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RESUMO  

 

De modo a completar a formação académica, decorrida ao longo de cinco anos no curso 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, verifica-se a necessidade de realizar um estágio 

ao nível de uma farmácia aberta ao público. O meu estágio decorreu na Farmácia Vitória situada 

em Guimarães, sob a orientação da Dr.ª Álea Abreu Ferreira, com duração de quatro meses, 

decorridos de 3 de março a 4 de julho do presente ano.    

Neste relatório pretendo evidenciar de uma forma clara e objetiva as vivências e atividades 

desenvolvidas durante o período de estágio. O presente documento encontra-se dividido em 

duas partes, estando a primeira relacionada mais propriamente com o funcionamento da 

farmácia comunitária e respetivas atividades/tarefas realizadas neste âmbito. Atividades estas 

que pretendem que o estagiário estabeleça um contacto próximo com a realidade farmacêutica, 

conhecendo todas as tarefas e responsabilidades inerentes à profissão.  

No que diz respeito à segunda parte, são abordadas ações e outras atividades executadas ao 

longo dos meses referidos, com o objetivo de expor à população problemáticas atuais que 

flagelam o nosso país e prestar esclarecimentos acerca de temas envolvidos na área da farmácia 

comunitária.  

Deste modo, foram realizadas campanhas de aconselhamento farmacêutico acerca das doenças 

cardiovasculares, uma vez que, afetam um elevado número de pessoas e são responsáveis por 

uma grande percentagem de mortes na população portuguesa, e também porque se verifica ainda 

a existência de uma extensa desvalorização acerca das mesmas na comunidade. 

Outro dos temas abordados foi a alimentação no primeiro ano de vida, mais propriamente a 

introdução de novos alimentos na dieta dos bebés. A escolha do mesmo deveu-se ao facto de se 

tratar de um assunto sobre o qual não possuía muito conhecimento e dado que a farmácia é um 

local que muitos pais recorrem para esclarecer as suas dúvidas foi assim uma temática 

importante para abordar, quer para me permitir efetuar um esclarecimento mais completo à 

população, quer para a construção de um maior conhecimento.  

A realização deste estágio foi uma importante oportunidade de contatar com a realidade 

profissional do farmacêutico comunitário, e permitiu vivenciar inúmeras atividades, aplicar e 

adquirir conhecimentos que se revelarão fundamentais para um futuro profissional e pessoal. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O farmacêutico detém um papel fundamental a desempenhar no que concerne a satisfazer as 

necessidades do indivíduo e da sociedade, com o fim de assegurar a obtenção do máximo 

benefício da utilização dos seus medicamentos. 

Como especialista do medicamento, o farmacêutico deve desempenhar um papel cada vez mais 

evidente na utilização racional dos medicamentos e de outros produtos farmacêuticos. Assume 

também importante função na capacidade de sensibilizar a importância da adoção de estilos de 

vida saudáveis e capacidade de despistar de forma precoce e identificar sinais de alerta.  

É ainda de realçar que sendo o farmacêutico o último profissional de saúde a estar em contacto 

com o doente, a sua intervenção é fulcral para sensibilizar no que diz respeito aos perigos de 

práticas inadequadas e para assegurar a eficácia e a segurança do medicamento [1, 2]. 

Em cooperação com a Ordem dos Farmacêuticos, a Faculdade de Farmácia da Universidade do 

Porto, disponibiliza aos seus estudantes a realização de um estágio curricular em farmácia 

comunitária como forma de culminar os cinco anos de estudo do curso Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas.  

Este estágio permite não só a aplicação e consolidação dos conhecimentos adquiridos durante o 

curso, mas constitui também um importante alicerce para iniciar a profissão farmacêutica com 

competência e responsabilidade, designadamente nas suas vertentes técnica e deontológica, 

representando o transitar para a realidade profissional [2].  

Deste modo, é permitido ao estagiário que usufruindo da sua formação académica 

multidisciplinar, aplique os seus conhecimentos e experiencie as várias valências que 

constituem a farmácia comunitária.  

O meu estágio foi realizado na Farmácia Vitória (FV) durante quatro meses de acordo com o 

estabelecido no cronograma apresentado na tabela 1. 

  

Tabela 1 - Cronograma das atividades realizadas durante o estágio 

Semana de estágio / 

Atividades realizadas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Armazenamento/reposição 

de produtos 

 

 

Receção e conferência de 

encomendas 

 

 

Organização do 

receituário 

 

 

Controlo de prazos de 

validade e verificação 

física de stocks 
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Semana de estágio / 

Atividades realizadas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Preparação de 

medicamentos 

manipulados 

 

 

Medição de parâmetros 

fisiológicos e bioquímicos 

 

 

Atendimento ao público 

 

 

 

 

2. ORGANIZAÇÃO DA FARMÁCIA VITÓRIA  

 

2.1  LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO SOCIOECONÓMICO      

 

A FV, sob a direção técnica da Dr.ª Álea Abreu Ferreira, está localizada no GuimarãeShopping, 

na freguesia de Creixomil, concelho de Guimarães.  

Dada a sua localização num espaço comercial bastante movimentado, próxima do hospital, 

escolas, central de camionagem e dos correios a FV recebe diariamente uma grande diversidade 

de utentes pertencentes aos mais variados grupos etários e quadrantes socioculturais. Uma 

grande parte são utentes de carácter fixo, portadores de doenças crónicas, que necessitam da sua 

medicação habitual, o que possibilita uma relação de maior confiança e também uma 

monitorização da terapêutica.   

Além de procurarem a farmácia para adquirirem os seus medicamentos, requisitam a 

determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos, procurando esclarecer as suas dúvidas 

quanto à medicação e aos parâmetros determinados.  

Existe um grande ambiente de cumplicidade, respeito e confiança com os utentes habituais, pelo 

que a relação farmácia-utente é bastante próxima, permitindo um melhor serviço, mais completo 

e personalizado.  

 

2.2 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO E RECURSOS HUMANOS  

 

A FV encontra-se disponível ao público todos os dias, funcionando de segunda a quinta-feira 

das 9h às 23h, à sexta-feira, ao sábado e vésperas de feriado das 9h às 24h e ao domingo das 9h 

às 22h. Para além disto integra também o plano de turnos de serviço permanente rotativo.    

De forma a assegurar um bom desempenho na prestação de serviços ao doente a FV apresenta 

uma equipa profissional qualificada e multidisciplinar, referenciada na tabela 2. 
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Tabela 2 – equipa de profissionais da FV e respetivas funções 

Diretora Técnica Dr.ª. Álea Abreu Ferreira 

Farmacêutica Substituta Dr.ª Marta Leite 

Farmacêutica Dr.ª Ana Sofia Pinto 

Farmacêutica Dr.ª Marta Ribeiro 

Farmacêutica Dr.ª Ana Dias 

Técnica de Farmácia Dr.ª Isabel Ferreira 

Técnica de Farmácia Dr.ª Anabela Teixeira 

Técnica de Farmácia Dr.ª Sofia Fernandes  

Técnica de Farmácia Dr.ª Sofia Oliveira 

Técnica de Farmácia Dr.ª Sandra Faria 

Técnica de Farmácia  Dr.ª Raquel Monteiro  

Técnica de Farmácia Isaura Freitas 

Técnico de Farmácia Dr. Frank Freitas 

Técnico de Farmácia Dr. Pedro Freitas 

Técnico auxiliar de Farmácia Ismael Araújo  

Técnica auxiliar de Farmácia Anabela Vieira 

 

 

2.1.  ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL  

 

A farmácia encontra-se organizada de forma a assegurar a acessibilidade, comodidade e 

privacidade dos utentes e respetiva equipa.  

É composta por dois pisos, em que o térreo compreende a zona de atendimento ao público, que 

se encontra organizada de forma acolhedora e profissional, com a iluminação, temperatura e 

humidade relativa adequadas. Esta zona possui sete postos de atendimento devidamente 

equipados e identificados. Esta disposição, aliada a um sistema de senhas, permite que o 

atendimento se processe de forma simultânea e ordeira. O sistema de senhas apresenta três tipos 

de atendimento: A que se destina ao atendimento geral, B relativo ao atendimento prioritário e 

C referente às reservas. Nesta zona encontra-se ainda uma balança eletrónica destinada ao 

controlo do peso e altura dos utentes.  

No referido piso encontra-se também o gabinete de atendimento personalizado, que permite um 

atendimento mais reservado, garantido total confidencialidade e que se destina à determinação 

de parâmetros fisiológicos e bioquímicos, administração de vacinas não incluídas no Plano 

Nacional de Vacinação e outras atividades no âmbito dos cuidados farmacêuticos. Neste piso 

encontram-se também as instalações sanitárias destinadas à equipa.   
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Em relação ao piso superior este envolve a zona de receção de encomendas, o armazém, o 

laboratório que se destina à preparação de manipulados e onde se encontram armazenadas as 

respetivas matérias-primas e documentação relativa, escritório/gabinete onde a diretora técnica 

exerce funções relativas à gestão da farmácia, um local destinado às entregas ao domicílio, sala 

de refeições e vestiário.    

Este piso contém ainda um robô, um sistema de armazenamento automático controlado 

computacionalmente, onde são armazenados a maior parte dos medicamentos existentes, 

excetuando xaropes, ampolas e embalagens de grandes dimensões. O robô permite uma 

economia de espaço, devido ao armazenamento compacto, facilita e otimiza a dispensa de 

medicação e permite auxiliar no controlo dos prazos de validade.  

Neste espaço, a FV dispõe ainda de variadas fontes bibliográficas, incluindo as publicações 

obrigatórias estabelecidas, como a Farmacopeia Portuguesa e o Formulário Galénico Português, 

mas também outros documentos com interesse para a prática farmacêutica.   

Importa referir que o espaço foi projetado com o objetivo de garantir total segurança na 

conservação e preparação dos medicamentos e que todas as áreas funcionais se encontram de 

acordo com o estabelecido na Legislação Portuguesa e Boas Práticas de Farmácia [2, 3].  

 

2.2. SISTEMA INFORMÁTICO 

 

Atualmente o recurso a um sistema informático torna-se indispensável, uma vez que o mesmo 

permite simplificar, automatizar e facilitar as variadas tarefas fundamentais à gestão da 

farmácia.   

A FV encontra-se equipada com o sistema SIFARMA 2000. Este sistema permite realizar 

facilmente tarefas relacionadas com administração, gestão financeira, processamento de 

encomendas e todo o acompanhamento das vendas. Otimiza o tempo, permitindo um serviço 

sistematizado, rápido e eficaz, garantindo uma maior disponibilidade para o aconselhamento ao 

utente e diminuindo a margem de erro.  

 

 

3. GESTÃO DE STOCKS, ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO  

 

3.1. GESTÃO DE STOCKS  

 

A FV como instituição que dirige os seus serviços à comunidade realiza uma gestão cuidada dos 

seus produtos passíveis de venda e utilização, conjugando a viabilidade económica com as 

necessidades dos utentes. Assim sendo, a gestão racional de stocks é um processo complexo que 

exige um conhecimento vasto de variáveis como o perfil dos utentes e suas necessidades, as 
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variações sazonais das vendas e a publicidade efetuada pelos meios de comunicação a 

determinados produtos [4]. 

O stock ideal deverá ser aquele que permita uma boa rotação de produtos, o que, por sua vez, 

leva a uma maior liquidez da farmácia e a uma maximização económica e financeira do capital 

investido. Desta forma, para cada produto, é necessário estipular um stock mínimo e um stock 

máximo, que evitem a rutura de stock e, simultaneamente, não conduzam à retenção de 

produtos. O estabelecimento destes valores encontra-se facilitado pelo sistema informático, pela 

existência de uma ficha do produto, que permite a consulta do histórico de vendas. 

 

3.2. SELEÇÃO DOS FORNECEDORES  

 

A escolha dos fornecedores com que a farmácia trabalha é realizada de acordo com critérios 

rigorosos, que permitam uma resposta atempada na procura e aquisição de produtos [2].  

O aprovisionamento é feito de duas formas, compras diretamente aos laboratórios ou seus 

representantes legais ou através de armazenistas/cooperativas de distribuição grossistas. 

Os principais fornecedores das farmácias são os distribuidores grossistas, uma vez que 

disponibilizam uma vasta gama de produtos, oferecendo um serviço rápido e efetivo. Estes 

fornecedores permitem, para além das entregas diárias previstas, a entrega de produtos urgentes 

pedidos por telefone ou via “encomenda instantânea”. A FV trabalha com três distribuidores 

grossistas, sendo o principal a Alliance Healthcare, seguindo-se a Proquifa e OCP Portugal. 

Quando é pretendido obter produtos com elevada rotação, em melhores condições financeiras e 

em maiores quantidades são efetuadas encomendas diretamente ao laboratório. Esta forma de 

aprovisionamento tem como desvantagem uma maior espera na obtenção dos produtos e 

normalmente destina-se a Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), Produtos 

Cosméticos e de Higiene Corporal (PCHC), leites e papas.  

 

3.3. REALIZAÇÃO DE ENCOMENDAS 

 

O Sistema Sifarma efetua uma proposta de encomenda diariamente tendo em conta os stocks 

máximo e mínimo da ficha do produto. Após a proposta estar gerada, esta vai ser avaliada, 

verificando-se os produtos pedidos, as quantidades e os fornecedores, podendo ser efetuadas 

alterações que se considerem necessárias de acordo com as condições apresentadas e com as 

necessidades dos utentes. Posteriormente, procede-se à aprovação da encomenda e ao envio via 

modem ao distribuidor grossista. 

Para além das encomendas diárias, são efetuadas encomendas urgentes quando há uma 

necessidade de um medicamento que se encontra em falta na farmácia, não se podendo esperar 

pela próxima encomenda informática.  
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Nestes casos, em que se procede à reserva de um produto para determinado utente, a FV 

apresenta um documento próprio para o seu registo. Neste são preenchidos os campos de dados 

relativos ao utente, o produto requerido e respetiva quantidade e o colaborador responsável por 

efetuar a reserva. De modo a facilitar a dispensa do produto no momento em que o utente 

posteriormente se dirigir à farmácia, é-lhe fornecido um papel que contém os dados 

anteriormente mencionados. 

 

3.4.  RECEÇÃO E CONFERÊNCIA DE ENCOMENDAS  

 

A receção e conferência de encomendas constituem uma tarefa de elevada importância que deve 

ser executada com grande responsabilidade de modo a evitar a criação de erros de stock. 

Os produtos encomendados chegam à farmácia armazenados em contentores que asseguram o 

seu transporte adequado, acompanhados de uma guia de remessa ou fatura e respetivo 

duplicado.  

A primeira etapa deve ser a verificação da existência de algum produto que necessite de ser 

armazenado a baixas temperaturas. Neste caso, estes produtos devem ser os primeiros a ser 

conferidos e armazenados logo que possível.  

Na receção da encomenda, que pretende a regularização dos stocks, deve-se proceder à 

conferência do estado de conservação dos produtos adquiridos, verificar as quantidades 

recebidas, prazos de validade, preço de venda ao público dos produtos com preço impresso na 

cartonagem e preço de custo. 

Os produtos de venda livre não têm preço estabelecido, sendo assim necessário proceder ao 

cálculo do mesmo, tendo em consideração o preço de venda à farmácia, a margem fixada e o 

imposto sobre o valor acrescentado correspondente. Definido o preço, procede-se de seguida à 

sua marcação no produto, sempre que necessário.   

Após a validação da receção da encomenda, o sistema informático acerta automaticamente o 

stock de cada produto. As faltas dos produtos e os produtos esgotados são transferidos para a 

encomenda dos “esgotados”, notificados à Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 

Saúde (INFARMED) e transmitidos posteriormente para outro fornecedor, assegurando deste 

modo que não ocorram ruturas de stock.  

 

As primeiras atividades realizadas no meu estágio prenderam-se com a receção, conferência e 

armazenamento de encomendas. Estas permitiram um contato inicial com os medicamentos e 

produtos disponíveis na farmácia, revelando-se fundamentais para um melhor conhecimento dos 

produtos, o que se tornou essencial não só para me integrar da dinâmica envolvida na gestão de 

stocks mas também posteriormente no atendimento ao público. 
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3.5. ARMAZENAMENTO  

 

Concluídas as etapas de receção e conferência da encomenda e a eventual marcação de preços, 

deve-se proceder ao armazenamento dos produtos recebidos. Um bom armazenamento é 

fundamental para tornar o atendimento mais rápido e eficaz e também para garantir que todas as 

condições de conservação dos medicamentos e outros produtos de saúde são satisfeitas. 

Na FV durante a receção de encomendas e respetiva conferência os produtos vão sendo 

separados de acordo com o destino de armazenamento.  

Tal como já foi referido anteriormente, a maioria dos medicamentos são armazenados no robô. 

Os excessos e medicamentos não suportados pelo robô são guardados no armazém, por ordem 

alfabética do seu nome comercial ou da sua Denominação Comum Internacional (DCI), 

conforme sejam medicamentos de marca ou medicamentos genéricos, respetivamente.   

