivo de intervenção farmacológica [87]. 

Como é notório, vários são os parâmetros que influenciam o RCV não considerados 

pela tabela de SCORE, desta forma estabeleceu-se que pessoas com obesidade; história 

familiar de DCV prematura (antes dos 55 anos para homens e dos 65 para mulheres); 

pessoas com diminuição da função renal (TGF < 60 ml/min/1.73 m2); níveis de HDL 

inferior a 40 mg/dl no homem ou 45 mg/dl na mulher; níveis de triglicerídeos superior a 

150 mg/dl, pessoa assintomática com evidência de aterosclerose subclínica condiciona 

um risco CV de nível superior ao apontado na tabela [89]. 

Existem duas tabelas adaptadas e divididas genericamente em países de alto e de 

baixo risco, consoante os dados da mortalidade nacional de cada país é aplicada a tabela 

correspondente. No caso de Portugal a tabela de SCORE a usar deve ser a dos países 

de baixo risco [89,93]. 

A utilização da tabela de SCORE é muito vantajosa pois é intuitiva, fácil de usar e tem 

em conta a natureza multifatorial das doenças cardiovasculares [94]. No entanto, têm a 

desvantagem de só poderem ser aplicadas a faixa etária entre os 40-65 anos. Para 

colmatar esta falha uma nova tabela foi desenhada para ser aplicada a adultos com 
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menos de 40 anos, tendo em conta os mesmos parâmetros exceto a idade (Anexo XI) 

[87,94].   

 

2.2.3. Medidas não farmacológicas 

Neste campo o farmacêutico desempenha um papel crucial, quer no incentivo da 

pessoa, quer mostrando-lhe medidas alternativas úteis para combater os fatores de risco 

[93]. 

Desde logo para o combate do tabagismo, que é um dos fatores com maior influência 

pode atuar como “psicólogo” ouvindo a pessoa e disponibilizar toda a ajuda, 

simultaneamente com o aconselhamento de pastilhas ou adesivos de nicotina para 

ajudarem neste campo [93,94]. 

Uma medida que é sempre útil e influencia grande parte dos restantes fatores de risco 

é o combate ao sedentarismo, uma vez que a inatividade física está relacionada com 

obesidade, menores níveis de HDL, HTA e triglicerídeos elevados [96]. Um estudo 

comprova que atividade física como correr, andar de bicicleta ou caminhar cerca de 3 

vezes por semana numa média de 47 minutos é eficaz na redução de LDL e CT, bem 

como do IMC e peso corporal como comprova a tabela apresentada no anexo XII [102].  

No âmbito da obesidade pode aconselhar consultas de nutrição, suplementos para a 

ajuda no emagrecimento, sendo que deve sempre ser tida em conta a condição 

fisiopatológica do paciente [94]. Uma dieta adequada é responsável por redução da 

pressão arterial, CT e LDL, num prazo de 10 meses [103]. 

Para a redução da pressão arterial deve aconselhar-se uma dieta baixa em sal 

(ingestão de cloreto de sódio <3,8 g/dia) e álcool e evitar bebidas energéticas, 

nomeadamente com cafeína [94]. A redução da ingestão de álcool tem ainda vantagem, 

pois está diretamente relacionada com a diminuição dos triglicerídeos, também 

responsáveis pela aterosclerose [96].  

De ressalvar que estudos comprovam o quão significativo pode ser a alteração dos 

fatores de risco na redução das mortes por DCV, mais concretamente se os valores 

alcançados para os fatores de risco forem os de baixo risco como se comprova na figura 

4 [104]. 

 

 

 

 

 

 

 



  Relatório Farmácia Comunitária 2014 

 

 Joana Silva                                                                   32 
  

Fig.4: Redução do número de mortes por doença cardíaca coronária em 3 

cenários de modificação de fatores de risco [104]. 
BMI: Body mass índex; CHD: coronary heart disease;; HP2010: Healthy People 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Aplicação na Farmácia 

A determinação do RCV implica o conhecimento mínimo dos fatores desencadeantes 

e fatores de risco para um melhor aconselhamento à população, bem como da tabela de 

SCORE e do seu funcionamento. Desta forma, realizou-se uma formação interna neste 

âmbito no dia 12 de agosto de 2014, em horário pós laboral, para permitir a presença de 

todos os funcionários (Anexo XIII). Assim, implementou-se na farmácia o serviço de 

medição do RCV passível de ser cobrado e, por conseguinte, mais uma fonte de 

rentabilidade. Esta determinação tem por base as tabelas de SCORE que se encontram 

agora disponíveis no gabinete, em formato A3, uma vez que era a ferramenta chave que 

a farmácia não possuía, já que a determinação da pressão arterial e colesterol, também 

necessários, já era realizada. Para além disto elaborei um pequeno documento de 

registo, com conselhos úteis, para os utentes levarem (Anexo XIV). 

Para além disto, e no âmbito desta temática, tinha sido realizado a 16 de maio um 

rastreio CV, com determinação de pressão arterial e colesterol, em colaboração com a 

Associação de Solidariedade Humanitária  de Monte Córdova para comemoração do mês 

do coração (Anexo XV). 

No mesmo seguimento, nomeadamente na chamada de atenção para um fator de 

risco grave, foi comemorado o Dia Nacional da Luta contra a obesidade, a 23 de maio de 

2014, com a entrega de panfletos (Anexo XVI) a alertar para este problema, assim como 

de uma tabela (Anexo XVII) para cada pessoa determinar o seu IMC e saber o grau em 

que se encontra, juntamente com uma degustação de produtos da dieta EasySlim® de 

forma a promover os produtos vendidos na farmácia e, assim, dar a conhecê-los ao 

público, bem como as consultas de nutrição disponibilizadas (Anexo XVIII). Esta iniciativa 

foi um sucesso no ponto de vista de marketing já que as vendas dos respetivos produtos 

sofreram um aumento significativo nessa mesma semana, representada a verde na figura 

5, mantendo-se ligeiramente superior nas semanas seguintes relativamente às anteriores 
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à degustação, no entanto sem a mesma expressão a nível de vendas como na semana 

do dia 23 de Maio. 

 

3. Dor 

3.1.  Enquadramento/Objetivos 

Cerca de 36% da população adulta portuguesa sofre de dor crónica, 

aproximadamente 50% dos doentes com dor crónica referem que esta tem impacto 

moderado ou grave nas atividades domésticas ou laborais e apenas 22% dos doentes 

com dor crónica são seguidos por um especialista e 1% são seguidos em Unidades de 

Dor Crónica. As mulheres são as mais afetadas e o impacto sofre um aumento com o 

avanço da idade em ambos os sexos [105].  

Para além disto, afeta cerca de 50% dos idosos que vivem na comunidade e atinge 

cerca de 83% daqueles que estão institucionalizados em lares. Relaciona‐se 

frequentemente com patologias de incidência elevada, como a osteoartrose, cancro, 

pós‐acidente vascular cerebral, neuropatia periférica da diabetes, enxaqueca, fibromialgia 

e traumatismo [106].  As dores mais frequentemente relatadas são de costas, cabeça ou 

articulações [107], em concreto as lombalgias que afetam mais de 40% dos indivíduos 

queixosos [105]. 

Neste âmbito, tomei conhecimento do Dia Nacional da Luta Contra a Dor, a 14 de 

junho, e tomei a iniciativa de lembrar às pessoas esse dia, dando conselhos úteis 

no que à dor concerne, de forma a aumentar a perceção de que o farmacêutico 

está disponível para auxiliar, reencaminhando para o médico quando necessário, 

culminando coma melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Isto surge porque 

me fui apercebendo da elevada procura dos utentes por Diclofenac, mais 

concretamente Voltaren Emulgel®/Emulgelex® (Novartis) como tentativa possível 

Fig.5: Comparação da venda de gelatinas de vários sabores nas semanas em que houve 

consulta de nutrição anteriores à iniciativa (semana de 23-29 de Maio) e nas posteriores. 
Gráfico elaborado no Excel® 
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de minimizar as dores era recorrente e quando questionados do seu uso, referiam 

dores, nomeadamente “dores nos ossos” ou “dores nas costas” e “vi na televisão”. 

Efetivamente foi notável ao longo do estágio que a grande maioria dos idosos se 

queixavam de algum tipo de dor e que esta era recorrente, por vezes contínua, não 

fazendo qualquer tratamento para a mesma. 

  

3.2. Fundamento Teórico 

De acordo com a International Association for the Study of Pain, a dor define-se como 

uma experiência multidimensional desagradável, envolvendo não só um componente 

sensorial, mas também um componente emocional, e que se associa a uma lesão 

tecidular concreta ou potencial, ou é descrita em função dessa lesão [106,108]. A dor é 

uma perceção pessoal que surge num cérebro consciente, tipicamente em resposta a um 

estímulo nóxico provocatório e por vezes na ausência de estímulo [109]. 

Assim, a dor á um fenómeno subjetivo que envolve processos biopsicológicos e por 

isso o mesmo estímulo doloroso desencadeia diferentes perceções da dor dependendo 

das pessoas, e no mesmo indivíduo pode causar perceções diferentes, dependendo do 

estado anímico do mesmo [108,110].  

Sendo a dor uma experiência tão ambígua e variável, acrescendo à pouca formação 

específica dos profissionais de saúde, a DGS elaborou o Plano Nacional de Controlo da 

Dor que, recentemente, foi sucedido pelo Plano Estratégico Nacional de Prevenção e 

Controlo da Dor (PENPCDor), aprovado e 30 de Outubro de 2013. Este visa a introdução 

e reforço da capacidade organizativa e de modelos de boas práticas na abordagem da 

dor, de forma a reduzir a prevalência da dor na população, melhorar a qualidade de vida 

dos doentes e racionalizar os custos. Este plano reforça os princípios orientadores já 

constantes no plano anterior: subjetividade da dor; a dor como 5º sinal vital, já que é um 

sinal de alarme para a integridade do individuo e para o diagnóstico e monotorização de 

inúmeras patologias; direito ao controlo da dor; dever de controlo da dor, aplica-se a 

todos os profissionais de saúde, quer controlo quer prevenção; e tratamento diferenciado 

da dor [111].  

A dor nem sempre está diretamente associada a uma lesão física e, por isso, não 

existem ainda marcadores biológicos que permitam caracterizar objetivamente a dor 

[108]. 

Dessa forma foram desenvolvidas escalas validadas internacionalmente para a 

mensuração da intensidade da dor: “Escala visual Analógica”, “Escala numérica”, “Escala 

Qualitativa” e “Escala de faces” (figura 6) [110]. Estas escalas aplicam-se a doentes 

conscientes e colaborantes, com idade superior a 3 anos e para cada doente deve ser 
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sempre utilizada a mesma escala para que ao longo do tempo se consiga perceber a 

evolução e efetuar comparações [110].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O controlo eficaz da dor é um dever dos profissionais de saúde, um direito dos 

doentes que dela padecem e um passo fundamental para a efetiva humanização das 

Unidades de Saúde [110], pois tem um grande impacto a nível fisiológico, psicológico, 

económico e social para os pacientes, suas famílias e sociedade em geral. A dor pode 

ser responsável por condicionar a mobilidade, perda de força, distúrbios do sono, 

disfunção imunológica e consequente amento da suscetibilidade a doenças, dependência 

de medicamentos, e co-dependência de membros da família ou outros cuidadores 

[112]. A nível psicológico pode traduzir-se em quatro vezes maior propensão para sofrer 

de ansiedade ou depressão como revela um estudo da OMS [107]. 

No caso das crianças, nomeadamente a partir dos 3 anos, a avaliação da dor passa 

por uma conversa com a criança, o conhecimento do comportamento habitual da criança 

sem dor e das crianças da mesma idade e posterior aplicação das escalas de dor, 

nomeadamente as de faces, que são mais intuitivas. A partir dos 6 anos, em crianças 

com desenvolvimento cognitivo normal podem começar a aplicar-se a escala analógica 

ou numérica [113]. 

Para os recém-nascidos (0 a 28 dias) um passo importante é o controlo de estímulos 

causadores de stress e como tal um controlo da luz, temperatura e ruído. A perceção de 

dor nestas faixas etárias pode traduzir-se em danos graves a nível neuropsicológico no 

Fig.6: Escalas da dor [110]. 
Escala visual analógica: reta de 10 cm, paciente assinala na reta a intensidade da dor (A,B,C), mede-se 

a distância do ínicio (sem dor) ao ponto marcado e obtem-se um valor numérico para registo. 

Escala Numérica: 0-sem dor e 10-Dor máxima. 

Escala Quantitativa. 
Esca de Faces: cada expressão corresponde a um número (intensidade da dor). 
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futuro. Assim, avaliar, prevenir e tratar a dor deve ser uma prioridade em todos os 

serviços de saúde que acolhem recém-nascidos [114].  

O idoso é a população alvo desta pesquisa uma vez que a nível de Farmácia são 

aqueles que mais procuram ajuda e se queixam. Nesta população as medidas não 

farmacológicas de controlo de dor desempenham um papel ainda mais importante e 

passam por [106,115]:  

 Exercício físico adaptado às necessidades e preferências de cada um, e 

realizado, no mínimo,  durante oito a doze semanas. Os exercícios regulares de 

resistência e fortalecimento muscular, de intensidade moderada, podem  melhorar 

a capacidade funcional e diminuir a dor por patologia músculo‐esquelética e os 

exercícios de estiramento ou de aumento de amplitude podem melhorar a dor 

provocada por espasmos musculares [106]. Por outro lado, o exercício físico pode 

conduzir a uma diminuição de peso que apresenta vantagem em caso de 

problemas osteoarticulares ao nível do joelho ou anca. Para estes caso os 

exercícios mais aconselhados são aquáticos [116]; 

 Aplicação local de calor ou frio é benéfica nos espasmos musculares, mas neste 

caso é preciso ter cuidado em presença de alterações cognitivas ou da 

sensibilidade, por exemplo nos diabéticos [106,115]. A este nível estão 

disponíveis na farmácia as faixas Thermacare® (Pfizer), por exemplo [117];  

 Massagem; 

 Imobilização, nomeadamente no alívio da dor osteoarticular, se realizada por 

curtos períodos (alguns dias), para não haver uma diminuição permanente da 

amplitude articular e piorar ainda mais o movimento e a dor;  

 Cirurgia;  

 Educação do doente e do cuidador, onde se presta informação sobre a etiologia 

da dor, utilização de instrumentos de avaliação e registo da dor, medicação e 

estratégias não farmacológicas, usando uma linguagem clara e acessível;  

 Estratégias cognitivas têm como objetivo alterar as atitudes e crenças da pessoa 

e  promover a modificação da experiência da dor e sofrimento;  

 Distração com técnicas como a música, leitura, ou outra, tem demonstrado 

benefício no controlo da dor crónica no idoso [106]. A distração com música 

também é útil para as crianças e bebés, nomeadamente para o alívio da dor 

aguda após a picada de uma agulha, por exemplo [118]. 

 

Para além das medidas não farmacológicas que podem ser sugeridas pelo 

farmacêutico, para casos mais graves, o papel a exercer é encaminhar para o médico, 
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nomeadamente o médico de família que tem um vasto leque de opções terapêuticas 

disponíveis, que vão desde os medicamentos analgésicos anti-inflamatórios não 

esteroides, como a aspirina, até aos opióides fortes como a morfina. Contudo, existem 

alguns casos de dor em que, devido à complexidade do seu diagnóstico e/ou 

à necessidade de se instituírem terapêuticas mais diferenciadas, é necessário referenciar 

os doentes para serviços de saúde especializadas no diagnóstico e tratamento da dor - 

Unidades de Dor. No nosso país já existem unidades deste tipo em mais de 50 hospitais 

[108]. 

Indo ao encontro da questão inicial, para além das medidas não farmacológicas a 

aplicação de Diclofenac de dietilamónio a 1,16% (correspondente a 10mg de diclofenac 

de sódio) – anti-inflamatório não esteróide (AINE) [119] - durante 3 semanas seguidas 

revelou-se eficaz no alívio da dor osteoarticular no joelho [120,121], mão, tornozelo e 

pescoço [122], mas não no ombro, ancas ou costas, onde é comumente utilizado 

[121,123]. Assim, a efetividade da aplicação tópica de diclofenac, por curtos períodos de 

tempo, está provada por vários estudos, no entanto mais estudos são necessários para 

provar a segurança e eficácia por longos períodos de tempo [124].  

A vantagem do uso de AINEs tópicos é evidente, nomeadamente para doentes 

polimedicados [123], uma vez que devido à menor absorção (cerca de 5%), quando 

comparado com a via oral, vai desencadear menos efeitos adversos [125]. Mas o seu 

interesse é limitado a condições superficiais e não para dores mais profundas. 

Comparando o grau de diminuição de dor após aplicação diária de diversos AINES 

versus placebo, durante 6 dias a 3 semanas, em vários pacientes com dores tipo 

entorses, distensões ou contusões, resultantes em geral da prática de desporto ou lesões 

no decurso de excesso de esforço como tendinites verifica-se que, regra geral, têm efeito 

na diminuição da dor, mais propriamente o diclofenac, cujo benefício relativo é superior 

quando comparado com os restantes, como se verifica na tabela 6. Neste estudo também 

se conclui que o prolongamento do tratamento por períodos de tempo superiores a uma 

semana não apresenta vantagem em comparação com o placebo, uma vez que ao fim de 

2 semanas o alívio da dor com AINEs ou placebo é praticamente igual, o que pode 

significar que este tipo de lesões se resolve espontaneamente ao fim de 1-2 semanas, 

sendo que a aplicação de AINEs tem como maior vantagem a diminuição da dor na fase 

inicial [125]. Neste estudo também se verifica que a indometacina tem um efeito pouco 

significativo quando comparado com o placebo (tabela 6) [125] e o spray com este 

princípio ativo - Elmetacin® (Ciclum) é também bastante procurado pelos utentes.  

Tão ou mais importante que o tratamento da dor é a prevenção da dor crónica, 

através, por exemplo, do tratamento adequado da dor aguda ou evitando os fatores de 
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Tabela 6: Comparação da diminuição da dor com o uso de 

diversos AINES com um placebo (Adaptada da referência [125]). 

risco associados às lombalgias que, como acima referido, são a principal causa de dor 

crónica [108]. 

 

 

3.2.1. Dor aguda e dor crónica 

A dor aguda caracteriza-se por ser limitada no tempo e surge normalmente como 

uma dor pós cirúrgica ou pós-traumática [110]. Esta tem consequências benéficas para o 

organismo, pois funciona como um sinal de alarme que avisa da ocorrência de um 

traumatismo, como sejam uma queimadura, um derrame articular ou uma úlcera gástrica. 

Neste contexto, é um sintoma muito importante para o diagnóstico de várias doenças, 

sendo a principal causa de procura de cuidados de saúde pela população em geral. 

Embora a dor aguda seja útil em muitas circunstâncias, ela deve ser combatida por forma 

a não se perpetuar e a não se tornar, eventualmente, numa dor crónica, pelo que é 

fundamental controlar a dor, não só por razões éticas e para evitar o sofrimento 

desnecessário, como também para reduzir o tempo de internamento dos doentes 

[108,109]. 

Por outro lado, a dor crónica é geralmente definida como uma dor persistente ou 

recorrente durante pelo menos 3-6 meses [108,112], que muitas vezes persiste para além 

da cura da lesão que lhe deu origem, ou que existe sem lesão aparente, como é o caso 

da dor neuropática ou da lombalgia [110,126]. Este tipo de dor não tem qualquer 

vantagem para o doente, pelo contrário, para além do sofrimento que causa, tem 

repercussões na saúde física e mental do indivíduo. No campo da saúde mental, a dor 

crónica provoca frequentemente insónias, ansiedade, depressão, podendo mesmo levar 

ao suicídio, neste âmbito a dor crónica deixa de ser um sintoma para passar a ser a 

própria doença [108,125]. 
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3.3. Aplicação na Farmácia 

 No âmbito da comemoração do Dia Nacional da Luta Contra a Dor fiz folhetos 

informativos acerca da dor e dos modos de minimizá-la em casa (Anexo XIX). Elaborou-

se um expositor de balcão com algumas soluções apresentadas na farmácia para o alívio 

das dores e ofereceu-se às pessoas bolas antisstress (Anexo XX), com o intuito de 

relembrar que um simples gesto pode fazer toda a diferença, neste caso, o gesto de 

apertar a bola consecutivamente pode por momentos fazer esquecer a dor (distração) ou 

mesmo minimizá-la, se as dores forem nas mãos. 