A maior parte dos produtos de venda livre, como PCHC, produtos de puericultura, suplementos 

alimentares e os MNSRM com maior rotação são colocados nos lineares na zona de 

atendimento. Os produtos em excesso são também acondicionados no armazém. 

Os produtos do frio são armazenados no frigorífico a temperaturas compreendidas entre os dois 

e os oito graus celsius.   

Na FV são postos em prática os métodos First In, First Out e First Expired, First Out, que 

garantem que os primeiros produtos a ser acondicionados e a expirar o prazo de validade, 

respetivamente, são os primeiros a ser dispensados.  

Todos os produtos estão armazenados em condições de temperatura e humidade adequados, 

controlados por termohigrómetros que se encontram presentes no robô, no laboratório, na área 

de armazém e na zona de atendimento. Estes parâmetros são assim registados pelo aparelho 

referido e mensalmente são retirados os registos e procede-se ao seu arquivo [2]. 

  

O armazenamento dos produtos rececionados nas encomendas constituiu uma considerável parte 

inicial do meu estágio. Isto permitiu-me ter um maior conhecimento da farmácia, dos produtos 

existentes e da sua localização, auxiliando-me posteriormente no atendimento ao público. 

 

 

3.6. CONTROLO DE PRAZOS DE VALIDADE E DE STOCKS  

 

Os medicamentos e outros produtos farmacêuticos, quando mantidos sob as condições de 

armazenagem indicadas pelo fabricante, devem manter-se estáveis, química e fisicamente, 

durante um período de tempo definido. O controlo do prazo de validade é uma preocupação 

constante, assegurando que todos os produtos dispensados se encontram em boas condições.  
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A verificação do prazo de validade é efetuada aquando da receção da encomenda e da 

introdução de produtos no robô. Para além disto, mensalmente é gerada informaticamente uma 

lista com os produtos com o prazo de validade a expirar.  

Tendo em conta que os produtos são introduzidos individualmente no robô e com o respetivo 

prazo de validade, este sistema permite otimizar o processo de controlo de validade dos 

produtos existentes. Para os produtos que não se encontram armazenados no robô procede-se a 

uma análise manual recolhendo-se os produtos cujo prazo de validade termina brevemente. 

Quando perante produtos cujo prazo de validade termina nos meses seguintes mas ainda podem 

ser dispensados, estes são separados e devidamente identificados como produtos com prazo de 

validade a expirar. Se o prazo de validade não se encontra atualizado, é anotada a validade mais 

curta na respetiva listagem e mais tarde é feita uma atualização dos prazos de validade no 

sistema informático e procede-se à devolução (quando aplicável) dos produtos retirados. Esta 

devolução aos fornecedores permite que não haja uma perda total do capital investido 

inicialmente na aquisição do produto. 

Em conjunto com esta verificação é efetuada também uma comparação da quantidade real 

existente de produtos com a quantidade referida informaticamente. Esta tarefa permite detetar 

erros de stock, que devem ser corrigidos, por forma a evitar falhas na gestão dos mesmos. 

 

3.7. DEVOLUÇÕES 

 

A devolução de produtos pode dever-se a vários motivos como danificação da embalagem, 

deterioração do produto, prazo de validade expirado, retirada do lote do mercado por indicação 

do INFARMED ou respetivo produtor ou enganos no envio dos produtos, por exemplo, envio 

de um produto que não foi encomendado. Juntamente com os produtos é emitida uma nota de 

devolução ao fornecedor.  

Posteriormente o fornecedor regulariza a devolução, podendo ser efetuada a troca do produto, 

não ser aceite a devolução ou ser concedido o crédito. Neste último caso é emitida uma nota de 

crédito referente à devolução permitindo regularizar o capital investido.  

 

 

4. DISPENSA DE MEDICAMENTOS  

 

A dispensação clínica de medicamentos consiste numa atividade profissional do farmacêutico 

na qual é avaliado o processo de uso da medicação, se disponibiliza a mesma e informa de modo 

personalizado o doente ou respetivo cuidador acerca da sua utilização correta. Desta forma, o 

farmacêutico assume um papel de elevada responsabilidade, protegendo a população de 
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possíveis resultados negativos associados à medicação e contribui para melhorar a sua qualidade 

de vida [5].  

No que diz respeito à dispensa ao público, os medicamentos de uso humano são classificados 

em Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e Medicamentos Não Sujeitos a Receita 

Médica (MNSRM) [6].  

 

4.1. DISPENSA DE MSRM  

 

A dispensa de MSRM está sujeita à apresentação de uma receita médica, segundo um modelo 

aprovado pelo Despacho n.º 15700/2012, num contexto de responsabilidade repartida entre o 

médico e farmacêutico [6, 7]. 

A prescrição de medicamentos é, preferencialmente, feita por via eletrónica ou, não sendo 

possível, manualmente [4]. A via eletrónica revela-se mais vantajosa, uma vez que, permite 

aumentar a segurança no processo de prescrição e dispensa, facilitar a comunicação entre 

profissionais de saúde e agilizar processos [7].  

De modo a que receita seja válida e que sejam obtidas as comparticipações respetivas, no ato de 

prescrição, o médico tem que obedecer a determinados requisitos no preenchimento da mesma.  

O farmacêutico deve analisar cuidadosamente a receita e verificar se todos os parâmetros 

estabelecidos são cumpridos [8]. 

Desta forma, na validação da receita durante a dispensa, é importante verificar que esta não se 

encontra rasurada e ter em atenção à presença dos seguintes aspetos: o número da receita, o 

local da prescrição, a identificação do médico prescritor, com indicação do nome e 

especialidade médica e a sua assinatura, o nome e número de utente ou número de beneficiário 

com indicação da entidade financeira responsável e do regime especial de comparticipação (se 

aplicável), a designação do medicamento, feita através da DCI, nome de marca ou nome 

genérico para as substâncias ativas em que existam medicamentos genéricos autorizados.  

A forma farmacêutica, número de embalagens, posologia, dimensão das embalagens e dosagem 

devem estar também referenciadas na receita médica. Nas situações em que as duas últimas não 

se encontram presentes, deverá ser dispensada a embalagem na menor quantidade 

comercializada e a dosagem mais baixa [7]. 

Um outro ponto importante é a verificação da data da prescrição para determinar a validade da 

receita. As receitas podem ter uma validade de trinta dias ou serem renováveis, apresentando 

uma validade de seis meses. Os medicamentos de receita médica renovável são aqueles que se 

destinam a tratamentos de longa duração e, dada a segurança da sua utilização, podem ser 

adquiridos mais do que uma vez sem necessitarem de nova prescrição médica [4, 6, 9].  

Não é permitida mais do que uma via da receita manual, ou seja, a receita renovável não pode 

ser emitida por via manual [7].  
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Em cada receita podem ser prescritos até quatro medicamentos distintos, num total de quatro 

embalagens por receita. Por cada medicamento, podem ser prescritas até duas embalagens, 

exceto nos medicamentos que se apresentam soa a forma unitária, para os quais podem ser 

prescritos até quatro embalagens iguais por receita [4].  

Relativamente aos dispositivos médicos abrangidos pelo Programa Nacional de Prevenção e 

Controlo da Diabetes, na receita médica não podem constar outros medicamentos, o mesmo se 

verifica para os medicamentos psicotrópicos ou estupefacientes [7, 8].  

No decorrer do estágio, uma das maiores dificuldades sentidas no que diz respeito às receitas 

médicas assentou na leitura das receitas manuais. De forma a interpretar corretamente as 

receitas médicas foi, por vezes, necessário recorrer ao auxílio dos colegas da equipa. No 

entanto, as receitas manuais surgiram em reduzido número relativamente ao volume de receitas 

totais com que me deparei.  

Para além disto, deparei-me também com várias situações em que as receitas não estavam 

válidas, ou por estarem rasuradas, fora de validade ou não completamente/corretamente 

preenchidas. 

Contata-se que após validação da receita é necessário ter muita atenção na dispensa, 

confirmando sempre a forma farmacêutica e respetiva dose de forma a evitar erros. No entanto, 

é importante afirmar que efetivamente a receita eletrónica permite a redução dos mesmos e a 

agilização do processo de dispensação. 

 

Medicamentos genéricos  

 

Atualmente, os medicamentos genéricos ocupam uma posição relevante nas farmácias que nos 

rodeiam. Segundo o INFARMED, um medicamento genérico é definido como “um 

medicamento com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem e com a mesma 

indicação terapêutica que o medicamento original, de marca, que serviu de referência”. No 

fundo os medicamentos genéricos têm a mesma qualidade, eficácia e segurança a um preço 

inferior ao do medicamento original [10].   

Apesar das suas vantagens é de notar que ainda são muitas as dúvidas que estes medicamentos 

criam nos utentes.  

Durante o meu estágio deparei-me com utentes que não se dispunham a qualquer tipo de troca 

(de um medicamento de marca para um medicamento genérico ou mesmo entre laboratórios), 

apresentando muitas desconfianças e inseguranças relativas a medicamentos genéricos. Por 

outro lado e tendo em consideração o panorama económico do país, há já uma grande 

percentagem da população que pede medicamentos genéricos, uma vez que apresentam uma 

melhor relação custo/benefício e confiam igualmente nestes medicamentos. 
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Ao longo deste período tive a oportunidade de esclarecer dúvidas e incertezas do público 

relativas a esta temática, tentando sempre exercer funções de responsabilidade enquanto 

profissional de saúde, com o objetivo de aumentar a adesão à terapêutica por parte dos doentes.  

 

Comparticipação de medicamentos  

 

No que diz respeito à comparticipação de medicamentos existem numerosas entidades 

comparticipantes, contudo, o Estado é aquela que abrange maior número de utentes.  

Para além da população que beneficia da comparticipação de um organismo, existem utentes 

que beneficiam da comparticipação simultânea de dois organismos, usufruindo assim de um 

sistema de complementaridade de entidades. 

No que concerne ao Serviço Nacional de Saúde são estabelecidos diferentes escalões de 

comparticipação. Estes variam de acordo com as indicações terapêuticas do medicamento, a sua 

utilização, as entidades que o prescrevem e ainda com o consumo acrescido para doentes que 

sofram de determinadas patologias.  

Existe ainda um regime especial de comparticipação que envolve medicamentos utilizados no 

tratamento de determinadas patologias ou grupos especiais de utentes. A comparticipação é 

definida por despacho do membro do Governo responsável pela área da saúde e, assim, 

diferentemente graduada em função das entidades que o prescrevem ou dispensam [7, 8, 11].  

 

Dispensa e aconselhamento farmacêutico  

 

Como já foi referido anteriormente, o farmacêutico encontra-se numa posição privilegiada para 

promover uma correta utilização dos medicamentos de forma a evitar problemas na saúde do 

doente [5].  

Deste modo, aquando da dispensa da medicação deve ser estabelecido um diálogo entre o 

farmacêutico e o utente de forma a esclarecer todos aspetos relacionados com a sua terapia 

medicamentosa, informando acerca do regime posológico, modo de administração, duração do 

tratamento e conservação da medicação. Deve ainda interpretar de forma cuidada a prescrição 

médica de modo a detetar possíveis interações e contraindicações.  

Por vezes pode ser necessário complementar a informação prestada oralmente de forma escrita. 

A mensagem oral e escrita deve ser clara, simples e o mais completa possível [2, 12]. 
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Conferência do receituário e faturação 

 

A conferência do receituário consiste na verificação das receitas médicas aviadas, confirmando 

se estas estão em conformidade, de modo a que sejam consideradas válidas e, 

consequentemente, a farmácia receba o valor relativo à percentagem do medicamento não 

comparticipado. Nos casos em que se verificam inconformidades procede-se à correção das 

mesmas, sendo por vezes necessário contatar novamente o utente.  

Posteriormente à conferência, as receitas são organizadas por entidades comparticipantes e 

separadas por lotes consecutivos, cada um constituído por trinta receitas. No final de cada mês 

procede-se ao fecho dos lotes e imprime-se o verbete de identificação de lote, a relação de 

resumos de lote e as faturas para cada entidade comparticipante.  

Mensalmente esta documentação e as respetivas receitas com comparticipação pelo Sistema 

Nacional de Saúde são enviadas para o Centro de Conferência de Faturas. Relativamente às 

receitas comparticipadas pelas restantes entidades e respetiva documentação, estas são enviadas 

para a Associação Nacional de Farmácias, que posteriormente distribui pelas entidades 

correspondentes. As respetivas entidades competentes procedem depois ao pagamento do valor 

das comparticipações, sempre que não estejam presentes irregularidades [8]. 

Na FV existe um membro da equipa responsável pela conferência do receituário e respetiva 

faturação. Com o objetivo de tentar diminuir as devoluções de receitas por não se encontrarem 

conformes é feito um estudo, numa tentativa de perceber quais são os erros mais comuns, de 

modo a que a equipa atente mais nesses aspetos.  

 

Dispensa de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos  

 

Os psicotrópicos e estupefacientes atuam ao nível do sistema nervoso central e apresentam 

inúmeras aplicações terapêuticas, desde doenças psiquiátricas às oncológicas. No entanto, 

apesar das suas propriedades benéficas apresentam alguns riscos, podendo induzir habituação, e 

até dependência. Por esta razão são sujeitos a uma legislação específica de modo a que sejam 

utilizados no âmbito clínico e de forma lícita [13].  

A aquisição destes medicamentos é semelhante aos restantes produtos mas é enviado pelo 

fornecedor um documento de requisição que após a sua conferência deve ser assinado e 

carimbado pelo Diretor Técnico. Este é depois devolvido ao fornecedor e o respetivo duplicado 

arquivado na farmácia durante três anos.   

No momento da dispensa destes medicamentos é necessário o preenchimento de dados que não 

são exigidos na restante medicação. É necessário indicar o nome do médico, o nome do doente e 
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respetiva morada e o nome, morada, idade, número do bilhete de identidade/cartão de cidadão e 

respetiva data de expiração do utente a quem é dispensada a medicação [7].  

Após conclusão da venda para além da impressão da receita e da respetiva fatura é emitido o 

“Documento de Psicotrópicos” em duplicado e de forma sequencial, que contém informação 

relativa ao medicamento dispensado, ao médico prescritor, utente e respetivo adquirente.   

Posteriormente é necessário tirar fotocópia da receita médica que necessita de ficar arquivada na 

farmácia durante três anos. Para além disto, é ainda necessário enviar mensalmente, 

trimestralmente e anualmente ao INFARMED o registo de entradas e saídas e o mapa de 

balanço destes medicamentos. Ao contrário das benzodiazepinas, as quais é apenas enviado 

anualmente o mapa de balanço. 

 

4.2.  DISPENSA DE MNSRM 

 

Os MNSRM são utilizados para tratar patologias de menor gravidade ou problemas de saúde 

autolimitados, não sendo obrigatório a apresentação de uma prescrição médica para os adquirir. 

Deste modo, na sua aquisição está envolvida a automedicação ou a indicação farmacêutica. Em 

qualquer dos casos o farmacêutico tem um papel ativo intervindo na transmissão de informação 

sobre a saúde, aconselhamento e dispensa de medicamentos.  

Na automedicação o próprio doente seleciona o medicamento que necessita para tratar o seu 

problema de saúde. No entanto, de um modo geral, o utente não tem experiência nem 

conhecimentos suficientes que permitam distinguir distúrbios, avaliar gravidade e escolher o 

mais adequado entre os recursos terapêuticos disponíveis, o que leva a que a prática da 

automedicação nem sempre se revele favorável aos utentes. 

Assim, a intervenção de um profissional de saúde e especialista no medicamento torna-se 

fundamental no processo de uso de MNSRM, intervindo na seleção da terapêutica mais 

adequada para determinado problema de saúde e doente em concreto. Neste caso estamos 

perante indicação farmacêutica, onde se procura caracterizar sintomas, identificar possíveis 

causas, sinais de alarme e de referenciação médica, e avaliar possíveis medidas farmacológicas 

e não farmacológicas. Deste modo, a indicação farmacêutica consiste numa entrevista ao 

doente, onde se pretende recolher o máximo de informação possível de modo a que se efetua a 

intervenção farmacêutica mais correta [2, 12, 14]. 

Ao longo do meu estágio surgiram diversas situações de indicação farmacêutica e 

automedicação responsável, sendo as mais frequentes, gripes e constipações, tosses e dores de 

garganta, dores de cabeça, picadas de insetos e queimaduras solares. Em todos os casos procurei 

obter o maior número de informações acerca do problema e do utente, e sempre que necessário 

recorri aos membros da equipa de modo a ser instituída a terapêutica mais adequada.  
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5. DISPENSA DE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS  

 

5.1. MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO 

 

É importante ter presente que a saúde das pessoas passa também pela saúde dos animais com 

que convivem. Deste modo, é importante que o farmacêutico se encontre informado dos 

produtos e medicamentos veterinários existentes, de forma a poder intervir e aconselhar 

corretamente no ato da dispensa, esclarecendo todas as dúvidas expostas. 

É de salientar que, frequentemente, por ausência de alternativas terapêuticas, o médico 

veterinário recorre à prescrição de medicamentos de uso humano, com ajuste de dose de acordo 

com as características de cada animal, pois este mercado ainda carece de investimento no 

desenvolvimento de novas formulações. 