 

4. Outras Iniciativas 

Ao longo do estágio foram várias as iniciativas desenvolvidas na farmácia para 

promoção de produtos, ou divulgação de dias temáticos, mostrando a variedade de 

ofertas que os clientes podem encontrar na FF para uma eventual necessidade. Para 

além das já mencionadas outras atividades/divulgações foram feitas, também, com a 

minha intervenção. 

O primeiro trabalho realizado, logo no mês de abril, foi a montagem de uma montra 

com os vários produtos de ortopedia para dar a conhecer a existência deles na farmácia, 

para que quando as pessoas precisarem saberem onde se podem dirigir (Anexo XXI). 

Para além disto ao longo do estágio procurou-se fazer colaboração com escolas para 

a divulgação de temas pertinentes, sendo que um dos que foi aconselhado pelas 

professoras a fazer foi sobre a sexualidade, pois as relações sexuais iniciam-se cada vez 

mais cedo, há mais promiscuidade e mais recorrência à pilula anticoncetiva ou à 

contraceção de emergência (vulgarmente chamada de “pílula do dia seguinte”). Neste 

âmbito a ideia foi fazer um poster apelativo a chamar a atenção para a realidade, de 

forma a alertar os jovens para estes perigos (Anexo XXII). 

Por outro lado a FF faz um trabalho de colaboração com dois lares de idosos, cuja 

preparação da medicação crónica é feita semanalmente na farmácia, para cada doente 

em pillbox. Juntamente com este serviço prestado, cada lar tem um stock mínimo (de 

medicação para uma semana) para cada doente para uma eventual falha na preparação, 

sendo que este stock é da responsabilidade da farmácia, pelo que, anualmente é 

controlado, nomeadamente os prazos de validade (PV) e a medicação em falta (Anexo 

XXIII). Assim, no dia 14 de maio de 2014, juntamente com a Dra. Bernardete fomos ao lar 

verificar o stock, não só o PV, mas também a presença da embalagem e folheto 

informativo para cada fármaco de respetivo utente. Neste sentido elaborei um documento 

de registo e controlo dos prazos de validade da medicação de stock da Associação de 
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Solidariedade Humanitária de Monte Córdova, ordenado por doente de forma a facilitar o 

controlo e a troca de medicação em vias de expirar (Anexo XXIV).  

Por fim, no âmbito de uma promoção da farmácia relativa aos produtos de bebé da 

marca Uriage®, tivemos a presença de uma colaboradora da marca, no dia 4 de junho de 

2014, para a divulgação dos produtos aos clientes e, para tal, preparou-se um balcão de 

atendimento só para esse efeito e devidamente dedicado ao tema (Anexo XXI).  

 

Conclusão 

Estes 4 meses na FF foram, sem dúvida, uma etapa fundamental na minha formação, 

enriquecendo-me grandemente como futura Farmacêutica e preparando de forma mais 

prática para o mundo do trabalho.  

Permitiu pôr em os conhecimentos adquiridos ao longo dos 5 anos do curso, 

sedimentando-os e avolumando-os, acrescentando valores pessoais como autonomia, 

responsabilidade e muito mais segurança para o contacto com o utente. 

Mais concretamente o estágio começou com o primeiro mês de ambientação, em que 

fiquei responsável pela receção e armazenamento dos medicamentos. Na segunda 

semana de estágio comecei com as medições de pressão arterial e na semana seguinte 

os parâmetros bioquímicos (glicémia, colesterol e triglicerídeos). De ressalvar, que após 

esta fase, estas determinações eram quase sempre realizadas por mim, o que me 

permitiu familiarizar com o contacto com o utente e prestar alguns conselhos úteis. Nesta 

fase inicial tive ainda oportunidade de começar a ajudar na preparação das Pillbox e 

também de um ou outro manipulado que ia surgindo. Em maio, segundo mês de estágio, 

iniciei a experiencia de atendimento ao público, de forma autónoma. Por último, completei 

as tarefas básicas de um farmacêutico em junho quando comecei a corrigir receituário. 

A Farmácia comunitária é sem dúvida uma das saídas profissionais que mais me atrai 

pela vertente humana que acarreta, essa é sem dúvida a maior aprendizagem, o contacto 

com o utente, o saber ouvir, o estar disponível. 

Para além disto este estágio vale também pela ótima experiência de trabalho e 

relação criada com toda a equipa, levando mesmo relações de amizade. 

Volto a reiterar o meu sincero agradecimento a todos os profissionais da Farmácia 

Faria pelo grande contributo, amabilidade e disponibilidade demonstradas comigo. Foram 

sem dúvida um grande contributo para o desenvolvimento da Parte 2, ajudando-me a 

conhecer as lacunas que era preciso colmatar e dando-me ânimo para a pesquisa 

exaustiva e pela passagem da informação para a equipa. 
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Anexos 

Anexo I - Representação da preparação semanal das Pillbox 

  

Pillbox 

Folha de controlo dos prazos de 

validade 

Representação da prepraração das Pillbox 
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Anexo II – Ciclo de vida do Plasmodium [44]. 
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Anexo III – Tabela que compara a constatação de efeitos adversos e 

sua severidade pelos participantes no estudo [56]  
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Anexo IV - Atuação dos fármacos no ciclo de vida do parasita [65]. 
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Anexo V – Formação “Inclua a farmácia nas suas férias” realizada na 

Farmácia a 18 de junho de 2014 e fotografias das iniciativas 

realizadas no seguimento do tema. 

 

  

Fotografia da formação realizada 

na farmácia. 

Montra realizada no âmbito do 

tema “Farmácia em viagem” 

Expositor com os panfletos 
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Anexo VI – Folheto informativo “Malária ou Paludismo”  
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Anexo VII – Folheto informativo “ Farmácia em Viagem” 
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Anexo VIII – Folha disponível na Farmácia Faria de contatos para 

informações sobre a consulta do viajante 

Centro de Vacinação Internacional do Porto 

Centro de Vacinação Internacional do Porto 

Avenida Rodrigues de Freitas, n.º 108 

4000-416 Porto 

Telefone: 22 2002540 

Fax: 220 411 802 

E-mail: cvi@csbatalha.min-saude.pt 

Consultas e Vacinação, com marcação prévia. 

Atendimento:  

Segunda e terça-feira  - das 14h00 às 15h00; 

Quarta, quinta e sexta-feira - das 09h00 às 10h00. 

Quarta-feira (quinzenalmente) - das 14h00 às 17h30 - exclusivamente destinado à 

preparação de crianças. 

Documentos necessários: Boletim de Vacinação Nacional com a Vacina do Tétano em 

dia - Cartão de Utente. 

 

Centro de Vacinação Internacional de Braga 

Centro de Saúde de Braga 

Largo 12 de Dezembro, n.º 5 

Ponte Pedrinha/Lomar 

4705-259 Braga 

Telefone: 253 208 260 

Fax: 253 208 261 

Consultas e vacinação, com marcação prévia, presencialmente ou por telefone. 

Quarta-feira, das 9h30 às 12h30.  

 

Centro de Vacinação Internacional do Hospital Joaquim Urbano 

Hospital Joaquim Urbano 

Rua Câmara Pestana, n.º 348 

4369-004 Porto 

Tel: 225899550 – Ext: 340 

Fax: 225194460 

E-mail: consultaexterna@hjurbano.min-saude.pt 

 Medicina de Viagem: terça, quarta e quinta-feira, das 14 às 19 horas. 

 Marcação prévia, por telefone, fax, e-mail ou presencial. 

Documentos necessários: Bilhete de Identidade, Cartão do Utente ou subsistema, 

Boletim Nacional de Vacinação, qualquer medicação que esteja a tomar. 

 Vacinação: é feita imediatamente após a consulta. 

 Medicina Tropical (pós-viagem): dias úteis, das 9 às 13 horas.  

 

Centro de Vacinação Internacional do Hospital São João 

Hospital de São João 

Consulta de Medicina de Viagem e Centro de Vacinação Internacional 

Alameda Professor Hernâni Monteiro 

(Piso 2 do Pavilhão de Radioterapia) 

mailto:cvi@csbatalha.min-saude.pt
mailto:consultaexterna@hjurbano.min-saude.pt
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4200-319 Porto 

Telefone: 225 512 243 

Fax (Geral): 225 025 766 

E-mail: sec.hdambulatorio@hsjoao.min-saude.pt 

 Consulta com marcação prévia, presencialmente e por telefone (nos dias úteis, 

das 8 às 16 horas) e por e-mail (sec.hdambulatorio@hsjoao.min-saude.pt). A 

consulta está a cargo de médicos especialistas em doenças infecciosas. 

 As vacinas são administradas pela equipa de enfermagem logo após terminada a 

consulta médica. 

 Horário da consulta: Segunda-feira, das 13 às 14h00. Terça-feira, das 14 às 

17h00. Quinta-feira, das 14 às 17h00 

 A consulta funciona em meio hospitalar (área de ambulatório), está associada a 

serviços de doenças infecciosas e tem apoio clínico e laboratorial 24 horas por dia 

para o viajante regressado doente, com possibilidade de internamento em 

enfermaria ou em Unidade de Cuidados Intensivos do Serviço de Doenças 

Infecciosas. 

 

Centro de Vacinação Internacional do Porto de Leixões 

Porto de Leixões, Doca 2 Sul 

4450-000 Matosinhos 

Telefone: 229372497 e 918174606 

Fax: 229386144 e 912882385 

E-mail: s.fronteiras@ulsm.min-saude.pt 

Unidade Local de Saúde de Matosinhos> Consulta do Viajante 

Marcação prévia por telefone, fax ou e-mail. 

Marcação de consultas e informações: todos os dias úteis das 9h30 às 14h00 e das 

15h00 às 17h00 

Horário das consultas e de vacinação: 

 Terça-feira - das 9 às 12h30 

 Quarta-feira - das 9 às 12h30, das  14 às 17h30 

 Quinta-feira - das 14 às 1730 

Documentos a apresentar pelo utente 

 Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão, outro documento de identificação 

 Cartão de Utente 

 Boletim de vacinas 

Registar medicação crónica. Agendar consulta preferencialmente três semanas antes de 

viajar.  

 

  

  

mailto:sec.hdambulatorio@hsjoao.min-saude.pt
mailto:sec.hdambulatorio@hsjoao.min-saude.pt
mailto:s.fronteiras@ulsm.min-saude.pt
http://www.ulsm.min-saude.pt/content.aspx?menuid=845&eid=6120


  Relatório Farmácia Comunitária 2014 

 

 Joana Silva                                                                   63 
  

Anexo IX – Estudos que demonstram o aumento da obesidade na 

população 

  

Tendência para o aporte calórico (em Kcal per capita) nos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento desde 1964 até 2015 (projeção) [92]. 

 [89] 
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Anexo X – Tabela de SCORE países de baixo risco (Portugal) 
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Anexo XI – Tabela de SCORE para aplicar a indivíduos jovens. 
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Anexo XII - Tabela representativa dos efeitos do exercício físico em 

alguns fatores de RCV [102]. 
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Anexo XIII – Formação “Avaliação do Risco Cardiovascular” 

realizada na Farmácia Faria a 12 de agosto de 2014 

 

 

 

 

 

  

Fotografia da formação realizada 

na farmácia. 
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Anexo XIV – Documento de registo do RCV 
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Anexo XV – Fotos do Rastreio Cardiovascular realizado na 

Associação de Solidariedade Humanitária de Monte Córdova 
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Anexo XVI – Folheto “Dia Nacional contra a Obesidade”  
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Anexo XVII – Tabela de cálculo de IMC 

 

 

  

Fotografia da Tabela emplastificada para dar aos clientes. 
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Anexo XVIII – Fotografias da degustação dos produtos da dieta 

EasySlim® no âmbito da comemoração do Dia Nacional contra a 

Obesidade  
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Anexo XIX – Folheto “Dia Nacional da Luta contra a dor” 
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Anexo XX – Fotografias relativas à comemoração do Dia Nacional 

da Luta Contra a Dor. 
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Exposição dos produtos ortopédicos. 

Balcão promocional da gama de produtos de bebé Uriage® 

Anexo XXI / Imagens de outras atividades realizadas 

 

  



  Relatório Farmácia Comunitária 2014 

 

 Joana Silva                                                                   76 
  

Anexo XXII – Poster “Educação sexual” 

EDUCAÇAO PARA A SEXUALIDADE

«É uma energia que nos motiva para encontrar amor, contacto, ternura e intimidade; integra-se no modo como nos sentimos, movemos, tocamos e 
somos tocados; é ser-se sensual e ser-se sexual. A sexualidade influencia pensamentos e, por isso, influencia também a saúde física e mental.» 

Organização Mundial de Saúde

SEXUALIDADE

Amor

Contacto

Intimidade

Ternura

Joana Silva1

1Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto

Métodos contracetivos

•Conceção: Ação pela qual um ser é concebido, através da junção 

de um espermatozóide com um óvulo: fecundação.

•Contraceção: São métodos que impedem a fecundação 

(fertilização) de um óvulo ou a nidificação do ovo ou zigoto.

Planeamento Familiar ou controlo da natalidade

•Consistem em calcular o período fértil, através do

cálculo da ovulação, desta forma, evitar que ocorra

fecundação.

•Este cálculo é aplicado para um ciclo sexual de 28 dias,

sendo que o período fértil situa-se, aproximadamente,

entre o 10º e o 16º dia desde o início da menstruação.

impedem o encontro dos gâmetas

impedem a ovulação 

obstrução da progressão 

dos gâmetas

Para situações de emergência (preservativo rompeu,

algumas pílulas esquecidas, sexo sem proteção;

A primeira toma deve ser administrada durante as 72 horas

após a relação não protegida (120horas para o caso da

EllaOne®) e quanto mais cedo for feita, maior a eficácia.

Administração:

-1º dia da menstruação: 21 

comprimidos + 7 dias de 

pausa (hemorragia de 

privação);

-recomeço de nova 

embalagem - eficácia     

contínua

Contra-indicações:

-Tabagismo

-Histórico de coágulos nas 

pernas ( tromboses)

-Hipertensão grave

-Doença do fígado

-Diabetes 

-Cancro (alguns)

-Gravidez

Pílula

DST – doenças sexualmente transmissíveis
doenças infecciosas que se transmitem essencialmente pelo contato sexual

SIDA

vírus HIV

Herpes 
genital

Vírus

Condiloma 
HPV

Vírus

Hepatite B

Vírus

Vacina

Candidíase

Fungo

Gonorreia

Bactéria

Sífilis

Bactéria

Síndrome de Imuno Deficiência 

Adquirida é uma doença causada pelo 

vírus da imunodeficiência humana 

(VIH) que enfraquece o sistema 

imunitário do nosso organismo, 

destruindo a capacidade de defesa em 

relação a muitas doenças.

Vacina HPV

13 anos                       

[1]

Referêcias Bibliográficas:
[1] http://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/vacinacao-contra-infeccoes-por-virus-do-papiloma-humano-hpv-pdf.aspx.
[2] http://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/informacoes+uteis/vacinacao/vacinas.htm

Portal da saúde 

Direcção-Geral da Saúde

Adolescência e a Sexualidade.wmv

Contracepção e Adolescência, Fundação Schering Lusitana, Mem Martins, Julho 2001.

Função reprodutiva e sua regulação, Fundação Schering Lusitana, Mem Martins, Julho 2003.

Contracepção hormonal, Schering Lusitana Lda, Mem Martins, Agosto 2002.

Carta dos Direitos Sexuais e reprodutivos, Federação Internacional de Planeamento da Família, 1999.

Comissão nacional de luta contra a Sida e Direcção geral de saúde, tudo bem?, nº 0, julho / Agosto / Setembro, 2002.

Saúde Reprodutiva Planeamento Familiar, Ministério da Saúde.

Vacina VHB

1ª dose – nascimento

2ª dose – 2 meses

3ª dose – 6 meses                       

[2]

"Sexualidade em Linha" 800 222 002

 “SOS criança” 800202651 

Família

Centro de Saúde

Farmácia

Escola
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Anexo XXIII – Organização do stock de medicação na Associação 

de Solidariedade Humanitária de Monte Córdova 

  

Folha dos Prazos de 

Validade que agora se 

encontra afixada na  

Parte interna do 

armácio 
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Anexo XXIV – Folha de controlo de Prazos de validade da 

Associação de Solidariedade Humanitária de Monte Córdova 
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1. Introdução 

O Hospital é o estabelecimento de Saúde onde se presta assistência médica 

curativa e/ou de reabilitação, é constituído por diferentes serviços e provido de 

capacidade de internamento, ambulatório e meios auxiliares de diagnóstico e 

terapêutica. Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares são departamentos autónomos e 

por isso responsáveis pela sua própria gestão, de forma a garantir a disponibilidade de 

medicamentos e alguns dispositivos médicos para todo o hospital, bem como a sua 

qualidade e eficácia. Estes serviços são obrigatoriamente chefiados por um 

farmacêutico, orientados pela administração do hospital. Os Farmacêuticos 

Hospitalares (FH) constituem um grupo profissional de elevada qualificação técnica e 

científica, que operam na mais complexa das organizações que as sociedades 

humanas desenvolvidas já produziram – o Hospital. [1] [2] 

Neste âmbito, o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, comtempla na 

unidade curricular de estágio a opção de experienciar por 2 meses o papel do 

farmacêutico a nível hospitalar. De ressalvar que este estágio tem elevada 

importância, uma vez que ao longo de todo o curso é, praticamente, a única 

oportunidade que os estudantes têm de contactar com esta prática que em muito 

difere da farmácia comunitária, nomeadamente a nível do contacto farmacêutico-

médico e na grande responsabilidade do farmacêutico enquanto validador das 

prescrições médicas. Assim, o objetivo deste estágio prende-se com a aquisição de 

competências técnicas e práticas bem como conhecimento da legislação e deontologia 

inerente à prática hospitalar, sendo a maior formação que os futuros farmacêuticos 

têm para a posterior prática profissional. 

Desta forma, surge um relatório onde é descrito o serviço onde o estágio foi 

efetuado e os recursos humanos disponíveis, bem como todas as aprendizagens 

adquiridas no que respeita ao papel do farmacêutico hospitalar. 

De notar, que este estágio foi realizado nos meses de fevereiro e março e teve a 

seguinte organização: 

 

 
DMRA 

Preparação de medicamentos estéreis 

DIDDU, Distribuição tradicional, Estupefacientes 

e Hemoderivados, Preparação de manipulados 

Entrada na CFLH 

Entrada na CFLV 

Fig.1: Organização temporal do estágio 
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2. Centro Hospitalar do Alto Ave, EPE 

 O Centro Hospitalar do Alto Ave (CHAA), EPE localiza-se na Rua dos Cutileiros – 

Guimarães. As instalações encontram-se distribuídas por três edifícios. No edifício 

principal, localizam-se os serviços de internamento, serviço de urgência, consulta 

externa I e diversos serviços de apoio. Numa área adjacente ao edifício principal 

localizam-se os serviços de consulta externa II, Fisiatria e Psiquiatria. Um terceiro 

edifício, mais novo, abrange o Hospital de Dia e Consultas Externas. O CHAA presta 

serviços, prioritariamente, aos concelhos de Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto, 

Fafe, Felgueiras, Guimarães e Vizela. Está dotado de praticamente todos os serviços 

de prestação de cuidados, completados por serviços de suporte, assim como de 

serviços de gestão e logística. Os serviços farmacêuticos do hospital estão 

organizados de acordo com a figura 2. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Organização dos Serviços Farmacêuticos 
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2.1. Horário de funcionamento e localização dos Serviços Farmacêuticos 

(SF) 

O Horário de funcionamento dos Serviços Farmacêuticos (SF) é de segunda a 

sexta-feira entre as 9:00h e as 20:00h e aos sábados das 9:00h às 13:00h. Após este 

horário, encontra-se um farmacêutico de prevenção, o qual é chamado aos SF se 

algum Serviço Clínico (SC) necessitar de algum produto farmacêutico não existente 

em stock e distribuição de hemoderivados. Os SF do CHAA situam-se no piso 1 do 

edifício central, permitindo o fácil acesso externo e interno.  