Na FV não existe uma vasta oferta destes produtos, uma vez que a procura limita-se quase 

exclusivamente a animais de companhia, cães e gatos. São solicitados, essencialmente, 

antiparasitários internos e externos, coleiras e anticoncecionais.  

Estes produtos encontram-se armazenados numa área reservada aos mesmos, estando separados 

dos restantes produtos existentes na farmácia, incluindo dos medicamentos de uso humano.  

 

5.2. PRODUTOS DE COSMÉTICA E HIGIENE CORPORAL 

 

Um PCHC, segundo o INFARMED é “qualquer substância ou preparação destinada a ser posta 

em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano designadamente epiderme, 

sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as 

mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, 

modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais” 

[15].  

Existe no mercado, uma grande diversidade destes produtos, sendo que a sua comercialização 

tem vindo a aumentar ao nível da Farmácia. Assim, o farmacêutico deve inteirar-se da 

informação necessária sobre os produtos, de modo a realizar um aconselhamento assertivo e 

eficaz. No entanto, é importante diferenciar situações nas quais há necessidade de consultar um 

médico especialista. 

A FV dispõe de uma grande variedade de marcas e números de referências entre as quais: 

Avéne®, La Roche-Posay®, Vichy®, Uriage®, Bioderma®, Lierac® e Filorga®. Esta é uma 

área em constante renovação e na qual deve haver uma permanente atualização de 

conhecimentos, por isso, os colaboradores participam periodicamente em formações relativas a 

estes produtos. 
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Ao longo do estágio foram várias as situações de aconselhamento de PCHC. Nestes casos foi 

fundamental estabelecer um diálogo com o utente de modo a identificar os produtos mais 

adequados às suas características individuais, histológicas e fisiológicas e tentar perceber 

produtos já utilizados anteriormente de modo a identificar possíveis alergias. 

 

5.3.  PRODUTOS DE PUERICULTURA E OBSTETRÍCIA  

 

Na FV existe um variado conjunto de produtos direcionados para os cuidados de mamãs, bebés 

e crianças em mais do que uma linha comercial. Alguns dos produtos procurados nesta área são 

chupetas, biberões, tetinas, fraldas descartáveis, cintas pré e pós parto, sacos de conservação de 

leite materno, e variados PCHC direcionados a bebés e grávidas.   

Um bom aconselhamento com base em informação atualizada é fundamental dada a 

sensibilidade acrescida de bebés/crianças. 

 

5.4. PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL  

 

Os géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial distinguem-se dos alimentos de 

consumo corrente dada a sua composição especial devido aos processos especiais de fabrico, 

revelando-se adequados às necessidades nutricionais especiais de determinados grupos de 

pessoas (lactentes ou crianças, pessoas com perturbações digestivas ou metabólicas, ou com 

condições fisiológicas especiais) [16].  

Na FV é possível encontrar uma grande variedade destes produtos para os diversos utentes, 

assumindo grande relevância os produtos destinados a lactentes. Neste sentido o farmacêutico 

deve ter a preocupação de informar os utentes que o aleitamento materno deve ser efetuado pelo 

menos durante os primeiros seis meses de vida, uma vez que, o leite materno tem a composição 

ideal, transmite fatores de imunidade à criança e favorece o seu crescimento e desenvolvimento 

além do estabelecimento de laços afetivos com a mãe durante a amamentação.  

Apesar de serem universalmente reconhecidos todos os benefícios inerentes ao leite materno, na 

sua ausência, existe uma variedade de leites adaptados às diferentes etapas do desenvolvimento 

e às necessidades particulares das crianças. 

Mais uma vez, o farmacêutico deve ter conhecimento da variedade destes produtos e das 

situações para que são indicados de forma a dar resposta às necessidades da população.  
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5.5. PRODUTOS FARMACÊUTICOS HOMEOPÁTICOS  

 

Os produtos homeopáticos oferecem soluções para as patologias mais comuns, tais como 

constipações, tosse, estados gripais e enjoos. Podem também ser usados no tratamento de 

doenças crónicas ou recorrentes, como alergias, eczemas e distúrbios do sono, sendo nestas 

situações habitualmente recomendados por um médico [17].  

Apesar do variado leque de preparações homeopáticas existente, a sua procura na FV é bastante 

limitada, daí que a oferta de produtos também não seja muito extensa.   

Estes produtos são muitas das vezes abordados quando as pessoas solicitam um produto sem 

efeitos adversos e interações medicamentosas, funcionando assim como uma boa alternativa à 

terapêutica convencional.  

 

5.6. PRODUTOS FITOTERÁPICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

 

Os produtos fitoterápicos caracterizam-se pela utilização de plantas no tratamento de 

morbidades, quer na prevenção, alivio ou cura de patologias. Estes produtos estão geralmente 

associados a uma baixa incidência de efeitos adversos mas não são ausentes de toxicidade ao 

contrário das crenças que existem na população. Deste modo, o farmacêutico deve alertar para o 

facto de estes produtos não serem tão inócuos como pressuposto, desmistificando todo este 

conceito, não negligenciando eventuais efeitos secundários e interações com fármacos ou 

alimentos.   

Na FV existe uma grande variedade destes produtos e são regularmente solicitados pelos utentes 

no tratamento de problemas menores como a obstipação, ansiedade/insónia e programas de 

emagrecimento. 

Os suplementos alimentares constituem géneros alimentícios que se destinam a complementar 

ou suplementar o regime alimentar normal. Existe uma grande variedade destes produtos e a sua 

procura é bastante elevada [18].  

É importante ter consciência que estes produtos não substituem um estilo de vida saudável e se 

consumidos em excesso podem ter consequências graves.  

Na FV existe uma vasta oferta destes produtos, havendo grande requisição de suplementos 

multivitamínicos e produtos de emagrecimento.   

 

5.7. DISPOSITIVOS MÉDICOS  

 

Os dispositivos médicos são importantes instrumentos de saúde que englobam um vasto 

conjunto de produtos [19].  

Ao farmacêutico compete ter a formação adequada nesta área de forma a efetuar um melhor 

aconselhamento ao utente, sabendo que os dispositivos médicos disponíveis se adequam a 
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necessidades distintas e que muitos deles têm que ser adaptados ao doente em concreto, sendo 

necessário averiguar qual o mais adequado.   

Na FV existe uma grande diversidade destes produtos, como por exemplo, seringas, material de 

ostomia, material de penso, cintas, termómetros, entre outros. 

 

5.8. MANIPULADOS 

 

O farmacêutico desempenha um papel relevante para a salvaguarda da saúde pública, não só na 

dispensação de medicamentos mas também na sua preparação. Um medicamento manipulado é 

definido como “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a 

responsabilidade de um farmacêutico” [20].  

Tal como referido anteriormente, a FV dispõe de uma sala própria para a preparação de 

medicamentos manipulados. Neste local são armazenadas as matérias-primas, material de 

embalagem e toda a documentação relativa à manipulação, como fichas de preparação, o registo 

do movimento das matérias-primas e respetivos boletins de análise.  

Todas as atividades realizadas na preparação de medicamentos manipulados devem estar 

devidamente documentadas, visando a garantia de qualidade e segurança [20].  

 

Aquisição de matérias-primas 

 

Para a preparação de manipulados são necessárias matérias-primas e material de embalagem 

adequado. Estes materiais podem ser adquiridos em distribuidores especializados para além dos 

armazenistas habituais.  

As matérias-primas devem ser fornecidas acompanhadas do respetivo boletim de análise que 

comprova que as mesmas satisfazem as exigências da monografia inscrita na Farmacopeia 

Portuguesa ou na farmacopeia de outros estados membros da comunidade europeia.   

No ato da receção é necessário verificar se o produto fornecido corresponde ao encomendado e 

se as embalagens satisfazem as condições de higiene e exigências estabelecidas na respetiva 

monografia de modo a garantir a qualidade do produto [20]. 

 

Rotulagem  

 

As embalagens dos medicamentos manipulados devem conter um rótulo que forneça toda a 

informação necessária ao doente e deve explicitamente indicar o nome do doente (quando 

aplicável), a fórmula do medicamento manipulado prescrita pelo médico, o número de lote 

atribuído, o prazo de utilização, condições de conservação, via de administração, posologia, 
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instruções especiais como “agite antes de usar” ou “uso externo”, identificação da farmácia e do 

diretor técnico e o preço de venda ao público [20].   

 

Preço de venda ao público  

 

O preço de venda ao público dos medicamentos manipulados nas farmácias é calculado com 

base no valor dos honorários da preparação, no valor das matérias-primas e no valor dos 

materiais de embalagem, de acordo com os critérios estabelecidos na portaria nº 769/2004,de 1 

de Julho [21].   

 

Comparticipações  

 

O regime geral das comparticipações do Estado no preço dos medicamentos estabelece que os 

medicamentos manipulados passíveis de comparticipação constam de uma lista a aprovar 

anualmente por despacho do membro do Governo responsável pela área da saúde, mediante 

proposta do INFARMED [22, 23].  

Para efeitos de comparticipação a prescrição médica deve ser feita em receita exclusiva e conter 

a indicação “manipulado” ou “FSA” [8]. 

 

6. CUIDADOS DE SAÚDE PRESTADOS NA FARMÁCIA  

 

As farmácias comunitárias, não constituem apenas um local de dispensa de medicamentos, mas 

também um importante espaço de saúde com capacidade de prestação serviços essenciais e 

diferenciados que visam a saúde e bem-estar da população [24].  

A prestação de cuidados farmacêuticos nas farmácias engloba um conjunto de processos 

clínicos, que envolvem entre outros a determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos e 

o desenvolvimento de atividades de educação para a saúde no sentido da promoção da saúde e 

prevenção da doença [2].  

Na FV a determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos é bastante requisitada, o que 

permite uma monitorização da terapêutica e um auxílio no controlo de doenças crónicas com 

elevada prevalência em Portugal, nomeadamente a Hipertensão Arterial (HTA) e a Diabetes 

Mellitus (DM). 

Na FV são determinados os valores de pressão arterial, glicemia, colesterol total, triglicerídeos, 

peso e altura. Os resultados são registados num cartão individualizado disponibilizado pela 

farmácia permitindo assim efetuar um acompanhamento do utente.     
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Sendo uma entidade próxima dos utentes e de fácil acessibilidade, a farmácia surge como um 

lugar privilegiado para o controlo destes parâmetros, pois o farmacêutico para além de 

promover a adesão à terapêutica, prestando informação no que respeita a medidas não 

farmacológicas, sempre que adequadas, também alerta os indivíduos com um histórico de 

valores anormais, encaminhando-os para o médico no sentido de controlarem a doença e 

evitarem complicações graves de saúde. 

Durante o meu estágio foi possibilitada a determinação dos parâmetros referidos e respetivo 

aconselhamento, nomeadamente de medidas não farmacológicas. Deparei-me com utentes que 

recorriam regularmente à farmácia para controlo dos seus valores e também com outros utentes, 

que apenas esporadicamente pretendiam o conhecimento dos mesmos. 

 

6.1. PRESSÃO ARTERIAL 

 

A hipertensão arterial afeta um grande número de pessoas e quando não controlada pode 

conduzir a problemas cardiovasculares graves e, eventualmente, à morte.  

Diariamente, a FV recebe um elevado número de pessoas que procuram verificar os seus valores 

de pressão arterial. Esta procura envolve doentes hipertensos medicados que pretendem verificar 

a eficácia da terapêutica, utentes saudáveis que pretendem efetuar um controlo dos seus valores 

ou utentes que apresentam mal-estar de origem desconhecida.  

Na FV a medição é efetuada por um tensiómetro automático, o qual determina a pressão 

sistólica e diastólica e a frequência cardíaca. A pressão arterial ideal deve ser inferior a 120/80 

mmHg. Acima destes valores acresce o risco de doença coronária e Acidente Vascular Cerebral 

(AVC) [25].  

 

6.2. GLICÉMIA 

 

A determinação dos valores de glicemia são importantes para o rastreio, deteção e controlo da 

hiperglicemia nos diabéticos. A DM pode ter graves consequências, podendo envolver, 

problemas cardiovasculares, complicações renais e cegueira.  

Na FV a determinação deste parâmetro é efetuada com um aparelho automático de punção 

capilar e tiras reagentes específicas, sendo uma medição simples e rápida de efetuar. São 

possíveis três tipos de determinações: glicemia em jejum, cujos valores de referência situam-se 

entre os 70-110 mg/dl, glicemia pós-prandial, com valor máximo tabelado de 200 mg/dl e 

glicemia ocasional cujo valor máximo é 140 mg/dl [25]. 
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6.3. COLESTEROL TOTAL E TRIGLICERÍDEOS  

 

Valores elevados de colesterol total e triglicerídeos estão também associados a complicações 

cardiovasculares. Deste modo, o seu controlo é também importante de forma a prevenir futuras 

lesões.   

A FV está equipada com um aparelho rigoroso e sofisticado que se baseia na medição pelo 

princípio da fotometria de refletância, que assegura a obtenção de resultados fiáveis com 

rapidez. Os valores recomendados para estes parâmetros são colesterol total inferior a 190mg/dl 

e os triglicerídeos inferiores a 150mg/dl [25]. 

 

6.4. PESO E ALTURA 

 

A FV dispõe também de uma balança automática que possibilita a determinação do peso 

corporal, a altura e o índice de massa corporal dos utentes. Tendo em conta o número elevado 

de pessoas com excesso de peso/obesidade no nosso país é importante alertar as pessoas para as 

consequências deste problema. A obesidade afeta a qualidade e longevidade de vida, sendo 

responsável por um importante aumento do risco cardiovascular [25]. 

A FV disponibiliza também aos seus utentes um acompanhamento nutricional, de forma a 

avaliar o estilo de vida do indivíduo e possibilitar a alteração do mesmo com o objetivo de 

promover a diminuição do peso e respetivas consequências.  

 

6.5. TESTE DE GRAVIDEZ 

 

Na FV existem testes de gravidez quer para venda ao público, quer para realizar na farmácia.  

Os testes realizados na farmácia, determinam a quantidade de gonadotrofina coriónica humana 

existente na urina, por um método imunocromatográfico simples e rápido. É de salientar que a 

amostra deve ser a primeira urina da manhã, uma vez que é mais concentrada, permitindo assim 

a diminuição da ocorrência de falsos negativos. 

 

6.6. ADMINISTRAÇÃO DE VACINAS  

 

Um outro serviço passível de ser prestado na FV é a administração de vacinas não incluídas no 

plano nacional de vacinação. A administração de vacinas nas farmácias de oficina é da 

responsabilidade do farmacêutico diretor técnico da farmácia de oficina e no caso da FV é 

executada por farmacêuticos com formação adequada reconhecida pela Ordem dos 

Farmacêuticos [26]. 
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6.7.  SERVIÇO DE DISPENSA AO DOMICÍLIO  

 

A FV apresenta também disponível um serviço de dispensa de medicamentos e de outros 

produtos farmacêuticos ao domicílio, respeitando todas as normas especificadas na Portaria nº 

1427/2007, de 2 de Novembro [27, 28]. Os pedidos podem ser efetuados via telefone ou correio 

eletrónico e pretendem disponibilizar medicação e outros produtos à população da região de 

Guimarães.  

 

6.8. VALORMED  

 

A Valormed é uma sociedade sem fins lucrativos que tem como responsabilidade a gestão dos 

resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso [29].  

É um processo que envolve a recolha segura de medicamentos com prazo de validade expirado 

ou que já não devem ser consumidos, dada a especificidade dos mesmos no que concerne aos 

seus resíduos.  

É um projeto que tem vindo a ganhar cada vez mais espaço no seio da população e no qual o 

farmacêutico se envolve sensibilizando e informando os utentes acerca desta temática.   
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PARTE II – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 

 

7. AS DOENÇAS CARDIOVASCULARES – RASTREIO E 

ACONSELHAMENTO FARMACÊUTICO 

 

7.1.  INTRODUÇÃO 

 

As Doenças Cardiovasculares (DCV) são a principal causa de incapacidade e de morte em todo 

o mundo [30]. Em 2008 mais de dezassete milhões de pessoas morreram devido a DCV, e mais 

de três milhões dessas mortes ocorreram em pessoas com idades inferiores a 60 anos, sendo que, 

grande parte destes números poderiam ser amplamente prevenidos [31]. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) estima-se que em 2030 estas doenças serão 

responsáveis por mais de vinte e três milhões de mortes anuais em todo o mundo [32]. 

Relativamente a Portugal, as DCV representam igualmente a principal causa de morte no nosso 

país, sendo responsáveis por cerca de 40% dos óbitos [33]. 

Tendo em conta o número de pessoas afetadas nacionalmente e globalmente, a redução de 

qualidade de vida, de anos de vida saudável e produtiva que estão envolvidos verifica-se a 

necessidade de implementação de estratégias que englobem a vigilância e monitorização, 

prevenção e redução de fatores de risco e uma deteção precoce e respetivo tratamento [31].   