 

2.2. Recursos humanos 

Os Recursos Humanos são a base fundamental dos SF hospitalares, pelo que a 

qualidade e o número dos meios humanos neste Serviço assume especial relevo no 

contexto da reorganização da Farmácia Hospitalar. O funcionamento dos SF, bem 

como a garantia da qualidade dos serviços prestados, são assegurados por uma 

equipa de profissionais de saúde que inclui Farmacêuticos, Técnicos de Diagnóstico e 

Terapêutica (TDT), Assistentes Operacionais (AO) e Assistentes Técnicos. A equipa 

de trabalho dos SF do CHAA é composta por: 

 9 Farmacêuticos 

 7 Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 

 4 Auxiliares Operacionais 

 2 Assistentes Técnicos 

 

2.3. Sistema Informático 

O sistema informático utilizado pelos SF é o GHAF (Gestão Hospitalar de 

Armazém e Farmácia). Entre as várias funcionalidades deste sistema informático, 

destaca-se a possibilidade de gestão de encomendas, armazenamento, prescrição e 

distribuição aos diversos SC (Anexo A). 

3. Produção e Controlo de Medicamentos 

Com o desenvolvimento técnico e científico observado nas últimas décadas e o 

consequente alargamento do arsenal terapêutico existente, os hospitais deixaram de 

ter a capacidade de produção de toda a terapêutica hospitalar necessária. A 

investigação, o desenvolvimento e a produção foram assumidas por uma indústria 

farmacêutica em crescimento exponencial e com capacidade de resposta às amplas 

necessidades do mercado. Não obstante, muitos dos medicamentos comercializados 

encontram-se inadequados às características fisiopatológicas de determinados grupos 



   Relatório Estágio Hospitalar 

Joana Silva, Paula Cunha  4 

 

de doentes com necessidades específicas, requerem condições especiais de 

manipulação ou terão de ser sujeitos a operações de reembalagem que garantam a 

sua correta utilização. Com o objetivo de responder às exigências colocadas, os SF 

hospitalares têm necessidade de desenvolver múltiplas atividades em áreas bastante 

diversas, abrangendo preparação de formas farmacêuticas estéreis e não estéreis. [3] 

Desta forma, no CHAA, a produção de medicamentos está dividida em duas áreas: 

 Área de Produção de Estéreis (Unidade de Preparação de Medicamentos 

Citotóxicos e Unidade de Preparação de Misturas Para Nutrição Parentérica); 

 Área de Produção de Não Estéreis.  

 

3.1. Preparação de medicamentos estéreis 

O fabrico de preparações estéreis deve ser feito em áreas limpas, em que a 

entrada de pessoal e dos materiais é feita por antecâmaras. As áreas limpas devem 

ser mantidas num estado de limpeza convencionado e alimentadas com ar 

devidamente filtrado, como vem descrito na Portaria n.º 42/92 de 23 de Janeiro. As 

operações para a preparação dos componentes, preparação do produto, enchimento e 

esterilização têm de ser feitas em áreas limpas e separadas. [4] 

No CHAA, são realizadas misturas para as preparações estéreis para nutrição 

parentérica e citotóxicos. Deste modo, esta área de produção de medicamentos 

estéreis é composta por duas unidades: 

 Unidade de Preparação de Medicamentos Citotóxicos 

 Unidade de Preparação de Misturas Para Nutrição Parentérica. 

Ambas são compostas por: zona negra, antecâmara e sala de preparação. Na zona 

negra, comum a ambas as unidades de preparação, encontram-se os armários de 

armazenamento e frigorífico, lavatório, lava - olhos, bancada de aço inox onde se 

coloca todo o material e medicamentos citotóxicos a utilizar, bem como os 

medicamentos já reconstituídos, secretária com computador e máquina de selar. É 

nesta zona que se encontra o armário de arquivo (com os manuais, arquivo de 

prescrição e de documentação de registo). Na antecâmara existe um lavatório dotado 

de torneira acionada por pé, onde se procede à lavagem e desinfeção das mãos e, 

onde se encontra o material de proteção individual dos operadores. Existe ainda um 

banco corrido que separa fisicamente esta zona da zona limpa. As salas de 

preparação são ambas compostas por uma câmara de fluxo laminar adequadas à 

respetiva unidade de produção, ou seja, a sala de preparação de citotóxicos está 

equipada com uma câmara de fluxo laminar vertical (classe II, tipo B, onde são 

realizadas todas as reconstituições em condições de assepsia e com o mínimo de 

risco de contaminação e segurança para o operador), enquanto que a sala de 
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preparação de misturas para a nutrição parentérica tem uma câmara de fluxo laminar 

horizontal (classe 100, onde o mais importante é a proteção da preparação). A 

comunicação física entre a zona negra e a câmara efetua-se através de adufa, e a 

comunicação verbal através de intercomunicador. [5] 

 

3.1.1. Preparação de nutrição parentérica 

Nos indivíduos saudáveis e, na maioria dos doentes, os nutrientes são veiculados 

pelos alimentos correntes. Cada indivíduo, saudável ou doente, tem necessidades 

individuais em macro e micronutrientes que devem ser adquiridas de forma equilibrada 

de modo a manter a homeostasia ou a corrigir desequilíbrios nutricionais por défice ou 

excesso. No indivíduo saudável, para além de condições fisiológicas, os fatores mais 

importantes na definição das necessidades energéticas totais diárias são o grau de 

metabolismo basal acrescida pela ação dinâmica específica dos alimentos ingeridos e 

pelos gastos de energia resultantes das atividades física e intelectual. Nos doentes, 

estes dois últimos fatores são menos relevantes e o metabolismo basal é aumentado 

ou diminuído pela doença subjacente e disfunção de órgão(s).  

Qualidade em saúde exige a prescrição de nutrição (nutrientes) conforme as 

necessidades individuais calculadas. Deste modo, são prescritas soluções ou 

emulsões (hidratos de carbono, aminoácidos, lípidos, vitaminas e minerais) 

administradas por via intravenosa a doentes em regime hospitalar, ambulatório ou 

domiciliário, visando a síntese ou manutenção de tecidos, órgãos ou sistemas. Esta 

nutrição pode ser usada como a única fonte de nutrientes ou em complemento da via 

entérica. O aporte nutricional deve ser feito de uma forma equilibrada, de modo a 

manter a homeostasia ou a corrigir desequilíbrios nutricionais. Visto que cada doente 

tem necessidades diferentes de macro e micronutrientes, é cada vez mais 

fundamental que os SF desempenhem um papel fulcral na preparação de fórmulas 

personalizadas. [6] 

No que diz respeito ao CHAA, a preparação de bolsas para Nutrição Parentérica 

(NP) destina-se, essencialmente, ao Serviço de Neonatologia, nomeadamente 

Unidade de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN). Assim, os SF dispõem de uma 

Unidade de Misturas Nutritivas para Nutrição Parentérica (UMNNP) que participa no 

apoio técnico e clínico que de forma continuada requer a Nutrição Parentérica e na 

dinâmica de ações a tomar na instituição de um suporte nutricional em todas as fases 

do seu circuito – prescrição, preparação, administração e acompanhamento ao 

doente. A função da UMNNP é dispensar misturas nutritivas, seguras e eficazes, onde 

a garantia de estabilidade e compatibilidade é assegurada, para serem administradas 

ao doente, com um mínimo de manipulações. [5] 
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Receção prescrição médica e validação 

Primariamente é feita uma avaliação nutricional ao doente e a partir daí é 

instituída a terapêutica nutricional adequada, que será posteriormente enviada para os 

SF (Anexo B). De seguida o Farmacêutico valida a prescrição, confirmando fármacos 

e doses, estabilidade, incompatibilidades, volume prescrito e ainda idade e peso do 

doente. Posteriormente, é preparado o tabuleiro com todo o material e constituintes 

necessários e é debitado informaticamente ao serviço os consumos. Finalmente, o 

preparador inicia a preparação da mistura fazendo-se sempre acompanhar pelas 

ordens de preparação e pelos rótulos para a identificação da bolsa de NP (Anexo C). 

Neste caso, as misturas são preparadas numa sala assética com câmara de fluxo 

laminar horizontal, pois o objetivo é proteger preferencialmente a preparação. [5] 

 

Preparação 

Primeiramente, o operador liga a câmara 30 minutos antes de iniciar a preparação 

e desinfeta a câmara com álcool a 70º, assim como os frascos e todo o material a 

utilizar posteriormente. Antes de começar a preparação propriamente dita, deve 

ordenar os componentes que entram na composição da mistura nutritiva e refazer o 

liofilizado de vitaminas hidrossolúveis. De seguida deve preparar-se a solução de 

heparina. Ter em atenção a ordem de adição dos componentes, sabendo que 

primeiramente são adicionados os maiores volumes (glucose a 5% e 10% e solução 

de aminoácidos), e só depois se adiciona os eletrólitos monovalentes, eletrólitos 

bivalentes (sendo o cálcio o último constituinte a ser adicionado). Aqui deverá 

inspecionar-se a possível formação de precipitado. A heparina e as vitaminas 

hidrossolúveis dissolvidas em água destilada são as últimas a ser adicionadas à 

preparação, pois conferem cor, podendo impedir a visualização de possível formação 

de precipitado. A solução na bolsa é homogeneizada, por dupla inversão, de forma a 

evitar fenómenos de floculação localizada. Por fim, comprime-se ligeiramente a bolsa 

para eliminar todo o ar e fecha-se hermeticamente. 

Após a preparação da bolsa, inicia-se a preparação da solução lipídica em seringa 

opaca negra permitindo a sua proteção contra a luz. Depois da preparação das duas 

fases, a seringa opaca com a emulsão lipídica é acoplada ao sistema para 

administração parentérica. Finalmente, depois de preparada, a bolsa é rotulada, 

embalada e enviada ao serviço requisitante. Muito importante de referir ainda que são 

retirados da bolsa 5 ml da mistura e introduzidos no meio de cultura, para controlo 

microbiológico (Anexo D). [5] 
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Registos 

Para realizar o registo da preparação de nutrição parentérica efetuada é feita uma 

transcrição da prescrição médica para uma ficha de produção. Nesta ficha é 

identificado o doente e a composição qualitativa e quantitativa da mistura nutritiva. [5] 

 

3.1.2. Preparação de citotóxicos 

A quimioterapia consiste na utilização de fármacos, para destruir as células 

cancerígenas, podendo ser usado apenas um fármaco, ou uma associação de 

fármacos, sendo estes administrados oralmente ou através de administração 

intravenosa. Deste modo, fármacos citotóxicos ou citostáticos, também conhecidos 

como antineoplásicos, são usados no tratamento de neoplasias malignas isolados ou 

em associação com cirurgia ou a radioterapia. Estes fármacos podem ser utilizados 

com sucesso no tratamento de alguns tipos de neoplasias ou, noutros casos, como 

paliativo dos sintomas. Um dos maiores problemas importante deste tipo de fármacos 

é o desenvolvimento de resistência à quimioterapia. Na maioria das situações, a 

quimioterapia das neoplasias é realizada recorrendo à combinação de fármacos. [7] 

No CHAA, a preparação de medicamentos citotóxicos é efetuada na Unidade de 

Preparação de Medicamentos Citotóxicos (UPMC) localizada nos SF. A preparação é 

efetuada de acordo com a prescrição médica e de forma a garantir a assepsia e a 

estabilidade do medicamento, a segurança do operador e de modo a evitar a 

contaminação ambiental. [8] 

 

Recepção prescrição médica e validação 

A prescrição é feita de acordo com os protocolos de terapêutica antineoplásica, 

aprovados a nível nacional. Cada prescrição corresponde a um ciclo de tratamento e 

inclui os medicamentos para a terapêutica pré-quimioterapia, necessária à profilaxia 

dos efeitos adversos causados pela quimioterapia (ex. ondasetron, dexametasona, 

atropina), fármacos citotóxicos e medicação para o doente fazer em regime de 

ambulatório. A prescrição é enviada aos SF com antecedência, sendo o Farmacêutico 

responsável por receber e validar as mesmas. A validação consiste na verificação de 

dados como a posologia prescrita para cada citotóxico em função da superfície 

corporal do doente, cálculo do volume de citotóxico a usar para obter a dose indicada, 

volume final, ritmo de perfusão, tipo de solução a utilizar na diluição, a estabilidade, 

condições de administração e duração do tratamento (Anexo E). No entanto, por vezes 

a quantidade do fármaco pode ser em função do peso, ou da clearance da creatinina 
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(carboplatina). A validação é dupla, ou seja, é efetuada por dois Farmacêuticos 

diferentes. [8] 

 

Preparação 

A cópia da prescrição é enviada aos SF no dia anterior ao tratamento, no caso do 

Hospital de Dia de Oncologia. As prescrições do Hospital de Dia Polivalente são 

enviadas com dois dias de antecedência, pois este envia juntamente com o plano de 

agendamento. No dia anterior à preparação dos citotóxicos, o Farmacêutico procede 

ao débito dos fármacos a ser utilizados posteriormente e elabora as listas de 

medicamentos (uma lista com medicação pré e pós tratamento e outra com os 

medicamentos citotóxicos necessários para as preparações do dia seguinte). O TDT 

destacado, mediante as listas, retira os medicamentos do stock. A medicação, pré e 

pós tratamento, é levada ao Hospital de Dia de forma individualizada para cada 

doente. A medicação para as preparações é colocada em tabuleiros próprios para o 

dia seguinte. Além da preparação da medicação, é também feita a impressão dos 

rótulos identificativos correspondentes a cada um dos citotóxicos. No dia da 

preparação, e antes de proceder à mesma, o Farmacêutico deve aguardar o “ok” do 

Enfermeiro do Hospital de Dia de Oncologia que é dado quando os resultados 

analíticos do respetivo doente permitem avançar na preparação dos citotóxicos e após 

a verificação do estado geral do doente. Dada a confirmação procede-se à preparação 

do tabuleiro com os medicamentos citotóxicos, solventes e outros materiais 

necessários, pulverizando anteriormente tudo com álcool a 70º para reduzir o risco de 

contaminação. Na sala de preparação existe uma janela dupla com ligação para a 

zona negra que permite a troca de tabuleiros com medicação a preparar e os que 

estão preparados (Anexo F). [8] 

 

Manipulação 

Antes de iniciar a preparação, o Farmacêutico deve, cuidadosamente, analisar a 

ordem dos fármacos a usar, colocando os frascos/ampolas e todo o material 

necessário à preparação (seringas, conetor, filtro, saco, solvente) dentro da Câmara 

de Fluxo Laminar Vertical (CFLV) do lado direito do operador, de modo a que a zona 

central fique livre para a execução do trabalho e de forma a não interromper o fluxo. A 

escolha do material a utilizar é feita individualmente e é condicionada pelo tipo de 

citotóxico, e pelo volume de solução do mesmo a diluir (caso seja necessário). Durante 

a manipulação deve-se proceder segundo técnica asséptica. A preparação deve ser 
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sempre acompanhada pelo rótulo identificativo. [8] É ainda importante fazer-se a 

preparação de um doente de cada vez. 

 

Pós-manipulação 

A medicação preparada é rotulada e fechada em saco plástico (selado). No caso 

de se tratarem de soluções fotossensíveis (necessitam de proteção da luz), como o 5-

Fluorouracilo e o Levofolinato de Sódio, deverá utilizar-se um saco opaco, e identificar 

com etiqueta do doente. De seguida, as preparações são transportadas em mala 

própria para o Hospital de Dia pelo AO, devendo ser anotadas a hora de saída da 

medicação da sala de preparação e a hora de envio ao serviço, numa folha definida 

para tal. Esta ficha tem ainda de ser assinada pelo AO que faz o transporte e pelo 

Enfermeiro que receciona a medicação.  

Semanalmente, é efetuado um controlo microbiológico por amostragem, 

utilizando- se um meio liquido para pesquisa de aeróbios e anaeróbios. O controlo 

microbiológico da CFLV é realizado mensalmente. Este controlo consiste na utilização 

de 5 placas de gelose por contacto em pontos previamente definidos por um período 

de 10 segundos, antes e durante a preparação. As placas são identificadas com data e 

localização e enviadas para o laboratório de microbiologia. [8] 

 

3.2. Preparação de medicamentos não estéreis 

 

3.2.1. Preparação de manipulados 

A necessidade de preparação de fórmulas magistrais advém de surgirem 

situações específicas para as quais a oferta do mercado não consegue responder de 

forma eficiente. Estas advêm de uma prescrição médica que é validada pelo 

farmacêutico e registada em folha própria para posterior preparação. 

Desta forma no CHAA existe uma área destinada a este fim composta por uma 

zona de lavagem de material, bancada de pesagens e bancada de manipulação 

propriamente dita. No procedimento de preparação começa-se pelo equipamento com 

bata, luvas, máscara e gorro de forma a salvaguardar a higiene e segurança do 

produto e desinfecção da área de trabalho com álcool a 70º (Anexo G). Para a 

manipulação propriamente dita à uma ficha técnica que contem a informação 

necessária para o processo de fabrico (Anexo H). Finda a preparação a formulação é 

acondicionada em recipiente próprio e devidamente rotulada (Anexo I) e regista-se na 

ficha de produção (Anexo J). 
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As fórmulas magistrais nem sempre são supervisionadas por farmacêuticos, pois 

estes desempenham um papel importante no controlo de qualidade da fórmula final. 

 

3.3. Reembalagem, fracionamento e reetiquetagem 

A reembalagem em ambiente hospitalar corresponde ao acondicionamento e 

identificação da dose unitária de um medicamento para que este seja integrado no 

circuito do medicamento relativamente à prescrição médica, aviamento e posterior 

administração ao doente. A reembalagem e rotulagem de medicamento unidose deve 

ser efetuada de maneira a assegurar a segurança e qualidade do medicamento. Deste 

modo os objetivos são: 

 Garantir identidade do medicamento reembalado; 

 Proteger medicamentos dos agentes ambientais; 

 Assegurar que o medicamento reembalado é utilizado com segurança, rapidez 

e comodidade. 

É necessário garantir que cada unidade contenha uma quantidade de 

medicamento destinado a uma só toma, que seja de abertura fácil e segura, que 

permita uma fácil identificação e que proporcione uma adequada proteção do 

conteúdo a agentes ambientais (Anexo K). [1] O procedimento é sempre feito no 

mesmo tipo de manga, contudo aos que necessitavam de proteção da luz é atribuído 

um prazo de validade mais curto. De referir ainda que é indispensável fazer o registo 

na ficha de produção, onde deve conter o nome do medicamento, o número de fabrico, 

data de preparação, quantidade, nome comercial do medicamento, o lote real, nome 

do laboratório, o lote atribuído e o prazo validade atribuído (Anexo L). Assim sendo, 

para que seja necessário recorrer ao processo de reembalagem, o medicamento tem 

de obedecer a um dos seguintes critérios: 

 Unidose do medicamento sem embalagem primária; 

 Ausência de pelo menos um dos elementos de identificação do medicamento: 

Laboratório; Nome comercial; DCI; Dose; Lote; Prazo de validade; 

 Medicamento que necessita ser fracionado para proporcionar uma dose em 

unidose de interesse clínico; 

 Medicamento sem risco físico-químico e/ou biológico na reembalagem [4]. 

Quando não é necessário reembalar a medicação, realiza-se apenas a reetiquetagem 

da mesma para que depois possa ser distribuída de forma individualizada. O papel do 

farmacêutico tanto na reembalagem como na reetiquetagem passa por fazer a 

validação, sendo este muito importante uma vez que funciona como um filtro 

diminuindo os erros associados a estes processos. 
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4. Sistemas de Distribuição de Medicamentos 
 

A distribuição do medicamento é a atividade farmacêutica hospitalar com mais 

visibilidade e que implica maior frequência de contacto com os Serviços Clínicos do 

Hospital. Para assegurar as condições essenciais de uma distribuição qualificada é 

importante ter em consideração aspetos como segurança, eficácia, rapidez e controlo 

do processo em geral. [1] 

No CHAA estão em utilização os seguintes sistemas: 

 Distribuição a doentes internados:  

o Tradicional/Clássica: - Reposição de stocks nivelados 

- Reposição de stocks por troca de módulos 

- Distribuição individualizada 

o DIDDU (Distribuição individual diária em dose unitária) 

 Distribuição em Regime de Ambulatório 

 

4.1. Distribuição tradicional/clássica 

No CHAA existem serviços que, devido à curta duração de permanência dos 

doentes nos mesmos ou pela variabilidade do estado clínico dos doentes internados, 

não tem DIDDU, e como tal possuem um stock mínimo de medicação que resulta de 

um acordo entre o enfermeiro chefe do respectivo SC e o farmacêutico, de acordo com 

as necessidades do serviço. [10] Neste caso, os serviços que dependem da distribuição 

tradicional são a OBS, UCIN, UCIP, Hospital de dia polivalente, consultas externas e 

obstetrícia. 