Deste modo, e sendo maio o mês do coração surge assim uma oportunidade de tentar alertar a 

população para a problemática das DCV e respetivos fatores de risco. Uma vez que a farmácia 

comunitária permite o contato direto com a população, surge a possibilidade de uma tentativa de 

conscientização do público.  

Durante o mês de Maio foi ainda possibilitada a participação num rastreio cardiovascular que 

surgiu no âmbito da prova “2014 minutos a nadar” decorrida no Complexo de Piscinas de 

Guimarães. No mesmo foram avaliadas as pressões arteriais e níveis de glicémia nos diversos 

participantes e acompanhantes e foram dados esclarecimentos relativos ao presente tema e 

disponibilizada informação acerca do mesmo.  

De modo a complementar e facilitar a aquisição de conhecimentos por parte do público 

procedeu-se à elaboração de um panfleto ilustrativo ao tema, presente em anexo (anexo 1). 

Neste deu-se enfoque aos pontos mais relevantes no que concerne às DCV, como os principais 

fatores de risco envolvidos e alguns dados estatísticos relativos a estes, bem como algumas 

sugestões na alteração do estilo de vida da população com o objetivo de prevenir ou controlar 
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possíveis consequências decorrentes das DCV. No meu ponto de vista, um folheto ilustrativo 

pareceu-me um meio eficaz de disponibilizar informação à população, de uma forma simples e 

de modo também a complementar os esclarecimentos efetuados de forma oral aquando do 

contato com as pessoas. Permitindo ainda uma leitura posterior mais atenta e a transmissão da 

respetiva informação a outros membros da família ou amigos.   

 

7.2.  AS DCV E RESPETIVOS FATORES DE RISCO 

 

As DCV devem-se essencialmente à acumulação de gorduras na parede dos vasos sanguíneos – 

aterosclerose – um fenómeno que tem início numa fase precoce da vida e progride 

silenciosamente durante anos, e que habitualmente já está avançado no momento em que 

aparecem as primeiras manifestações clínicas [33]. 

As artérias afetadas pela aterosclerose perdem a sua elasticidade e vão-se tornando cada vez 

mais estreitas, o que torna o fluxo de sangue mais difícil. Os vasos sanguíneos ficam menos 

flexíveis e eventualmente pode verificar-se um rompimento das placas ateroscleróticas que 

podem assim formar coágulos de sangue. Estes estreitam ainda mais as artérias e inclusive 

podem provocar a sua oclusão ou então podem desprender-se e passar ao sangue até chegarem a 

uma artéria mais pequena, onde causarão uma oclusão [31, 34]. 

 

Os fatores que promovem o processo de aterosclerose são conhecidos como fatores de risco, e 

incluem: 

 Fatores de risco comportamentais: tabaco, sedentarismo, dieta pouco saudável 

(rica em sal, gordura e calorias), consumo excessivo de álcool; 

 Fatores de risco metabólicos: pressão arterial elevada (hipertensão), níveis de 

glucose no sangue elevados (diabetes), valores de lipídios no sangue elevados, 

nomeadamente o colesterol, excesso de peso e obesidade; 

 Outros fatores de risco: idade, género, história familiar, fatores psicológicos 

(por exemplo, o stress, a depressão), entre outros [31].  

 

Relativamente ao número de mortes, o fator de risco cardiovascular líder global é a HTA, que é 

responsável por cerca de 13% das mortes globais. Depois segue-se o tabagismo, ao qual é 

atribuído 9% do número total de óbitos, valores de glicemia elevados (6%), o sedentarismo 

(6%) e o excesso de peso/obesidade (5%), como pode ser verificado na figura 1 [31]. 
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Figura 1 – Ranking de dez fatores de risco causadores de morte [31] 

 

Estes fatores de risco geralmente coexistem na mesma pessoa, atuando sinergicamente para 

aumentar o risco individual de desenvolver eventos vasculares agudos, como ataques 

cardíacos e enfartes. Um indivíduo com vários fatores de risco, embora de valor moderado, 

pode estar em muito maior risco do que outro que apenas apresente um valor muito elevado de 

um único fator de risco. O objetivo da avaliação de um indivíduo em risco não decorre da 

identificação de um qualquer fator de risco individual, mas passa pelo reconhecimento do risco 

cardiovascular global [31]. 

O rastreio e o diagnóstico médico são fundamentais para avaliar o risco que se apresenta de vir a 

ter uma doença cardiovascular. Quanto mais precoce é o diagnóstico, maiores são as 

possibilidades de impedir o aparecimento ou o agravamento de doença cardiovascular.  

O controlo de fatores de risco reduz significativamente a mortalidade e morbilidade das DCV, 

revelando-se deste modo uma arma potente para a redução das complicações fatais e não fatais 

das DCV [30, 33]. 

 

7.3. TABACO 

 

Na Europa, o consumo de tabaco é responsável por cerca de um milhão e duzentas mil mortes 

anuais. Em Portugal, o consumo de tabaco atinge cerca de 20 a 26% da população.  

O tabagismo causa graves prejuízos à saúde pública, uma vez que, diminui a qualidade e 

duração de vida. Para além disto, não é só um fator de risco para o fumador mas também para 

todos aqueles que se encontram frequentemente expostos ao fumo passivo [25]. 

O tabagismo, que é responsável pela morte de cinco milhões de pessoas por ano no mundo, foi 

estabelecido como um fator de risco para DCV desde a década de 1940.  

A relação existente entre o tabagismo e as DCV resulta da interação de diversos mecanismos 

que contribuem para aterosclerose, lesão e disfunção vascular e trombose [35]. O consumo de 
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tabaco conduz a um aumento dos níveis séricos de LDL-colesterol e triglicerídeos, reduz os 

níveis de HDL-colesterol, danifica o endotélio, aumenta a pressão arterial, acelera a frequência 

cardíaca e aumenta a coagulação sanguínea [32, 34]. 

Os efeitos nocivos são cumulativos, quer no que concerne ao seu consumo diário quer ao tempo 

de exposição. Os fumadores de mais de um maço de cigarros por dia têm quatro vezes mais 

enfartes do miocárdio do que os não fumadores. No entanto, até o fumo de poucos cigarros por 

dia aumenta o risco de enfarte do miocárdio, o fumo de apenas um a cinco cigarros por dia 

aumenta o risco em 40% [33]. 

Estudos realizados demonstraram um considerável potencial da redução do risco de mortalidade 

por doença cardíaca coronária com a cessação tabágica. No entanto, a magnitude do efeito, e o 

tempo necessário para alcançar resultados benéficos não são claros. Alguns estudos sugerem 

que, aproximadamente 10 anos após parar de fumar, o risco de mortalidade por doença cardíaca 

coronária é reduzido ao de pessoas que nunca fumaram. Outros estudos sugerem que é 

necessário um período de tempo bastante mais longo [30, 35]. 

 

7.4. SEDENTARISMO  

 
 

A inatividade física é reconhecida como um importante fator de risco para o desenvolvimento 

de DCV, atinge uma percentagem muito elevada da população, incluindo adolescentes e jovens 

adultos [33]. Portugal constitui um dos países da Europa com menores índices de atividade 

física, tornando assim a sua população muito exposta aos riscos das DCV [25]. 

Estima-se que a prática de cerca de cento e cinquenta minutos de atividade física moderada por 

semana reduz o risco de doença isquémica do coração em aproximadamente 30% e o risco de 

diabetes em 27% [31]. 

A prática de exercício físico melhora a função endotelial, o que melhora a vasodilatação e a 

função vasomotora dos vasos sanguíneos. Adicionalmente contribui para a perda de peso, 

controlo dos níveis glicémicos, melhora a pressão arterial e o perfil lipídico e aumenta a 

sensibilidade à insulina [30]. 

 

7.5. CONSUMO EXCESSIVO DE ÁLCOOL  

 
 

A relação entre o consumo de álcool e as DCV é complexa. Evidências científicas indicam que 

um consumo leve a moderado pode significativamente reduzir o risco de DCV e a mortalidade. 

A ingestão de bebidas alcoólicas de uma forma moderada eleva os valores de HDL-colesterol, 

inibe a agregação das plaquetas e favorece a fibrinólise. 

No entanto, o consumo excessivo de álcool é tóxico tanto para o coração como para a saúde em 

geral, estando associado a um aumento da pressão arterial e risco de AVC hemorrágico. O 



Relatório de estágio em farmácia comunitária 2014 
 

26 
 

consumo geral de álcool está associado a vários riscos de saúde que, ao nível da população, 

superam claramente os benefícios potenciais [31, 35].  

 

7.6. DIETA  

 

A alimentação constitui um fator na proteção da saúde e, quando desequilibrada, pode contribuir 

para o desenvolvimento de DCV. Deste modo, o excesso de sal, gorduras saturadas e do tipo 

“trans”, açúcares de absorção rápida e baixa ingestão de frutas, legumes e peixe são fatores 

associados às DCV [33]. 

As frutas e vegetais são ricos em fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes fundamentais à 

proteção da saúde. Quanto aos ácidos gordos ómega-3 presentes nos peixes gordos, estes 

ajudam a regular os batimentos cardíacos, melhoram a resistência dos vasos sanguíneos e 

previnem a formação de coágulos de sangue nas artérias coronárias [25]. 

Para ajudar na prevenção de DCV é recomendada uma ingestão de sal inferior a 5 gramas por 

pessoa por dia, ao invés das 9-12 gramas por dia que representam o consumo médio diário por 

pessoa a nível global. Uma redução modesta na ingestão de sal tem um efeito significativo 

importante sobre a pressão arterial em indivíduos com valores normais ou elevados [31]. 

Uma dieta cardioprotetora deve ser variada e polifraccionada, contribuindo assim para um peso 

corporal saudável, um perfil lipídico desejável e uma pressão arterial adequada [30].  

 

7.7.OBESIDADE  
 

De acordo com a OMS, mais de 1,4 biliões de pessoas em todo o mundo estavam acima do peso 

e outros 500 milhões eram obesos em 2008 [36]. 

Estes números preocupantes estão, entre outras causas, ligados a hábitos de vida mais 

sedentários e à transformação dos hábitos alimentares. Considerada pela OMS uma epidemia, a 

obesidade afeta, em termos nacionais, perto de um milhão de adultos e quase metade da 

população portuguesa apresenta excesso de peso [25].  

A obesidade afeta a longevidade e a qualidade de vida. Estudos epidemiológicos prospetivos 

têm mostrado uma relação entre o excesso de peso ou obesidade e morbidade cardiovascular, 

mortalidade por DCV e mortalidade total. A obesidade encontra-se fortemente relacionada com 

os principais fatores de risco cardiovasculares, como HTA, intolerância à glicose, DM tipo 2 e 

dislipidemias. O sobrepeso e a obesidade provocam um aumento da pressão sanguínea, da 

concentração de LDL-colesterol e de triglicerídeos e diminuição da concentração de HDL-

colesterol.  

A título de exemplo, estima-se que a hipertensão seja 2,5 vezes mais frequente nos indivíduos 

obesos do que em pessoas com peso normal [25]. O aumento da pressão arterial está relacionado 
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com um aumento da reabsorção de sódio tubular renal, expansão do volume através da ativação 

do sistema nervoso simpático e do sistema renina-angiotensina-aldosterona e pela compressão 

física dos rins, especialmente quando há aumento da adiposidade visceral. Outros fatores, como 

a inflamação, o stresse oxidativo, e lipotoxicidade também podem contribuir para a hipertensão 

mediada pela obesidade [36, 37]. 

Os riscos de doença cardíaca coronária, AVC isquémico e DM tipo 2 sofrem um aumento 

constante com o aumento do índice de massa corporal [31]. 

A redução do peso corporal quer por restrição calórica, quer por aumento da atividade física é 

um passo importante para a redução da morbilidade e mortalidade cardiovascular [30].  

 

7.8. COLESTEROL 

 

As dislipidemias constituem um outro fator de risco das DCV. Em termos globais, estima-se 

que o colesterol elevado é responsável por causar cerca de 2,6 milhões de mortes anuais, sendo 

a zona europeia a que apresenta maior prevalência de valores elevados de colesterol total. 

Evidências científicas indicam que valores elevados de triglicerídeos e LDL-colesterol, bem 

como, valores reduzidos de HDL-colesterol estão relacionados com um maior risco de doenças 

cardiovasculares ateroscleróticas [31].  

O LDL-colesterol e HDL-colesterol apresentam funções opostas na regulação dos níveis totais 

de colesterol. O primeiro é depositado nas paredes das artérias e contribui para a aterosclerose, 

enquanto que o segundo protege contra a doença vascular, uma vez que remove o LDL-

colesterol da parede das artérias. Sendo assim, uma redução dos valores de LDL-colesterol em 

conjunto com um aumento dos valores de HDL-colesterol constituem um benefício 

cardiovascular [38]. 

Estima-se que uma redução de 10% do colesterol sérico em homens com 40 anos resulta numa 

redução de 50% de doenças cardíacas num período de cinco anos. A mesma redução de 

colesterol sérico para homens com 70 anos pode resultar numa redução média de 20% na 

ocorrência de doenças cardíacas no período de cinco anos [31]. 

 

7.9. DIABETES 

 

Em 2008 a diabetes foi responsável por cerca de 1,3 milhões de mortes em todo o mundo. 

A DM constitui um grupo de doenças metabólicas caracterizado por valores séricos de glicose 

elevados. A insulina, uma hormona produzida pelo pâncreas, é responsável pela captação da 

glicose para o interior das células. A diabetes surge quando o pâncreas não é capaz de produzir 

esta hormona em quantidade suficiente, e/ou quando a insulina não atua de modo eficaz. Deste 

modo o organismo entra em hiperglicemia, o que conduz à deterioração progressiva dos vasos 
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sanguíneos. Por esta razão, as DCV surgem com mais frequência nos doentes diabéticos, sendo 

responsáveis por cerca de 60% das mortes nas pessoas que apresentam diabetes.  

O risco de DCV é duas a três vezes superior nas pessoas que apresentam diabetes. Estes doentes 

apresentam também um pior prognóstico após eventos cardiovasculares em comparação com 

pessoas sem diabetes. Para além disto, a regulação anormal dos valores de glicose geralmente 

ocorre em conjunto com outros fatores de risco cardiovascular já referenciados, como a 

obesidade, valores de pressão arterial e de triglicéridos elevados e baixos níveis de HDL-

colesterol.  

A deteção precoce e o respetivo tratamento são essenciais para a prevenção de ataques cardíacos 

e AVC, bem como de outras complicações da diabetes (neuropatia, nefropatia e retinopatia). 

Deste modo deve ser efetuada com regularidade a medição dos níveis de glicose no sangue e 

respetiva avaliação do risco cardiovascular [31, 35]. 

 

7.10. HIPERTENSÃO ARTERIAL  

 

A circulação do sangue, que tem por destino chegar a todos os tecidos e células do organismo, 

implica que haja alguma pressão sobre as paredes das artérias. Esta pressão é essencial para que 

o sangue atinja o seu destino e é designada pressão arterial. 

Existem, no entanto, uma série de fatores que podem fazer com que esta pressão sobre as 

paredes das artérias aumente em excesso. Nesta situação estamos então perante um cenário de 

hipertensão [25]. 

Em todo o mundo estima-se que a hipertensão arterial seja responsável por provocar 7,5 milhões 

de mortes, cerca de 12,8% do número total de mortes anuais [31]. 

Em Portugal, existem cerca de dois milhões de hipertensos. Todavia, deste número, apenas 50% 

sabe que sofre desta patologia, 25% está medicado e 11% tem a tensão efetivamente controlada. 

Exatamente por existir uma percentagem tão elevada de doentes cuja hipertensão não é 

controlada ou corrigida, é que a HTA é um dos principais fatores de risco no aparecimento de 

DCV [25]. 

Por cada aumento de 20/10 mmHg na pressão arterial o risco de DCV aumenta duas vezes. A 

hipertensão está associada a uma menor esperança média de vida e um início mais precoce de 

DCV [35]. 

Para além das doenças cardíaca coronária e cerebrovasculares, níveis de pressão arterial 

descontrolados estão também associados ao aparecimento de insuficiências cardíacas e renais, 

doenças vasculares periféricas, danos nos vasos sanguíneos da retina e deficiências visuais.   

O número de pessoas com hipertensão aumentou de 600 milhões em 1980 para quase um bilião 

em 2008 [31]. 
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A hipertensão geralmente não causa sintomas, o que conduz a que um elevado número de 

pessoas não se encontrem diagnosticadas. No entanto, há alguns sinais aos quais se deve estar 

atento como dores de cabeça, tonturas, hemorragias nasais, falta de ar e dores no peito [25]. 

Existem diversos fatores de risco comportamentais relacionados com o desenvolvimento de 

hipertensão (figura 2), tais como o consumo de alimentos ricos em sal e gordura, o abuso de 

álcool, o tabaco e o sedentarismo. Estes fatores de risco são ainda influenciados por fatores 

socioeconómicos. Para além disto, estão geralmente envolvidos fatores de risco metabólicos 

(dislipidemias, diabetes) que aumentam o risco de doença cardíaca, AVC e falência renal [39].  

 

 
 

Figura 2 – Fatores de risco de hipertensão e respetivas complicações, adaptado de A global brief on 

Hypertension, WHO, 2013 

 

A deteção precoce e respetivo tratamento são importantes para minimizar os riscos de 

complicações cardiovasculares. O tratamento da hipertensão tem sido associado a uma redução 

de 35-40% no risco de AVC e cerca de 16% no risco de enfarte do miocárdio [39]. 

 

7.11. MULHERES E CRIANÇAS - GRUPOS DE RISCO 

 

As DCV afetam quer o género masculino quer o feminino, no entanto, o risco nas mulheres é 

frequentemente subestimado. As DCV constituem a principal causa de morte nas mulheres, 

sendo que mais de 8,6 milhões de mulheres em todo o mundo morrem por ano devido a estas 

doenças [25]. 

Uma questão importante na população feminina é a hipertensão, pois representa um elevado 

risco para a ocorrência de eventos cardiovasculares. Existem vários fatores de risco e 

mecanismos propostos para o desenvolvimento de hipertensão que são exclusivos para as 
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mulheres. A título de exemplo, o envelhecimento nas mulheres está associado a um maior risco 

de hipertensão devido à queda dos níveis de estrogénio durante a menopausa [40].  

Um outro ponto a focar diz respeito ao desenvolvimento de hipertensão durante a gravidez uma 

vez que representa um risco acrescido de sofrer de DCV mais tarde, apesar dos valores de 

pressão arterial voltarem ao normal após o parto [25].  

É fundamental uma melhor autoconsciência no que concerne ao risco de DCV e respetivas 

medidas de proteção, bem como na identificação de fatores de risco e sintomas como forma de 

melhorar a deteção precoce [31].  

 

As crianças também são vulneráveis. O risco das DVC pode começar mesmo antes do 

nascimento, durante o desenvolvimento fetal, e aumentar durante a infância com a exposição a 

fatores de risco, como o sedentarismo, alimentação desequilibrada e fumo do tabaco [25].  

Em muitos países, os fatores de risco metabólicos, como obesidade e diabetes estão a aparecer 

em idades cada vez mais precoces.  

Comportamentos saudáveis, como atividade física são aprendidos na infância e continuam na 

idade adulta. Deste modo devem ser motivados hábitos saudáveis no seio familiar.  

O desenvolvimento e a implementação de políticas e estratégias para proteger a saúde e bem-

estar das mulheres grávidas, crianças e jovens continuam a ser medidas fundamentais [31]. 

 

7.12. ATAQUE CARDÍACO E ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL - SINAIS DE ALARME 

 

Os ataques cardíacos e AVC compreendem 60% de todas as mortes cardiovasculares, e foram 

responsáveis por mais de um quinto de todas as mortes nos Estados-Membros da União 

Europeia em 2010 [41].  

Um maior conhecimento na população acerca dos fatores de risco, sinais de alerta e medidas a 

adotar pode levar a uma prevenção mais eficaz, um melhor tratamento e efetivamente salvar 

vidas [42, 43]. 

No que concerne a ataques cardíacos, em 2010 foram responsáveis por 13% de todas as mortes 

que decorreram nos Estados-Membros da União Europeia [41].  

Um ataque cardíaco ocorre quando um trombo ou uma rutura de uma placa aterosclerótica 

origina um bloqueio do fluxo de sangue para o coração, levando a uma redução do fornecimento 

de oxigénio e nutrientes danificando o músculo cardíaco [31, 42].  

Reconhecer os primeiros sinais de aviso é a chave para maximizar a sobrevivência e minimizar 

os danos no músculo cardíaco [25]. 

Os sinais de aviso de um ataque cardíaco compreendem desconforto, dor ou pressão no centro 

do peito, desconforto na parte superior do corpo, como nos braços, pescoço ou estômago, 

náuseas, vómitos, suores frios e falta de ar [25, 42]. 
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Cuidados médicos podem prevenir ou limitar os danos no coração. Quanto mais rápido eles são 

iniciados, maiores serão os benefícios e maiores serão as possibilidades de uma recuperação 

completa. Os tratamentos são mais eficazes quando são iniciados na primeira hora após o início 

dos sintomas de ataque cardíaco e a vantagem diminui com a passagem de cada hora a partir do 

início dos sintomas até tratamento [42]. 

O AVC, uma das principais causas de morte a nível mundial, está entre as principais causas de 

incapacidade a longo prazo em adultos e perda de anos de vida [43]. 

A fisiopatologia do AVC é diversificada podendo resultar da formação de trombos em vasos 

sanguíneos cerebrais ateroscleróticos (AVC isquémico) [31]. 

Os sinais de alarme a ter em consideração incluem: entorpecimento, formigueiro ou fraqueza na 

cara, braços ou pernas, especialmente num dos lados do corpo; sensação de confusão, 

dificuldade em falar e compreender; dificuldades de visão (num só olho ou em ambos); 

dificuldade em andar, equilibrar-se ou coordenar os movimentos e dor de cabeça forte sem 

causa aparente [25]. 

Embora sejam reconhecidas melhorias na consciência e conhecimento, a identificação de sinais 

de alerta e de fatores de risco de AVC ainda é reduzida. Tendências similares são observadas 

para os fatores de risco cardíaco em geral [43].  

 

7.13. DISCUSSÃO  

 

O objetivo primordial da realização de um folheto informativo acerca das DCV, no âmbito da 

comemoração “Maio, mês do Coração”, consistiu na sensibilização dos utentes e respetivos 

familiares, para a identificação de fatores de risco cardiovascular e para a adoção de 

comportamentos mais saudáveis, tendo-se para tal efeito efetuado um aconselhamento sobre os 

pontos fulcrais do tema.   

No geral a população demonstrou interesse em obter mais informações acerca desta 

problemática, revelando-se bastante recetiva e com a preocupação de transmitir os 

conhecimentos a outros familiares, os quais segundo mencionavam, apresentavam vários fatores 

de risco cardiovasculares. 

No entanto, também ficou a noção que existe parte da população que desvaloriza a situação, não 

dando a importância necessária aos fatores de risco apresentados.  

No que diz respeito à participação no rastreio cardiovascular anteriormente referenciado vários 

utentes viram avaliados os seus parâmetros de pressão arterial e glicémia. A grande maioria 

mostrou-se muito participativa, verbalizando a sua satisfação, e procurando mais informações 

acerca do tema e medidas a colocar em prática de forma a conseguir mais e melhor saúde.  
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7.14. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em conta que a prevenção e controlo das DCV e respetivos fatores de risco dependem, 

em grande parte, da mudança de certos hábitos de vida da população e adoção de estilos de vida 

mais saudáveis, a atuação do farmacêutico como profissional de saúde, que lida com os doentes, 

familiares e sociedade em geral, deve-se direcionar ao processo educativo.  

É importante que as pessoas reconheçam que a maioria das DCV são causadas por fatores de 

risco que podem ser controlados, tratados ou modificados, compreendendo assim que podem 

reduzir o seu potencial para DCV, conhecendo os fatores de risco e adotando as medidas vitais 

para diminuir o seu próprio risco e o da sua família.  

Com este estudo verifica-se que ainda há um longo caminho a percorrer para combater esta 

problemática, sendo necessário um aumento significativo do investimento em estratégias de 

prevenção. É assim necessário adotar uma estratégia multifatorial e uma abordagem de risco 

total para o controlo de fatores de risco cardiovascular. 

Em termos pessoais esta atividade permitiu desenvolver capacidades fundamentais do exercício 

farmacêutico, quer ao nível do aconselhamento farmacêutico, bem como, na promoção da saúde 

e bem-estar da comunidade. Através de um contato próximo com os utentes foi assim 

possibilitado tornar a população mais alerta para a problemática das DCV, esclarecer as suas 

dúvidas e receios relativos ao tema.   

Para finalizar, verifica-se que campanhas educativas e a abordagem de prevenção de toda a 

população utilizando diferentes fontes de informação pode ser uma forma adicional para 

melhorar a sensibilização e conhecimento das pessoas.  
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8. A ALIMENTAÇÃO NO PRIMEIRO ANO DE VIDA 

 

8.1. INTRODUÇÃO 

 

Uma correta alimentação é essencial para o crescimento e desenvolvimento que ocorre durante 

o primeiro ano de vida de um bebé. Neste período de vida ocorrem muitas alterações 

fisiológicas que permitem o consumo de alimentos de composição e textura diversa.  

A saúde dos lactentes em desenvolvimento é promovida pela obtenção de uma quantidade 

essencial de nutrientes através do consumo de quantidades e tipos de alimentos adequados [44]. 

Constitui uma tarefa dos pais proporcionar uma alimentação capaz de assegurar o normal 

desenvolvimento da criança e simultaneamente oferecer alimentos, com diferentes texturas e 

paladares, com o objetivo de fomentar, desde cedo, hábitos alimentares saudáveis [45].  

Muitas são as incertezas que preocupam os pais no que concerne à amamentação e à introdução 

de novos alimentos, questionando-se qual será o primeiro alimento sólido a introduzir, quando e 

como se devem introduzir os novos alimentos, o que fazer para que o bebé aprenda a ter uma 

alimentação diversificada, entre muitas outras [45].  

Uma vez que o farmacêutico comunitário é um profissional de saúde ao qual a população 

recorre frequentemente para resolver este tipo de dúvidas e dado o meu reduzido conhecimento 

nesta área, durante o meu estágio realizei uma pesquisa bibliográfica sobre o tema e desenvolvi 

um folheto informativo, presente em anexo (anexo 2), com algumas informações importantes 

que pretendem esclarecer estas dúvidas e promover uma alimentação adequada e saudável.  

Tendo em conta que uma alimentação desequilibrada começa a ter os seus efeitos desde os 

primeiros anos de vida e pode ser determinante para o futuro é fundamental adotar, desde cedo, 

padrões alimentares saudáveis de modo a garantir um desenvolvimento sadio, um rendimento 

adequado e um maior bem-estar e qualidade de vida.  

Sendo assim, o referido folheto pretendeu o auxílio na tomada de decisões acerca da 

alimentação infantil, de forma a incitar desde bebé hábitos alimentares saudáveis no seio da 

população e dada a importância do tema, recorreu-se a material educativo, gráfico e escrito, de 

modo a facilitar o processo de comunicação e educação para a saúde.   

 

8.2. ALEITAMENTO MATERNO 

 

O leite materno é o alimento ideal para os bebés, pois apresenta a combinação perfeita de 

nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento do lactente. A OMS recomenda o 

aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida [46]. A amamentação deve ser 

ativamente promovida e apoiada como o mais desejável método de alimentação infantil, não 
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somente pelos seus benefícios nutricionais e imunológicos como também os afetivos, sociais, de 

desenvolvimento e qualidade de vida [44]. 

O aleitamento materno fornece o equilíbrio correto de nutrientes para suportar o crescimento e 

desenvolvimento do bebé. Estes nutrientes são fornecidos numa forma fácil de digerir e 

absorver. A composição do leite materno vai sofrendo alterações ao longo do tempo de modo a 

responder às necessidades nutricionais do lactente [44, 45].  

O leite materno atua como agente imunizador, protegendo o bebé contra alergias, fortalecendo o 

seu sistema imune, uma vez que na sua composição apresenta imunoglobulina A, lactoferrina, 

lisozima, citoquinas e fatores de crescimento [47, 48].  

Estudos sugerem que o aleitamento materno diminui a incidência e/ou gravidade de uma vasta 

gama de doenças infeciosas, como infeções gastrointestinais, infeções urinárias, otites, infeções 

do trato respiratório, entre outras [49, 50]. 

O aleitamento materno parece ainda estar associado a um melhor desenvolvimento cognitivo 

[44, 47, 50] e na proteção do bebé de doenças atópicas, como eczemas e alergias alimentares 

[45, 49]. 

Evidências sugerem também uma menor probabilidade de desenvolver excesso de peso e 

obesidade, diabetes, hipercolesterolemia e cárie dentária [45, 49, 50]. 

Para além disso, a sucção no peito materno desenvolve um maxilar mais saudável com melhor 

musculatura da boca que irá favorecer o desenvolvimento da linguagem. O leite está sempre na 

temperatura ideal e a aceitação dos novos alimentos é mais fácil quando o bebé é amamentado 

[45, 47]. 

Para além dos benefícios para o lactente, o aleitamento materno também apresenta vantagens 

para as mães. Na mulher que amamenta, a hemorragia pós-parto é mais reduzida, o útero volta 

mais rapidamente ao tamanho normal, devido ao aumento da concentração de ocitocina, e o 

peso regressa mais facilmente ao peso pré-gestacional. 

Amamentar contribui também para uma maior remineralização dos ossos da mãe e diminui a 

probabilidade de desenvolvimento de cancro da mama e do ovário [44, 47, 50]. 

 

O comportamento alimentar maternal e respetivas preocupações estão associadas ao estilo de 

alimentação da criança, à respetiva dieta e peso [51].   

Estudos sugerem que as crianças aprendem sabores mesmo antes de iniciarem a diversificação 

alimentar. Uma grande variedade de sabores ingeridos pelas mães são transmitidos para o leite 

e/ou liquido amniótico.  

A exposição a uma variedade de sabores parece facilitar a aceitação de novos alimentos.  

Uma vez que a variedade de sabores está associada a uma maior diversidade no conteúdo 

nutritivo dos alimentos, uma preferência por sabores variados aumenta a gama de nutrientes 
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consumidos e a probabilidade de alcançar uma dieta balanceada, facto este que a mãe que se em 

período de amamentação deve ter em conta aquando da sua alimentação [52].   

 

8.3. LEITES ADAPTADOS  

 

O leite materno constitui a fonte ideal de nutrição para o bebé, mas nem sempre está disponível, 

existindo leites adaptados de forma a nutrir a criança no primeiro ano de vida.  

Apesar de não possuírem as vantagens do leite materno e serem produzidos a partir do leite de 

vaca, são modificadas de forma a facilitar a digestão do bebé e enriquecidos fornecendo os 

nutrientes necessários em cada fase de crescimento. Deste modo, para responder às necessidades 

nutricionais de cada recém-nascido existe uma variedade de fórmulas infantis como fórmulas 

hipoalergénicas, anti refluxo, sem lactose, entre outras [47]. 

 

8.4. DIVERSIFICAÇÃO ALIMENTAR  

 

Com o crescimento, as necessidades nutricionais vão-se alterando de acordo com a evolução das 

capacidades fisiológicas.  

Entre o quarto e o sexto mês, o leite deixa de satisfazer por si só as necessidades do bebé, pelo 

que se torna essencial a introdução de novos alimentos complementares, com continuidade da 

amamentação até os 2 anos de idade ou mais além [46]. 

A transição para alimentos semissólidos e sólidos na dieta é nutricionalmente importante porque 

as necessidades de ferro, zinco e vários outros nutrientes são superiores no segundo semestre de 

vida do bebé [52].  

Cada criança desenvolve-se ao seu próprio ritmo, deste modo a idade e o tamanho não devem 

ser os únicos fatores a considerar na decisão de como alimentar o bebé. A taxa de progressão 

para cada nova textura e estilo alimentar é determinada pelas capacidades e atitudes do bebé. É 

importante também ter em conta o desenvolvimento das habilidades corporais, o 

desenvolvimento psicomotor e respostas reflexas [44]. 

Não existem normas rígidas acerca da ordem com que os alimentos são introduzidos na 

diversificação alimentar, dependendo esta decisão dos pais e do profissional de saúde que 

acompanha o bebé.  

Nos primeiros dias, deve-se optar por uma consistência parecida à do leite e, gradualmente, 

espessar a consistência do puré ou papa, de forma a haver uma adaptação do bebé aos novos 

alimentos. 

Deve ainda haver o cuidado de introduzir um novo alimento de cada vez e com um intervalo de 

três a cinco dias entre cada, de forma a identificar facilmente qualquer reação adversa ao 
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mesmo. Este intervalo permite também que o bebé tenha tempo para aprender o sabor que lhe 

está a ser oferecido [45, 53]. 

Aquando da introdução de alimentos complementares na dieta do bebé muitos profissionais de 

saúde recomendam também o início do consumo de pequenas quantidades de água [52]. 

O tipo de alimentos complementares introduzidos na infância não só afetam o estado nutricional 

atual, mas possivelmente também as preferências alimentares na vida adulta. É inteiramente 

possível que um aumento do consumo de frutas e vegetais no início da vida podem levar a um 

consumo ao longo da vida de frutas e legumes, que por sua vez pode ser benéfico para o 

controlo de peso na vida adulta [52]. 

 

4-6 meses de idade 

 

O leite materno ou as fórmulas adaptadas devem continuar a ser a base da alimentação do bebé 

e o alimento principal para satisfazer as suas necessidades nutricionais [53].  

A diversificação alimentar pode começar com o puré de legumes, especialmente nos casos em 

que a criança apresenta excesso de peso. Inicialmente, deve ser um puré simples e com pouca 

consistência, elaborado com dois ou três alimentos, nomeadamente a batata e a cenoura. Com 

intervalos de dois a cinco dias pode-se ir adicionando outros legumes, como a alface, o feijão-

verde, a abóbora e a curgete.  