Por outro lado a distribuição tradicional é que assegura o envio de soros, 

injectáveis de grande volume, antissépticos, meios de diagnóstico, pensos e insulina 

para todos os SC. 

Neste caso o papel do farmacêutico torna-se menos interventivo, sendo 

importante na racionalização dos stocks para evitar perda de medicamentos, quer por 

desvio, quer por fim do prazo de validade. 

Na distribuição clássica, por vezes, também é feita distribuição individualizada, 

nomeadamente quando um doente pertencente a um destes serviços necessita de 

medicação que não consta nos stocks. [10] 

 

4.1.1. Reposição de stocks nivelados 

O enfermeiro-chefe de cada SC em conjunto com o FH elaboram uma lista fixa, 

com os produtos e a respectiva quantidade que tem necessidade de encomendar, 

sendo também definido para cada SC o dia para fazer a encomenda. Desta forma, a 
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encomenda é feita através do GHAF, recepcionada, analisada e validada pelo FH que 

debita os produtos e emite a requisição e disponibiliza para o TDT preparar e 

posteriormente os AO transportam até ao SC. [1] 

No que diz respeito à distribuição tradicional, ainda faz parte a reposição do stock 

do Armazém Avançado de Antibióticos e Eletrólitos (figura 3). Este armazém é usado 

como recurso quando os serviços farmacêuticos estão encerrados. Neste caso, é 

efectuado um registo de uso dos mesmos e, posteriormente, o FH faz o débito ao 

doente. Semanalmente, um TDT contabiliza a medicação existente no armazém e o 

farmacêutico confere de acordo com o stock nivelado estabelecido e se necessário 

debita as respectivas diferenças para posteriormente o técnico repor. Existe também 

um stock de antibióticos no bloco operatório para utilizar na profilaxia à cirurgia. 

A distribuição tradicional é, também, responsável por repor os stocks nivelados de 

misoprostol e mifepristone (abortivos), cujo uso, tal como dos antibióticos, deve ser 

registado e enviado aos serviços farmacêuticos para débito ao doente e ao SC. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Reposição de stocks por troca de módulos 

Cada SC, mesmo os que dispõem de DIDDU, possui um stock específico e fixo, 

previamente definido entre o farmacêutico e o enfermeiro-chefe, que se apresenta na 

fórmula de módulos (conjunto de gavetas, cada uma destinada a um fármaco), 

trocados periodicamente (em dias definidos), conforme as necessidades dos serviços 

(Anexo M). 

O FH é responsável pela contabilização e verificação (PV, estado de 

conservação) dos medicamentos de cada módulo, debitando ao SC as quantidades 

necessárias para perfazer os stocks mínimos, sendo o módulo reposto por um TDT e 

posteriormente trocado por um novo módulo para reposição pelo AO de cada SC. 

Fig. 3: Armazém avançado de antibióticos e 

eletrólitos 
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De forma semelhante se processa para a reposição de stock da urgência, para a 

qual existe um “carro” com diversa medicação indicada para uso em situações de 

emergência. No CHAA a reposição deste stock é feita à segunda e quinta feira, sendo 

primeiramente feito o debito dos produtos e verificação dos PV (mensalmente) pelo FH 

e seguidamente reposição pelo TDT e aviamento para o respetivo SC. [10] 

 

4.1.3. Distribuição individualizada 

Este tipo de distribuição é aplicado a medicamentos que necessitam de requisição 

específica e individualizada para cada doente, nomeadamente hemoderivados, 

estupefacientes, psicotrópicos, medicamentos extra-formulário (necessitam de 

justificação), produtos de nutrição clínica e citotóxicos. Este tipo de distribuição é muito 

usado para o fornecimento de medicamentos ao HDP, cujo agendamento é enviado 

com antecedência aos SF, para preparação da medicação, permitindo ao farmacêutico 

verificar se o espaçamento entre tomas está a ser cumprido bem como dosagens. [10] 

 Existem ainda serviços com funcionamento específico como a Unidade de 

Cirurgia de Ambulatório, em que é fornecido aos doentes um kit de medicação para 3 

dias de acordo com a necessidade. Por conseguinte, existem 3 kits distintos de adulto, 

3 de pediatria e o kit da cirurgia de ambulatório vascular (Anexo N), que são debitados 

informaticamente aos doentes. Neste caso, cabe ao FH preparar os kits, garantindo a 

uniformidade de lote dos medicamentos usados em cada um e a sua correspondência 

com a rotulagem efectuada. 

 

4.2. DIDDU - Distribuição individual diária em dose unitária 

O sistema DIDDU deve ser seguro, eficaz e controlado para que seja possível 

diminuir os erros inerentes à prescrição, administração, preenchimento de justificações 

e extra-formulários, transferência de utentes e reposição de armário de recurso. Aqui, 

o Farmacêutico tem um papel ativo, pois intervém com o objetivo de melhorar a 

qualidade de serviço prestado ao doente, obtendo-se assim uma maior eficácia e 

segurança visto que, situações onde existam contra-indicações, interacções 

medicamentosas ou posologias inadequadas são detetadas precocemente. Através 

deste circuito, é possível racionalizar o uso de medicamentos e dos stocks nos 

serviços hospitalares, reduzindo os desperdícios e reaproveitando os medicamentos 

que não são administrados ao doente, sendo estes devolvidos à farmácia. A DIDDU 

consiste na dispensa a partir da validação da prescrição por parte do Farmacêutico, 

das doses de medicação necessárias para cada doente no período de 24h. Este 

processo abrange serviços de neurologia, pneumologia, medicinas, ortopedias, 

psiquiatria, pediatria, gastrenterologia, cardiologia, cirurgia vascular, Unidade de 
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Cuidados Intensivos Polivalente (UCIP), ginecologia e cirurgias. Atualmente a 

prescrição é feita eletronicamente. Ou seja, na prescrição eletrónica o Médico 

prescreve eletronicamente utilizando o GAHF, ficando a prescrição imediatamente 

disponível nos SF, sendo posteriormente validada pelo Farmacêutico e imprime o perfil 

farmacoterapêutico do Doente. Se existir questões a serem colocadas ao Médico 

acerca da prescrição, o Farmacêutico envia um alerta e em caso de deteção de erros, 

deve ser preenchido um Formulário de Justificação de erros de Medicação. [9] 

 

 

 

*1 Se o medicamento prescrito for para administração imediata, ou seja, se é necessário ir 

nesse dia para o SC, a prescrição refere a sigla “DU” – Dose Unitária. Caso o medicamento 

tenha sido suspenso, então colocamos a data desse dia, para não ser colocado nas gavetas. 

No caso de insulinas, estupefacientes e psicotrópicos, a prescrição deve referir a sigla “DN” – 

Dose Não Unitária. 

*
2 

Durante o dia existem horários definidos para a emissão das listagens e respetivas 

alterações, por doente ou por medicamento. 

*
3 

Cada serviço tem uma mala (ou mais, dependendo do número de camas), que contém um 

determinado número de gavetas, devidamente identificadas com o nome do doente, cama e 

• Nome do doente; Nº da cama e Serviço;

• Nome do médico prescritor;

• Medicamentos prescritos e posologia.

Chegada da prescrição 

eletrónica

• Validação do perfil farmacoterapêutico do doente;

• Possível correção de erros de prescrição (dose,

posologia, interações medicamentosas);

• Comunicação ao Médico ou Enfermeiro.

Validação da prescrição pelo 

Farmacêutico *1

• Ordem de impressão de mapas de preparação da

terapêutica ( nome do doente, cama dose e quantidade

dos medicamentos);

Elaboração do mapa de 

preparação *2

• Preparação da terapêutica em gavetas individuais*3;

• Preparação manual ou sistema semi automático.
Preparação da terapûtica 

pelo Técnico de Diagnóstico 

e Terapêutica
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serviço a que se destinam. Os medicamentos que devido ao tamanho não possam ser 

incluídos nas gavetas serão transportados numa cesta identificada com o SC ao qual se 

destinam, que é transportada juntamente com a “mala” de medicação pelos AO dos SF. 

 

Fig. 4: Organização de DIDDU 

 

4.3. Distribuição de medicamentos em regime de ambulatório (DMRA)\ 

A DMRA consiste no fornecimento de medicação de patologias legisladas ou 

autorizadas pelo conselho administrativo e surge com o objetivo de permitir que os 

doentes possam continuar determinados tratamentos em casa, tendo acesso aos 

medicamentos de forma gratuita, já que certos fármacos só são comparticipados a 

100% a nível hospitalar e por outro lado para garantir e vigiar a adesão à terapêutica, 

assim como possíveis efeitos secundários que surjam. De forma a ter este controlo e 

para contornar a escassez de alguns medicamentos no CHAA é fornecida medicação 

para um mês, “obrigando” o doente a voltar à farmácia passado esse tempo. 

Segundo as boas práticas de farmácia hospitalar o atendimento deve ser feito por 

um farmacêutico e a zona destinada a este deve ter 3 zonas: uma sala de espera, sala 

de atendimento reservado e sala de trabalho. Aquando da dispensa dos 

medicamentos pela primeira vez, além da explicação do farmacêutico, deve ser 

fornecido ao doente um folheto com informações pertinentes expostas de forma clara 

para garantir a correta utilização do medicamento. [1] 

Neste âmbito, o CHAA já possui alguns folhetos internos, mas faltavam para 

grande partes dos medicamentos, pelo que procedeu-se à elaboração de novos 

(Anexo O) forma a cobrir toda a extensão de medicamentos passiveis de serem 

fornecidos em regime de ambulatório neste hospital.  