Com o desenvolvimento da capacidade digestiva da criança vai-se aumentando a consistência 

do puré e introduzindo outros legumes. O puré deve ser preparado sem a adição de sal, 

podendo-se temperar com um fio de azeite no final da confeção.  

Após a adaptação ao puré de legumes pode ser introduzido o caldo de carne, cozendo-se a carne 

magra, sem peles e gorduras, juntamente com os legumes e retira-se a carne no final da 

cozedura, não sendo esta oferecida ao bebé. 

A alimentação complementar também pode ser iniciada com as farinhas de cereais, que podem 

ser lácteas ou não lácteas, conforme apresentem ou não leite na sua composição, 

respetivamente.  

As farinhas podem ou não apresentar glúten na sua composição. A introdução de farinhas com 

glúten antes dos seis meses deve ser evitada de forma a evitar o desenvolvimento de 

intolerâncias. 

É importante respeitar as indicações do fabricante no que diz respeito à preparação das farinhas, 

realizando corretamente as diluições de forma a prevenir alterações gastrointestinais no bebé. 

Após a adaptação ao puré de legumes ou à farinha de cereais é introduzido o puré de frutas. As 

primeiras frutas são geralmente a maça, a pera e a banana, bem maduras, esmagadas ou raladas, 

devendo-se começar por introduzir um fruto de cada vez e sem adição de açúcar. A maçã e a 

pera devem ser preferencialmente cozidas até ao sexto mês [45, 53, 54]. 
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6 meses de idade 

 

Se já foram introduzidas as farinhas de cereais sem glúten deve então passar-se às papas com 

glúten.  

Deve-se continuar a introdução gradual de novos ingredientes no puré de legumes, como o alho 

francês e os brócolos, cozinhados e reduzidos até originarem uma papa com textura cremosa. 

Após a etapa de transição para a introdução da carne na alimentação da criança, iniciada com o 

caldo de carne, pode-se passar à introdução propriamente dita deste alimento na dieta. A carne 

deve ser cozida, triturada e servida junto do puré de legumes, cerca de dez a quinze gramas por 

dia. Deve-se iniciar com carne de frango, borrego, peru ou coelho e só mais tarde deve ser 

introduzida a carne de vaca [45, 53, 54].  

 

9 meses de idade 

 

Nesta etapa pode ser introduzido o peixe, que deve ser branco (pescada, linguado, maruca, 

espada) e cozido juntamente com o puré de legumes, numa dose de quinze a vinte gramas por 

dia.  

Os mariscos e alguns peixes, nomeadamente o atum e a cavala, dada a menor tolerabilidade e 

digestibilidade só devem ser introduzidos após os dezoito meses de idade. O polvo e as lulas 

devem ser introduzidos após os vinte e quatro meses. 

A gema do ovo é menos alergénica do que a clara, podendo por isso, ser oferecida nesta etapa. 

Deve ser bem cozida, esmagada e misturada na sopa de legumes, até duas vezes por semana.  

Na primeira vez introduz-se um quarto da gema do ovo, na segunda cerca de metade da gema, 

na terceira três partes da mesma e na quarta vez a gema inteira. 

O iogurte natural e o queijo são alimentos com boa digestibilidade que favorecem a flora 

intestinal, podendo ser usados como substitutos de uma refeição láctea. Os queijos frescos 

aromatizados, sobremesas lácteas, gelados e natas só devem ser introduzidos após os 24 meses. 

No puré de frutas podem ser introduzidos os citrinos e outros frutos, como a manga, melancia, e 

o melão. Relativamente aos frutos secos, nomeadamente o figo, as uvas passas e o damasco, 

também podem ser introduzidos mas em pequenas quantidades, uma a duas unidades. Estes 

devem ser triturados na papa ou em batidos com iogurte natural, mas sempre que possível 

demolhados para retirar parte do açúcar presente.  

Alimentos como a noz, o amendoim, a amêndoa e o pinhão só devem ser introduzidos depois 

dos 24 meses, por serem responsáveis por alergias nas crianças mais sensíveis. 

Relativamente ao puré de legumes, este deve ser cada vez menos triturado, de modo a estimular 

a mastigação e a aumentar a recetividade pelas texturas mais consistentes e granulosas. Pode-se 
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ainda introduzir novos legumes, como couve-flor, couve-branca, agrião, entre outros [45, 53, 

54]. 

 

10 meses de idade 

 

O feijão, o grão-de-bico, as ervilhas e as lentilhas, devem ser oferecidos em pequenas 

quantidades na sopa, bem cozinhados e triturados de forma a melhorar a sua digestibilidade.  

Nesta etapa pode-se introduzir o arroz em bago e a massa em pequenas quantidades e bem 

cozidos na sopa de legumes [45, 53]. 

 

12 meses de idade 

 

A sopa pode incluir pequenos pedaços de legumes e podem começar a ser dados alguns vegetais 

crus em salada (sem pele nem sementes), como o tomate e o pepino. 

A fruta constitui uma excelente fruta de vitaminas, minerais e antioxidantes. A pouco e pouco, 

nesta etapa podem ser oferecidos frutos com maior potencial alergénico, como morango e quivi.  

 O ovo é um alimento de alto valor nutricional, podendo nesta etapa ser dado um ovo inteiro por 

refeição, até duas vezes por semana, substituindo a carne ou o peixe de uma refeição principal.  

A partir dos doze meses pode ainda ser introduzida a carne de porco. As quantidades de carne e 

peixe recomendadas são vinte a vinte e cinco gramas por dia [45, 53, 54]. 

O mel não deve ser consumido durante o primeiro ano de vida, devido à possibilidade de conter 

esporos de Clostridium botulinum, toxinas que podem provocar doenças com consequências 

graves [52]. 

O leite de vaca não deve ser introduzido antes dos doze meses e, se possível, só depois da 

criança completar três anos. 

Importa referir que os alimentos em natureza já apresentam quantidades suficientes de sal e 

açúcar. Não sendo deste modo necessário adicionar estes condimentos aos alimentos e quanto 

mais tarde forem introduzidos melhor [45]. 

A criança deve integrar-se progressivamente no padrão alimentar da família, desde que a mesma 

seja fiel aos princípios da alimentação saudável, ou seja, completa, equilibrada e variada, como 

sugere a roda dos alimentos, com baixo teor em gorduras, sal e açúcar. Com o crescimento a 

criança deve então ingerir alimentos de todos os grupos da roda dos alimentos, cumprindo a 

proporção que é sugerida pelo tamanho de cada sector, bem como variar o mais possível dentro 

de cada grupo.  

A água assume também elevada importância, quer durante as refeições, quer fora das mesmas, 

devendo ser consumida de acordo com as necessidades individuais [44, 53].  
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8.5. DISCUSSÃO 

 

A elaboração do referido folheto informativo pretendeu esclarecer a comunidade acerca da 

introdução dos primeiros alimentos nos bebés, nomeadamente quais os primeiros alimentos a 

serem introduzidos, como devem ser apresentados, com que idade introduzir determinados 

alimentos que suscitam mais dúvidas dado o potencial alergénico e como tentar promover desde 

cedo hábitos saudáveis nas crianças.  

Tendo em conta que a alimentação infantil é de uma importância extrema, uma vez que, pode 

ter repercussões no resto da vida do indivíduo e os pais apresentam elevada preocupação quanto 

ao tema, verificou-se um elevado interesse por parte da comunidade em se esclarecer mais 

acerca do mesmo, requisitando os folhetos para lerem em casa com mais atenção ou para 

entregarem a outros familiares ou conhecidos que sabiam que se interessariam pelo tema. 

Para além disso, constatou-se também um elevado interesse por parte de alguns colaboradores 

da equipa da FV, uma vez que esta temática também lhes suscitava algumas questões, e dada a 

importância da mesma foi assim importante para esclarecer algumas dúvidas da própria equipa.  

No que diz respeito aos conhecimentos presentes na comunidade verificou-se que a mesma 

apresenta noções gerais acerca da amamentação e diversificação alimentar infantil mas 

apresenta muitas dúvidas quanto aos meses em que devem ser introduzidos determinados 

alimentos e respetivas quantidades, bem como, algumas incertezas com alimentos de maior 

potencial alergénico. No entanto, um ponto importante de focar no seio da população foi a 

consciência de que se trata de uma temática que necessita de se personalizar e adaptar a cada 

indivíduo, sendo que a informação disponibilizada não constitui medidas rígidas e que é sempre 

importante consultar o profissional de saúde, que acompanha de perto a criança, de forma a 

auxiliar todo este processo.   

 

8.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O farmacêutico comunitário é continuamente encorajado a promover e a participar em 

atividades que envolvam a saúde e bem-estar da população. Deste modo, é constantemente 

solicitado o seu apoio à comunidade, na prestação de informação, dispondo assim à respetiva 

comunidade a possibilidade de participar na tomada de decisões acerca da sua saúde e de quem 

os rodeia.  

Dado o seu papel na promoção de saúde e na motivação dos seus utentes para a necessidade de 

se informarem cada vez mais e melhor sobre questões relacionadas com a saúde, esta temática 

pareceu-me uma boa oportunidade de colocar em prática estas ações da responsabilidade 

farmacêutica. Por um lado consiste num tema com elevada relevância na saúde da população, 

uma vez que, uma alimentação equilibrada é fundamental para assegurar o correto 
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desenvolvimento das crianças e respetivo bem-estar e é importante iniciar desde cedo estilos 

alimentares saudáveis. Por outro lado, é um assunto que preocupa os pais e que lhes suscita 

muitas dúvidas e que conduz à procura, por parte dos mesmos, do farmacêutico comunitário 

para respetivos esclarecimentos, dado o contato próximo estabelecido com este profissional de 

saúde.  

Deste modo, dada a importância do tema e respetivas consequências e tendo em conta que os 

meus conhecimentos acerca do mesmo eram limitados foi bastante recompensador a elaboração 

do referido folheto, quer a nível pessoal, quer a nível de crescimento profissional.   
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9. CONCLUSÃO FINAL 

 

Finalizado o período de estágio posso evidenciar que estes quatro meses em Farmácia 

Comunitária foram muito gratificantes, quer por toda a experiência adquirida nas diferentes 

áreas de intervenção farmacêutica, bem como, por todo o número de situações que surgiram no 

decorrer da atividade, que a tornam única e enriquecedora profissional e pessoalmente.    

Efetivamente o dia-a-dia do farmacêutico comunitário resulta de uma junção de todas as 

capacidades académicas adquiridas ao longo dos cinco anos de estudos com o seu perfil 

humano. 

Ao longo destes meses fui-me apercebendo do papel importante que o farmacêutico apresenta 

no seio da comunidade e da procura e confiança que a mesma lhe deposita, tornando a farmácia 

um local que premeia a saúde e bem-estar da população, não sendo apenas um lugar de dispensa 

de medicamentos.  

Na FV tive o privilégio de vivenciar um ambiente de trabalho saudável e conviver com uma 

equipa de colaboradores muito prestáveis e experientes, com papel fulcral no meu processo de 

aprendizagem.  

Enquanto estagiária, foi-me proporcionada uma visão generalizada acerca do funcionamento de 

uma farmácia, bem como a perceção da responsabilidade do farmacêutico, que para a execução 

de um bom desempenho está envolvida uma longa formação, dedicação e trabalho, constante 

aprendizagem e procura de novos conhecimentos.    

Deste modo, considero que os objetivos definidos para o estágio foram alcançados, podendo 

referir ainda que para além de uma experiência única e enriquecedora, o estágio constitui um elo 

fundamental na ligação da formação académica com a realidade profissional, tornando-me 

assim mais apta e confiante para o mercado de trabalho.    
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11. ANEXOS 

ANEXO 1 – FOLHETO INFORMATIVO RELATIVO AO TEMA “MAIO, MÊS DO CORAÇÃO” 
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ANEXO 2 – FOLHETO INFORMATIVO SOBRE A ALIMENTAÇÃO NO PRIMEIRO ANO DE 

VIDA  
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1. OBJETIVO 

 

Este estágio teve como objetivo a aquisição de conhecimentos a nível do funcionamento da 

Farmácia Hospitalar, nomeadamente, a sensibilização para a estrutura orgânica-funcional do 

Serviço e para a realidade hospitalar. Procurou-se também, ao longo do estágio, permitir a 

aplicação do conhecimento teórico e prático já adquirido às diferentes realidades de cada serviço, 

bem como complementar a formação académica referente a esta área. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) hospitalares constituem uma estrutura hospitalar essencial 

para a qualidade dos cuidados de saúde dispensados. Aqui, a importância do farmacêutico é 

incontestável, uma vez que este, não só é responsável pelos diferentes serviços realizados a nível da 

Farmácia Hospitalar, mas também se encontra integrado em comissões de apoio à gestão hospitalar 

[1]. 

Desta forma, a participação do estudante nas atividades desenvolvidas ao longo do estágio 

hospitalar é uma mais-valia para a sua formação académica e contribuem para que o mesmo se 

torne num melhor profissional. 

O estágio nos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto (CHP) contemplou oito 

semanas de formação, nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014, sob orientação da Dra. Teresa 

Almeida.   

Este iniciou-se com algumas apresentações teóricas referentes a cada serviço da Farmácia 

Hospitalar, as quais decorreram ao longo da primeira semana, tendo-se feito também uma visita 

guiada pelos vários setores. Durante as restantes semanas percorreram-se os diferentes serviços 

farmacêuticos, nomeadamente:  

- Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF); 

- Produção de não-estéreis e estéreis; 

- Unidade de Farmácia Oncológica (UFO); 

- Distribuição individual diária em dose unitária (DIDDU); 

- Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA); 

- Ensaios Clínicos (EC). 

No primeiro dia de cada semana, procedeu-se à leitura da documentação relativa a cada 

serviço (matrizes de processos, instruções de trabalho), sendo que nos restantes dias os 

responsáveis de cada setor se encarregaram da formação. 

Ao longo do estágio foi ainda possível a participação no V curso do Grupo de Nutrição 

Artificial do CHP, relativo ao suporte nutricional, e no I Congresso Internacional de Cuidados 
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Intensivos e Unidades Intermédias do CHP, com o tema “Doente crítico: do diagnóstico à 

terapêutica”. Teve-se também o privilégio de assistir, não só a duas apresentações de divulgação 

científica, nomeadamente, “Golimumab: a experiência clínica” e “STELARA
®
 (Ustecinumab) na 

psoríase em placas e artropática”, mas também de acompanhar uma auditoria interna aos serviços 

da Unidade de Farmácia Oncológica, Investigação e Desenvolvimento e Cuidados Farmacêuticos.  

Tivemos ainda a oportunidade de participar numa campanha de recolha de medicamentos, na 

qual procedemos à organização dos medicamentos recolhidos, de acordo com o seu grupo 

farmacoterapêutico, após a verificação do seu estado de conservação e prazo de validade. 

 

2.1 Farmácia Hospitalar  

  

As atividades farmacêuticas exercidas a nível hospitalar são desempenhadas pelos Serviços 

Farmacêuticos Hospitalares, os quais possuem autonomia técnica e científica e cuja direção é 

assegurada, obrigatoriamente, por um farmacêutico hospitalar (FH). Estes serviços têm como 

principal responsabilidade a gestão dos medicamentos e de outros produtos farmacêuticos, 

assegurando, desta forma, o cumprimento da política de utilização do medicamento, tal como 

descrito pelo Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento (FHNM) e pela Comissão de 

Farmácia e Terapêutica (CFT) [2]. 

Aos Serviços Farmacêuticos compete ainda as seguintes funções [2,3]: 

- A seleção, aquisição, aprovisionamento, armazenamento e distribuição de medicamentos, 

produtos farmacêuticos e dispositivos médicos; 

- A produção de medicamentos, bem como a análise de matérias-primas e produtos 

acabados; 

- A participação em Comissões Técnicas Hospitalares; 

- A prestação de cuidados farmacêuticos; 

- A colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos; 

- A colaboração na formação, tanto de Técnicos Superiores de Saúde (farmacêuticos), como 

de Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT); 

- A participação nos Ensaios Clínicos. 

Desta forma, o farmacêutico hospitalar é um profissional integrado numa equipa 

multidisciplinar, estando habilitado a desempenhar as atividades em cima descritas. Estas 

traduzem-se sobretudo na promoção do uso racional do medicamento a nível hospitalar, 

assegurando a sua qualidade, eficácia e segurança, e na prestação de informações sobre os 

medicamentos a qualquer profissional de saúde [4]. 
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Serviços 

Farmacêuticos 

Armazém de produtos farmacêuticos 

 
Distribuição 

- Ambulatório 

 - Clássica 

 - Dose individual diária 

Investigação e Desenvolvimento 

Farmácia Oncológica 

Farmacotecnia 

 

2.2 Serviços Farmacêuticos do  Centro Hospitalar do Porto 

 

O CHP constitui uma Entidade Pública Empresarial dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial, e é atualmente constituído pelo Hospital Geral e Central de Santo António 

(HGSA), Maternidade Júlio Dinis (MJD) e Hospital Joaquim Urbano (HJU).  

Este é um hospital central e escolar, tendo funções integradas de prestação de cuidados de 

saúde, de formação pré e pós-graduada e de investigação, as quais contribuem para o 

desenvolvimento da ciência e tecnologia da saúde. Desta forma, o CHP assume-se como uma 

unidade essencial do sistema de saúde português, visando a excelência em todas as suas atividades 

numa perspetiva global e integrada de saúde [5]. 

Os SF do CHP encontram-se sob a direção da Dra. Patrocínia Rocha e apresentam-se quase 

totalmente centralizados no HGSA, mantendo as farmácias satélites do HJU e da MJD, e 

encontram-se certificados pela Norma ISO 9001, a qual implica uma melhoria contínua no rigor, 

qualidade e eficiência [6].
 

No HGSA os SF encontram-se localizados no Edifício Neoclássico, com exceção da UFO, 

que se encontra localizada no Edifício Dr. Luís de Carvalho. Este último foi construído de forma a 

dar resposta às necessidades emergentes da instituição. 

A farmácia central encontra-se organizada em diversos setores, como se pode observar no 

esquema 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1 – Estrutura orgânica-funcional dos Serviços Farmacêuticos. 
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2.3 Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento 

 

O FHNM tem como base critérios clínicos, de qualidade de vida e critérios 

farmacoeconómicos, e constitui um importante auxiliar de trabalho, uma vez que permite garantir, 

não só a qualidade, eficácia e segurança da terapêutica, mas também o controlo de custos e a 

racionalização da escolha de medicamentos [4]. 

Este contém um conjunto de informações relevantes, sobre os medicamentos de uso 

frequente a nível hospitalar, servindo então como orientação na escolha do fármaco mais adequado 

para cada situação abrangida pela legislação. Contudo, existem situações que não se encontram 

abrangidas pela mesma, sendo assim permitida a inclusão de outros medicamentos não presentes no 

FHNM, após a aprovação pelos organismos competentes como, por exemplo, a CFT, tal como se 

encontra estabelecido no Despacho nº 1083/2004, (2ª série), de 1 de Dezembro de 2003, publicado 

no Diário da República, 2ª série, nº14, de 17 de Janeiro de 2004 [7,8]. 

Desta forma, compete à CFT de cada hospital a aprovação da inclusão ou exclusão de 

medicamentos numa publicação complementar ao FHNM, a adenda ao FHNM [7]. Esta abrange, 

assim, os doentes que não se encontram contemplados no FHNM e procura satisfazer as suas 

necessidades terapêuticas, bem como melhorar a sua qualidade de vida [2]. 

 

2.4 Gestão Hospitalar de Armazéns e “Circuito do Medicamento”  

 

A existência de programas informáticos contribui para o bom funcionamento dos serviços 

clínicos e farmacêuticos, uma vez que facilita a comunicação entre os diferentes setores e 

profissionais do meio hospitalar, possibilitando uma resposta rápida e simples às exigências de 

ambos os serviços. 

Nesse sentido, no HGSA, é utilizado um programa informático, designado Gestão Hospitalar 

de Armazéns e Farmácia (GHAF), que facilita a gestão de stock e intervém no processo de 

aquisição, distribuição, débito e devolução de medicamentos e produtos farmacêuticos. 

Para além deste programa informático, existe ainda o “Circuito do Medicamento” (CdM), o 

qual está presente tanto nos serviços clínicos, como nos Serviços Farmacêuticos do HGSA, sendo a 

plataforma onde se realiza a prescrição médica eletrónica e a validação farmacêutica. Este 

programa é utilizado por todos os Serviços Farmacêuticos, tendo o Farmacêutico Hospitalar acesso 

às prescrições dos doentes em regime de ambulatório, regime de internamento e hospital de dia. O 

CdM possibilita ainda o registo das intervenções farmacêuticas efetuadas, sendo um importante 

auxiliar na realização de cuidados farmacêuticos, o que contribui para um uso racional e seguro do 

medicamento. 
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A implementação do GHAF e do CdM tornou-se uma mais-valia para os Serviços 

Farmacêuticos, uma vez que permitem uma otimização dos processos inerentes à gestão e circuito 

do medicamento, tornando-os mais rápidos, menos falíveis e mais fáceis de monitorizar. 

 

2.5 Comissões Técnicas  Hospitalares  

 

Como foi já referido anteriormente, uma das funções do Farmacêutico Hospitalar passa pela 

participação em Comissões Técnicas, as quais são uma parte integrante da gestão hospitalar, 

estando presente na CFT, na Comissão de Ética (CE) e na Comissão de Controlo da Infeção 

Hospitalar (CCIH) [2]. 

A CFT é uma comissão especializada responsável pela definição e monitorização sistemática 

da política do medicamento no hospital, que procura alcançar um maior rigor e segurança na 

prescrição médica, bem como diminuir custos associados à terapêutica. Esta atua como um elo de 

ligação entre os serviços clínicos e farmacêuticos, participando na elaboração de adendas e 

deliberações relativas a condições de utilização de certos medicamentos, pronunciando-se sobre a 

terapêutica mais adequada para os doentes e elaborando protocolos de utilização e programas de 

educação [4,7]. 

A CE engloba a Comissão de Ética para a Saúde (CES) e a Comissão de Ética para 

Investigação Clínica (CEIC), sendo que o FH encontra-se presente em ambas as comissões. Na 

CEIC, o principal objetivo passa por assegurar a proteção dos direitos, da segurança e do bem-estar 

dos participantes nos ensaios clínicos [9]. Já à CES compete, não só a salvaguarda da dignidade e 

integridade humana, mas também a emissão de pareceres sobre questões éticas no domínio da 

atividade do hospital, sobre protocolos de investigação científica envolvendo seres humanos e 

sobre a realização de ensaios clínicos [10]. 

A CCIH tem como principal competência a vigilância a nível de infeções hospitalares e a 

elaboração de estratégias no controlo da infeção [11]. 

 

2.6 Sistemas de Gestão de Qualidade nos Serviços Farmacêuticos  

 

O CHP visa, em todas as suas atividades, a evolução no sentido da excelência, 

desenvolvendo para tal projetos de melhoria contínua de forma a, não só consolidar a atuação 

clínica, mas também garantir a segurança dos procedimentos para os todos os envolvidos, 

nomeadamente, utentes, profissionais e visitantes. [6] 

Como tal, foi criado para cada atividade uma matriz de processo, a qual nos dirige para um 

conjunto de procedimentos padronizados, as instruções de trabalho, que têm como objetivo orientar 
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as ações a executar. A matriz contém ainda indicação dos objetivos a atingir em cada atividade, os 

quais são objetos da gestão de qualidade. 

Um dos projetos de melhoria implementados no CHP é o Hospital Logistic System (HLS), o 

qual tem como objetivo rentabilizar os processos através de uma melhoria contínua e inovação dos 

mesmos, sendo que, para tal, os colaboradores são incentivados a desenvolverem formas mais 

eficientes para a obtenção dos resultados. Esta melhoria contínua reflete-se nos processos 

administrativos e na gestão do armazém que, em conjunto, conduzem a uma gestão mais eficiente 

dos stocks e consequente diminuição dos mesmos.  

Em termos de inovação procedeu-se também ao estudo e desenvolvimento de um novo 

método de reposição a nível dos serviços, de material clínico e farmacêutico, o qual passou pela 

implementação de armazéns geridos pelo sistema em dupla caixa. Neste sistema, cada caixa vazia 

ou Kanban (cartão físico onde se encontra descrito o ponto de encomenda e quantidade a 

encomendar), responsável pela divisão da caixa, representa uma ordem de reposição do 

medicamento.  

Para que o sistema HLS pudesse dar resposta às necessidades dos serviços foi necessário 

introduzir algumas alterações, as quais passaram pelo desenvolvimento de rotas de abastecimento, 

pela reformulação do armazém central aligeirar o picking, pelo desenvolvimento de carros de 

transporte adaptados e também pela formação de operadores logísticos para execução das rotas 

atribuídas. Como resultado, o sistema HLS levou a um aumento da eficiência e da eficácia, o qual 

se reflete na satisfação dos profissionais de saúde, na diminuição dos stocks e na simplificação de 

funções e tarefas. [12] 

Da necessidade de avaliar a eficácia das ações implementadas e verificar a sua conformidade 

com o que foi planeado, surgem as auditorias técnicas. Estas consistem numa avaliação sistemática 

e minuciosa das atividades desenvolvidas, com a finalidade de verificar o cumprimento dos 

procedimentos e objetivos e identificar oportunidades de melhoria contínua nos diversos processos. 
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3. CIRCUITO DO MEDICAMENTO 

 

Desde a entrada dos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos no 

hospital, até à sua chegada ao doente, estes atravessam diferentes áreas dos Serviços 

Farmacêuticos. Normalmente, este circuito do medicamento encontra-se bem definido e controlado 

ao longo de todos os processos, de forma a garantir a integridade do produto e a sua correta 

utilização e gestão. No esquema 2 está representado o circuito do medicamento nos SF em 

ambiente hospitalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2 – Circuito do medicamento na Farmácia Hospitalar (adaptado de [2]). 

 

Contudo, como resultado de estarem sujeitos a legislação específica, alguns medicamentos 

apresentam um circuito ligeiramente diferente. Tal é o caso dos estupefacientes e psicotrópicos, das 

eritropoietinas, dos medicamentos derivados do plasma e dos medicamentos experimentais, os 

quais se encontram sujeitos a um controlo mais apertado [2,4]. 

Dentro destes grupos é importante referir que a aquisição de estupefacientes e psicotrópicos 

deve de ser efetuada num impresso próprio e que a sua dispensa, tal como a dos hemoderivados, 

deve de ser feita por um farmacêutico, o qual deve preencher, no ato, o respetivo impresso do 

Ministério da Saúde. 
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4. GESTÃO DE COMPRAS E ARMAZÉM 

 

4.1 Aquisição 

 

O APF é o local onde se inicia o circuito do medicamento no hospital, sendo responsável 

pela aquisição, requisição, armazenamento, gestão e fornecimento de produtos farmacêuticos. 

A aquisição é feita, de acordo com as necessidades, em conformidade com o FHNM, adenda 

ou deliberações da CFT, sendo este processo desencadeado por Kanbans (figura 1). Para tal, 

coloca-se o item pretendido na lista comum através da qual o Serviço de Aprovisionamento faz a 

encomenda ao fornecedor pré-definido, sendo que, para os produtos de utilização esporádica no 

CHP e manipulados (cápsulas), se trata da Farmácia Lemos. No final é emitida uma nota de 

encomenda, ficando o Kanban colocado junto ao local de receção até à chegada do produto. 

 

Figura 1 - Exemplo de um Kanban. 

 

4.2 Receção 

 

Quando a encomenda chega à zona de receção (figura 2), deve-se proceder à conferência 

qualitativa e quantitativa dos produtos e, posteriormente, comparar o que foi recebido com a guia 

de remessa/fatura e com a nota de encomenda, verificando-se o lote e prazo de validade. Este 

último deve ser superior a 6 meses, caso contrário apenas será aceite com a condição de garantia de 

troca. No caso dos medicamentos hemoderivados, deve-se ainda verificar se estes vêm 

acompanhados do respetivo certificado de autorização de utilização de lote (CAUL) da Autoridade 

Nacional do Medicamento e Produtos para a Saúde (INFARMED), o qual deve de ser 

informatizado. 
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Figura 2 – Local de receção das encomendas. 

 

Quanto à receção de matérias-primas, deve-se verificar o boletim de análise do lote e só 

depois enviar para o responsável do sector de produção dos SF, o qual procederá à aprovação sobre 

a conformidade ou não do lote.  

Após a receção e validação das encomendas, envia-se os documentos para o Serviço de 

Aprovisionamento, de forma a dar entrada do produto no GHAF. 

 

4.3 Armazenamento  

 

O armazenamento dos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos é feito 

por ordem alfabética, de acordo com a Denominação Comum Internacional (DCI), num ambiente 

controlado de temperatura, humidade e luz, procurando-se garantir que estes permanecem dentro 

dos limites estabelecidos.  

O armazenamento é feito, no geral, por corredores, existindo um corredor específico para 

colírios, pomadas oftálmicas, gotas auriculares, soluções nasais e manipulados, juntamente com os 

antídotos e agentes de contraste de raio X. Da mesma forma, tanto os produtos para nutrição 

artificial, como o material de penso se encontram em corredores distintos. Também a UFA possui 

um corredor próprio destinado a produtos que lhe são exclusivos e que, por motivos de espaço, não 

podem ser lá armazenados. 

Como exceções temos os produtos de grande volume, os quais estão localizados num local 

sem estantes, de forma a rentabilizar o espaço; os medicamentos de frio, que se encontram numa 

arca frigorífica, com controlo de temperatura; e os estupefacientes e psicotrópicos, os quais, devido 

à sua natureza e legislação, são armazenados numa sala de acesso restrito.  

Quanto aos medicamentos citotóxicos, devido ao risco biológico que estes apresentam, 

encontram-se armazenados diretamente na UFO. 
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4.4 Gestão de stocks  

 

A gestão de stocks é feita através da definição de um ponto de encomenda, o qual deve 

cobrir o gasto médio desde que é feita a encomenda até à chegada do produto, procurando evitar a 

acumulação ou rotura de stock. No caso de o stock existente não ser suficiente para cobrir este 

período de tempo, pode ser necessário proceder-se a uma encomenda do produto à Farmácia Lemos 

ou então fazer um pedido de empréstimo a outro hospital, o qual deve ser registado e pago assim 

que for possível. Nos casos em que outro hospital necessite de um empréstimo do HGSA, é 

possível ceder o produto desde que tal não afete o nível de serviço. 

De modo a fazer uma melhor gestão dos stocks aplica-se o princípio do First Expired First 

Out (FEFO), sendo por isso importante fazer a verificação dos prazos de validade, listando todos 

os produtos que se encontrem fora do prazo de validade e os produtos cujo prazo de validade 

terminará ao fim de 3 meses a contar da data da verificação.  

 

Atividades realizadas englobadas na gestão de compras e gestão de 

armazéns:  

 Conhecimento dos vários processos de aquisição e empréstimo de medicamentos; 

 Aquisição/armazenamento de medicamentos/produtos farmacêuticos; 

 Organização/gestão dos stocks; 

 Familiarização com a localização dos medicamentos/produtos farmacêuticos/reagentes; 

 Integração na aplicação informática CdM/GHAF; 

 Conhecimento de documentos, impressos e regras instituídas no APF; 

 Contacto com o sistema de distribuição clássica; 

 Conhecimento do sistema HLS e respetivo circuito de distribuição. 
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5. PRODUÇÃO 

 

A evolução dos cuidados de saúde determina uma prestação de cuidados farmacêuticos cada 

vez mais dirigidos para o doente. Contudo, nem sempre a indústria farmacêutica é capaz de dar 

resposta a esta situação, pelo que os Serviços Farmacêuticos Hospitalares têm necessidade de 

integrar uma área de farmacotecnia, a qual permita efetuar preparações farmacêuticas utilizadas no 

tratamento de certos doentes, com maior antecedência e em maior escala. Esta situação é bastante 

evidente na área da pediatria, na qual se verifica um baixo número de formulações comerciais, o 

que leva a que a grande maioria das preparações feitas no HGSA sejam destinadas à pediatria e 

neonatologia. 

O setor da produção do HGSA encontra-se destinado à preparação de formas farmacêuticas 

estéreis e não estéreis, tendo cada uma delas um local próprio para a sua execução. Contudo, ambos 

os processos se iniciam por uma requisição que pode chegar por via GHAF ou Kanban, seguido 

pela emissão da ordem de preparação. 

 

5.1 Produção de não-estéreis  

 

Dentro da sala das preparações não estéreis (figura 3) são várias as formas farmacêuticas 

preparadas, tais como: soluções, cremes, suspensões, emulsões, entre outros. Este processo 

deve ser acompanhado da ordem de preparação na qual devem de ser registadas as 

matérias-primas utilizadas, bem como o respetivo lote, laboratório e prazo de validade e, 

caso seja necessário, os cálculos efetuados. Após a obtenção do manipulado deve-se 

proceder ao débito das matérias-primas utilizadas, bem como à inserção no sistema da 

preparação obtida com a devida composição, finalizando com a transferência para o 

armazém adequado. 

 

Figura 3 - Sala de preparação de não-estéreis. 

 

É também neste local que se realiza o fracionamento e reembalamento de pós e comprimidos 

(figura 4), sendo que deve-se ter o cuidado de atribuir os prazos de validade de acordo com a 
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United States Pharmacopeia (USP), a qual recomenda a atribuição do prazo de validade de um ano 

ou, caso seja menor, o do próprio medicamento.  

 

Figura 4 – Máquina semiautomática de reembalamento de comprimidos. 