Nos SF do CHAA são dispensados medicamentos para patologias específicas, 

nomeadamente, SIDA, Hepatite B e C, Esclerose múltipla, Esclerose lateral 

amiotrófica, patologias reumatológicas, Lúpus, Cancros, doença de Crohn, entre 

outras. Dada a má aceitação da sociedade para algumas destas doenças, o papel do 

farmacêutico é ainda mais preponderante, nomeadamente a transmissão de confiança 

ao utente para que este exponha eventuais dúvidas ou problemas que surjam, sendo o 

profissional de saúde responsável pela confidencialidade de todos os assuntos. Isto 

vai permitir ao farmacêutico intervir positivamente para uma melhor adesão à 

terapêutica, que é impreterível já que se tratam de fármacos dispendiosos para o 

hospital.  

O fornecimento da medicação segue várias regras, sendo uma das principais a 

posse de receita médica devidamente assinada e com validade para ser possível dar a 
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medicação, para além disto, a primeira visita à farmácia deve ser feita pelo próprio 

doente para assinar um termo de responsabilidade (Anexo P) que garante o bom uso 

da medicação e para permitir que outros levantem a sua medicação. 

Desta forma, na realização do ato farmacêutico propriamente dito há um conjunto 

de procedimentos a seguir, começando pela verificação da receita, preenchimento dos 

vários pontos no GHAF, indicando a patologia, o nome do médico e o numero da 

ordem, a medicação fornecida, o lote e a quantidade (Anexo Q); posto isto, a receita é 

carimbada no verso e assinada pelo doente. Para patologias especificas há ainda 

outros passos a seguir como sejam o registo na plataforma TARV no caso de 

medicamentos para o HIV e associar a um episódio Sonho (consulta da especialidade) 

para a Esclerose múltipla, Hepatite C e Doença de Crohn. [11] 

Por outro lado, na farmácia de ambulatório também são esporadicamente 

venddos medicamentos que não tem uso exclusivo hospitalar e neste caso, segundo o 

Decreto-Lei n.º44 204 de 2 de fevereiro de 1962 e o Decreto-Lei n.º206/2000 de 1 de 

setembro só é permitida a venda ao preço de custo e em situações particulares como 

sejam a inexistência de farmácia particular na localidade ou quando se prova (com 

carimbo da farmácia particular) que não existe nas farmácias da localidade. Por outro 

lado há a situação específica das farmácias pertencentes às Santas Casas da 

Misericórdia, que dispensam medicamentos de uso exclusivo hospitalar mas também 

possuem alvará de venda ao público. [1] 

Assim, o farmacêutico deve desempenhar um papel ativo e não passivo aquando 

da dispensa da medicação, garantindo que é fornecido o fármaco na dose e 

quantidade correta e alertando, não só, para a forma correta de os doentes 

administrarem a medicação, a vigilância da adesão à terapêutica, nomeadamente com 

o apoio do GHAF que permite verificar a periocidade com que a medicação é 

levantada, a ocorrência de possíveis reações adversas. 

 

5. Medicamentos sujeitos a legislação restritiva 

 Determinados medicamentos, devido às suas especificidades estão 

regulamentados de forma específica, como sejam os hemoderivados e os 

estupefacientes e psicotrópicos. Estes, devido ao desvio para venda ilícita, ou outros 

fins encontram-se armazenados numa sala própria de acesso acondicionado, onde só 

entram farmacêuticos Existem ainda alguns fármacos que não pertencem ao 

formulário do CHAA e como tal necessitam de autorização específica para a dispensa. 
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5.1. Estupefacientes e psicotrópicos 

 Este tipo de fármacos tem que ser armazenados num cofre metálico devidamente 

fechado e para serem dispensados aos SC tem que ser registados em impresso 

próprio do INFARMED – Anexo X (Anexo S). Desta forma, cada SC possui um stock 

mínimo previamente acordado entre o enfermeiro chefe e o FH responsável, aquando 

da necessidade de administração o enfermeiro recorre ao stock e requisita à farmácia, 

através do anexo X, identificando devidamente cada doente, a quantidade 

administrada, o fármaco (DCI), a dose, a forma farmacêutica e a assinatura do 

enfermeiro responsável pela administração, sendo que cada folha pertence a um 

princípio ativo e a uma dosagem, para a qual podem vir enumerados até dez 

pacientes. Para além disto, a requisição deve ainda conter a identificação do SC e 

médico responsável. O FH ao receber a requisição, numera-a, assina e data, faz o 

débito informático ao SC correspondente e os fármacos são enviados para o SC para 

repor o stock, sendo que o enfermeiro que recebe deve conferir e assinar, juntamente 

com o AO que faz a entrega. [12] 

 Estes formulários ficam arquivados na farmácia, bem como os duplicados nos SC 

respetivos. 

 De ressalvar que no CHAA as benzodiazepinas são o grupo de estupefacientes 

mais requisitado. 

 

5.2. Hemoderivados 

Neste grupo estão incluídos os produtos derivados do plasma humano como a 

albumina, imunoglobulinas, factores de coagulação, entre outros. São produtos 

sujeitos a um controlo rigoroso por parte do INFARMED e como tal, cada lote é sujeito 

a um controlo e vem acompanhado de um certificado de libertação do lote emitido pelo 

INFARMED. Por isto, na receção deste tipo de produtos é feito um registo próprio 

onde se indica o nome do produto, o laboratório responsável pelo fornecimento, nº do 

lote do produto e nº do certificado de aprovação do INFARMED. 

 Para a dispensa de hemoderivados a requisição aos SF deve ser feita em modelo 

próprio (Anexo S) que é constituído por duas vias ficando a original na farmácia e o 

duplicado no SC. Este documento está organizado em 3 quadros (A, B e C) 

respeitantes à via farmácia, sendo que os 2 primeiros são preenchidos pelo médico, e 

o quadro C da responsabilidade do FH, onde é atribuído um número sequencial e 

especificado o hemoderivado fornecido, a quantidade, lote, identificação do 

Laboratório de origem e n.º de certificado do INFARMED, posto isto o FH data e 

assina. Neste seguimento é feito o débito informático ao doente, registando também o 

lote fornecido.  
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Neste tipo de produtos, todas as embalagens fornecidas são identificadas com o 

nome do doente e processo de forma a permitir um maior controlo, quer na 

administração, quer em caso de devolução. Os enfermeiros devem registar as 

administrações no duplicado, ficando o mesmo arquivado no processo do doente e os 

produtos devolvidos também devem vir devidamente acompanhados pelo impresso 

onde constam a quantidade devolvida e a data para que o farmacêutico confira e faça 

o respetivo acerto a nível informático.[13]
  

 

5.3. Medicamentos Extra-Formulário 

Os medicamentos extra-formulário são, como o nome indica, aqueles que não 

estão contemplados no formulário do CHAA e como tal, a sua dispensa está 

dependente de uma justificação (Anexo T) pelo médico para posterior análise e 

autorização pela direção dos SF e  administração do hospital. 

Há ainda medicamentos, que pertencem ao formulário do CHAA, mas cuja 

dispensa carece de justificação clínica obrigatória. Nestes casos, no momento da 

prescrição os médico devem enviar a justificação para assim os FH poderem validar e 

dispensar. 

 

6. Conclusão 

Findo estágio, é de realçar a importância que teve na aquisição de novos 

conhecimentos e na sedimentação de outros já adquiridos, nos ensinamentos de 

trabalho em equipa, de organização e cooperação. 

Nestas considerações finais é de realçar a importância do farmacêutico em toda a 

dinâmica hospitalar, já que os medicamentos são uma peça chave nestes serviços e 

os farmacêuticos são, sem dúvida, o grupo de profissionais que mais estão aptos a 

trabalhar com eles, garantindo a eficácia e segurança caso a caso, salvaguardando 

sempre o bem estar do doente, não esquecendo porém o impacto económico que 

cada decisão terá para o hospital. Por isto mesmo os FH são hoje em dia uma peça 

chave num ambiente hospitalar, podendo tornar o seu papel ainda mais preponderante 

se pudesse acompanhar de perto o estado dos doentes, as reações adversas, a visita 

médica, etc. 
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8. Anexos 

ANEXO A  

Sistema informático dos SF do CHAA -  GHAF 
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ANEXO B 

Prescrição médica para a nutrição parentérica 
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Anexo C 

Rotulagem da bolsa de nutrição parentérica e da seringa lipídica 
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ANEXO D  

Preparação de bolsa de nutrição parentérica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de lavagem CFLH 

Material para a preparação 

Bolsa de nutrição parentérica preparada 
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ANEXO E  

Prescrição médica para terapêutica antineoplásica 

 

 

 

 

 
 

 

Identificação do doente 
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ANEXO F 

Preparação de citotóxicos 

  

Sala de lavagem 

Área de preparação do material para 

entrar na câmara 
Armazém de citotóxicos 

CFLV 

Mala de transporte das preparações 

para o hospital de dia de oncologia 

Rótulo das preparações 
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ANEXO G 

Preparação de manipulados não estéreis 

  
Área de manipulação Área de pesagem 

Matérias primas pesadas Manipulação - Espatulação  

Acondicionamento do manipulado Rotulagem 
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ANEXO H 

Ficha Técnica 
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ANEXO I 

Rotulagem manipulados 
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ANEXO J 

Ficha de produção manipulados 
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ANEXO K 

Produto reembalado 
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ANEXO L 

Ficha de produção de reembalagem ou reetiquetagem 
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ANEXO M  

Módulos de stocks dos SC 

  

Módulo dos SC 

Módulo das urgências 
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ANEXO N 

Requisição dos kit’s de medicação domiciliária pós-cirurgia de ambulatório 
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ANEXO O  

Folhetos dos fármacos de ambulatório 
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ANEXO P 

Termo de responsabilidade para levantamento de medicação em regime de 

ambulatório 

 

 

Termo de Responsabilidade 
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ANEXO Q 

 

Procedimentos Gerais de atendimento em ambulatório 
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ANEXO R 

Modelo de requisição de estupefacientes 
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ANEXO S 

Modelo de requisição de hemoderivados 
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ANEXO T  

Modelo de justificação de medicamentos extra-formulário 

 

 