 

Atividades realizadas na produção de não -estéreis:  

 Conhecimento das regras básicas de higiene; 

 Familiarização com a localização dos medicamentos e matérias-primas; 

 Colaboração na elaboração das ordens de preparação; 

 Conhecimento dos documentos e impressos instituídos; 

 Colaboração na preparação de fórmulas magistrais não estéreis; 

 Reembalamento e fracionamento de medicamentos. 

 

5.2 Produção de estéreis e bolsas de nutrição parentérica  

 

Na parte das preparações estéreis, as formas farmacêuticas preparadas são injetáveis e 

colírios, bem como bolsas de nutrição parentérica. Estas preparações são feitas em ambiente 

controlado, numa câmara de fluxo laminar, com recurso a técnica assética. Para tal, a área 

envolvente encontra-se dividida em três zonas distintas:  

- Zona negra, onde se procede à lavagem das mãos e colocação de equipamento protetor; 

- Zona cinzenta, onde são colocadas as luvas;  

- Zona branca, onde se preparam os produtos estéreis. 

Para controlo da efetividade da técnica assética é feito, diariamente, um controlo 

microbiológico das bolsas de nutrição parentérica, recolhendo, para isso, amostras da primeira 

bolsa de cada sessão, bem como da última do dia. 

Todas as requisições de nutrição parentérica devem passar por um processo de validação 

farmacêutica, antes de se proceder à sua preparação, sendo que, de forma a garantir a correta 

identificação das bolsas de nutrição parentérica procede-se também à impressão dos respetivos 

rótulos, os quais devem conter a composição da bolsa a que são destinados. Esta impressão é feita 

geralmente em duplicado sendo um rótulo colocado diretamente na bolsa e outro colocado sobre o 
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papel de alumínio, no qual a bolsa é embrulhada como resultado da necessidade de a proteger da 

luz. 

Durante a preparação coloca-se primeiro os macronutrientes e, de seguida, os 

micronutrientes, tendo sempre o cuidado, não só de fazer dupla verificação de cada um dos 

nutrientes e da respetiva quantidade a adicionar à bolsa, mas também de espaçar a adição de 

componentes que possam levar a precipitação. No final obtêm-se duas bolsas diferentes, uma 

contendo os nutrientes hidrossolúveis e outra os lipossolúveis, contendo ambas um volume 

ligeiramente superior ao prescrito de forma a compensar a retenção de volume na bolsa e, deste 

modo, garantir que o doente recebe as quantidades que lhe foram prescritas. No final da 

preparação, só se procede à aditivação das bolsas destinadas a serem administradas a adultos no 

hospital de dia, sendo a aditivação das restantes feitas pelos enfermeiros.  

Por fim, as bolsas contendo os nutrientes hidrófilos sofrem um controlo gravimétrico, sendo 

para isso pesadas e verificando se o peso obtido se encontra num intervalo pré-determinado. Caso 

estejam dentro dos limites, procede-se então ao seu embalamento, em conjunto com a bolsa que 

contém os nutrientes lipófilos. 

 

Atividades realizadas na produção de estéreis:  

 Conhecimento das regras básicas de higiene e assepsia; 

 Colaboração na elaboração das ordens de preparação; 

 Conhecimento dos documentos e impressos instituídos; 

 Colaboração na preparação de fórmulas magistrais estéreis; 

 Colaboração na preparação de misturas nutritivas para administração parentérica; 

 

5.3 Unidade de Farmácia Oncológica   

 

A UFO encontra-se localizada no Edifício Dr. Luís de Carvalho, próxima do hospital de dia 

onde se faz a administração dos fármacos preparados nesta unidade. Esta proximidade traz 

vantagens ao doente, uma vez que minimiza a ocorrência de potenciais erros no circuito destes 

medicamentos. 

Na UFO, os medicamentos citotóxicos são preparados numa dose ajustada à superfície 

corporal de cada doente, calculada de acordo com a altura e o peso do respetivo doente, e tendo em 

consideração a cinética individual de cada fármaco, em casos de doentes com comprometimento da 

função renal ou hepática. 

Neste setor são também dispensados fármacos não citotóxicos, mas que funcionam como 

adjuvantes da terapêutica, tais como as imunoglobulinas, os antieméticos, entre outros. 
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5.3.1 Validação e preparação de medicamentos citotóxicos  

As prescrições destinadas à UFO são feitas por via eletrónica ou em papel, sendo todos os 

dados validados pelo farmacêutico de serviço, o qual confirma a dose, os dados antropométricos do 

doente, o diagnóstico, o protocolo usado, a diluição, o tempo de perfusão e os intervalos entre os 

ciclos de quimioterapia. Contudo, esta validação só é feita após o enfermeiro dar luz verde no 

Sistema de Apoio ao Médico (SAM) e GHAF/CdM, depois de ter verificado que o doente 

apresenta condições para a realização do ciclo. 

Após a validação da prescrição, o farmacêutico procede à emissão da ordem de preparação, à 

impressão dos rótulos para a medicação e à libertação do lote correspondente, no qual deve constar 

as iniciais de quem preparou e de quem validou a preparação. 

A preparação é feita numa câmara com uma organização semelhante à referida anteriormente 

nas preparações estéreis, apresentando no entanto pressão negativa na sala, de modo a que, quando 

se abra a porta, não haja passagem de partículas para o exterior (as quais poderiam contaminar as 

pessoas à sua volta) e sendo necessário a colocação de um segundo par de luvas, na zona branca.  

No interior da câmara encontram-se duas pessoas, um farmacêutico e um TDT. Este último 

realiza a manipulação sob a supervisão do farmacêutico, ocorrendo sempre dupla verificação. 

Depois de a preparação estar pronta, é rotulada e, caso seja necessário, embrulhada em papel de 

alumínio para proteger da luz, colocando-se um segundo rótulo sobre o mesmo. 

Por fim, esta é embalada e colocada na janela de comunicação, onde irá ser recolhida por um 

auxiliar, que a irá transportar numa caixa própria até ao local onde será administrada. 

 

5.3.2 Preparação das sessões  

Para que a UFO funcione de uma forma mais eficiente, o farmacêutico procede sempre à 

preparação das sessões agendadas para o dia seguinte. Para tal imprime-se, a partir do SAM, a lista 

dos doentes previstos para esse dia, sendo necessário distinguir quais os destinados à UFO. Estes 

são depois agendados, de acordo com a sua hora de administração da quimioterapia, no Sistema 

Informático da Unidade de Farmácia Oncológica (SI_UFO), programa desenvolvido por um dos 

farmacêuticos do HGSA. Mediante esta lista, o TDT procede à preparação do material e a 

medicação necessários para o dia seguinte, sendo que, caso posteriormente seja necessário algum 

material extra, deverá ser registado qual o serviço a que foi destinado. 

Quanto à gestão de stocks, neste setor é feita por Kanban eletrónico, sendo o pedido 

despoletado quando se atinge o ponto de encomenda do medicamento. 

 

Atividades realizadas na unidade de farmácia oncológica:  

 Integração na aplicação informática SI_UFO e GHAF; 

 Familiarização com a localização dos medicamentos; 
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 Conhecimento dos documentos e impressos instituídos; 

 Colaboração na elaboração das ordens de preparação; 

 Consulta dos protocolos instituídos; 

 Conhecimento das regras básicas de higiene e assepsia; 

 Observação da manipulação e reembalamento de medicamentos citotóxicos; 

 Colaboração na preparação da lista e do material necessário para as sessões do dia 

seguinte.  
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6. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 

A distribuição de medicamentos em ambiente hospitalar é um processo fundamental do 

circuito do medicamento, permitindo assegurar um uso racional, eficaz e seguro do mesmo [4]. 

Este setor dos Serviços Farmacêuticos tem como objetivo [2,4]: 

 Garantir o cumprimento da prescrição; 

 Diminuir erros associados à dispensa e administração do medicamento; 

 Melhorar a adesão terapêutica; 

 Racionalizar a distribuição dos medicamentos, bem como os custos associados à 

terapêutica; 

 Diminuir o tempo de enfermaria dedicado às tarefas administrativas e à manipulação dos 

medicamentos. 

 Monitorização da terapêutica. 

Nos Serviços Farmacêuticos do HGSA, é de distinguir as seguintes áreas de distribuição de 

medicamentos: 

 Distribuição clássica 

 Distribuição individual diária em dose unitária (regime de internamento) 

 Distribuição em regime de ambulatório 

Como já foi referido anteriormente, existem medicamentos sujeitos a legislação especial, tais 

como estupefacientes e psicotrópicos, eritropoietinas, medicamentos derivados do plasma e 

medicamentos experimentais (ME), os quais apresentam uma distribuição distinta dos restantes 

medicamentos [2,4]. 

 

6.1 Distribuição Clássica 

 

A distribuição clássica, a qual é da responsabilidade do APF, foi o primeiro tipo de 

distribuição a ser utilizado a nível hospitalar. Esta é responsável pela reposição dos stocks de 

diversos serviços, de acordo com as quantidades previamente estabelecidas (stock fixo) entre os SF 

e cada serviço clínico. 

A reposição pode ser desencadeada por Kanbans, como ocorre, por exemplo, no caso da 

UFA e da Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente; por HLS, o qual foi já referido 

anteriormente; ou ainda com recurso a um dispositivo semiautomático de dispensa, o Pyxis, o qual 

se encontra presente nos cuidados intensivos e nos blocos operatórios, permitindo um acesso rápido 

à medicação. Este dispositivo é reposto por stock nivelado, em dias fixos, de forma a garantir a 

disponibilidade dos medicamentos. 
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Após o pedido feito por um dado serviço se encontrar satisfeito, os medicamentos são 

embalados numa caixa, identificada com o nome do serviço a que se destina, a qual contém no seu 

interior, para além da medicação pedida, uma guia de remessa. As caixas são depois distribuídas 

para os respetivos serviços, sendo que, de forma a rentabilizar o processo de distribuição, existem 3 

circuitos para a reposição, os quais se encontram organizados de acordo com a proximidade física 

dos serviços.  

 

Atividades realizadas  na distribuição clássica:  

 Organização/gestão dos stocks; 

 Familiarização com a localização dos medicamentos/produtos farmacêuticos/reagentes; 

 Integração na aplicação informática CdM/GHAF; 

 Conhecimento de documentos, impressos e regras instituídas no APF; 

 Contacto com o sistema de distribuição clássica; 

 Conhecimento do sistema HLS e respetivo circuito de distribuição. 

 

6.2 Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

 

A DIDDU foi introduzida por imposição legal pelo despacho nº23, 2ª série, em Diário da 

República, a 28 de Janeiro de 1992, como forma de distribuição de medicamentos a doentes 

internados, com exceção dos Serviços de Urgência (SU) e bloco operatório [13]. Este sistema de 

distribuição é mais vantajoso, uma vez que se traduz num aumento da segurança do circuito do 

medicamento, melhor conhecimento do perfil farmacoterapêutico do doente, redução do risco de 

interações, racionalização da terapêutica, dedicação de mais tempo aos cuidados dos doentes, 

atribuição mais correta dos custos e numa diminuição do desperdício. 

Os medicamentos são distribuídos apenas para um período de 24 horas, devido a possíveis 

alterações feitas às prescrições resultantes das visitas médicas. Contudo, ao sábado a medicação é 

preparada para 48 horas, uma vez que ao domingo não ocorrem visitas médicas, estando apenas 

presente um médico de urgência. 

Todas as prescrições têm de ser validadas por um farmacêutico, de acordo com o FHNM, a 

Adenda ao FHNM (2006), bem como as deliberações da CFT. Dentro destas, são prioritárias as que 

aparecem a vermelho (prescrições urgentes), dispondo de 30 minutos para responder caso se trate 

de um antídoto, as primeiras tomas de antibióticos, de medicamentos destinados ao SU que não 

fazem parte do seu stock, ou faça parte da lista de medicamentos urgentes, como clemastina 

2mg/2mL amp. (ampola), digoxina 0,5mg/2mL amp. entre outros. 

Após a validação, a prescrição é preparada pelos TDTs, manualmente e com recurso ao 

Pharmapick (figura 5), um dispositivo semiautomático de aviamento, que permite redução de erros 
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e tempo das tarefas. Enquanto se preparam os carros, ocorrem alterações na medicação devido a 

altas, entrada de novos doentes, transferência de serviços, entre outros, sendo necessário proceder a 

ajustes na medicação enviada - diferenças.  

 

Figura 5 – Pharmapick e carro de distribuição de medicação. 

 

Neste sistema de distribuição de medicamentos, há reposição de stock de acordo com a sua 

rotatividade, nomeadamente através do sistema HLS de dupla caixa. Quanto ao reabastecimento do 

Pharmapick, este é feito com recurso ao "supermercado" no qual cada suc contém a quantidade a 

repor do produto em questão. 

O processo de validação permite adequar a prescrição ao doente através de um processo de 

cuidados farmacêuticos, no qual se procura garantir a utilização segura e efetiva dos medicamentos. 

Para tal deve-se ter em conta a necessidade e adequação do medicamento, bem com a sua posologia 

e as condições do doente/medicamento, podendo ser necessário proceder-se a uma intervenção 

farmacêutica. Estas são quase sempre feitas através do CdM e todos os contactos devem ser feitos 

por escrito. 

 

Atividades realizadas na distribuição em dose individual diária em 

dose unitária:  

 Consulta do FHNM e respetiva adenda, bem como as deliberações da CFT; 

 Familiarização com o sistema informático e prescrição eletrónica; 

 Colaboração na validação de prescrições; 

 Conhecimento dos procedimentos a seguir na distribuição de hemoderivados, anti-

infeciosos, medicamentos não incluídos no FHNM, estupefacientes e psicotrópico 

material de penso; 

 Familiarização com o stock geral de medicamentos e células de aviamento; 

 Análise de justificações de medicamentos. 
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6.3 Distribuição em regime de Ambulatório 

 

A dispensa de medicamentos a doentes em regime de ambulatório surgiu da necessidade dos 

SF hospitalares vigiarem e controlarem a cedência de medicamentos autorizados para determinadas 

patologias, as quais se encontram abrangidas pela legislação ou por deliberações da CFT. 

Na UFA (figura 6) procede-se à dispensa gratuita de medicamentos autorizados, reduzindo 

desta forma a necessidade de permanência do utente no hospital para a sua administração, o que se 

traduz numa melhor gestão de recursos, com consequente diminuição dos custos e do risco de 

infeções nosocomiais. 

 

Figura 6 - Unidade de Farmácia de Ambulatório. 

 

Esta dispensa é feita tendo em conta a data da consulta seguinte, a residência do doente e o 

tipo de doença, nomeadamente: 

- Para doentes com transplante renal ou hepático, a dispensa pode ser feita para um máximo 

de 3 meses; 

- Para os restantes doentes, a medicação pode ser dispensada para um máximo de 30 dias, 

exceto quando o custo da medicação não excede os 100€ para residentes do Grande Porto ou 300€ 

para residentes de outros distritos. 

Qualquer exceção a estas condições deve de ser autorizada pelo Conselho de Administração.  

Neste setor existem alguns fármacos cuja dispensa se encontra sujeita a um maior controlo, 

como é o caso da talidomida, a qual requer a apresentação de um impresso próprio, ou do 

tafamidis, o qual se encontra sujeito a um controlo da data de levantamento. 

Na UFA podem ainda ser fornecidos medicamentos imunomoduladores biológicos ou 

anticorpos monoclonais a doentes externos à instituição, ao abrigo de despachos legais. Contudo, a 

dispensa da medicação só pode ser feita caso a prescrição apresente a vinheta do médico prescritor, 

o carimbo ou vinheta do local de prescrição e identificação do número de certificação na Direção 
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Geral da Saúde, sendo necessário que a dispensa seja registada em base de dados própria para o 

efeito. 

Para além da dispensa gratuita pode também haver venda de medicamentos que estejam 

esgotados, apresentando para isso o carimbo de 3 farmácias comunitárias na folha de prescrição, 

sendo a venda feita ao preço de compra.  

Neste setor, o farmacêutico desempenha um importante papel na altura da dispensa do 

medicamento, uma vez que esclarece todas as dúvidas que o doente possa ter em relação ao 

produto farmacêutico e assegura que o mesmo receba a informação relativa à conservação, 

administração e posologia do medicamento. 

A gestão do stock deste setor é feita com recurso ao uso de Kanbans, sendo que, quando num 

dado medicamento, se atinge o respetivo Kanban despoleta a reposição do mesmo, a qual é da 

responsabilidade do armazém dos produtos farmacêuticos. 

 

Atividades realizadas na unidade de farmácia de ambulatório:  

 Conhecimento da legislação em vigor, identificando as patologias e os medicamentos ab

rangidos pela legislação atual e medicamentos cedidos por deliberação do conselho de a

dministração; 

 Organização e gestão de stocks; 

 Familiarização com a localização dos medicamentos; 

 Conhecimento das regras de prescrição, impressos e procedimentos inerentes; 

 Validação da prescrição médica; 

 Dispensa de medicação aos doentes; 

 Informação verbal aos doentes.  
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7. INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

 

O uso de novos fármacos acarreta, muitas vezes, alguns riscos durante a sua utilização, 

tornando-se necessário a realização de ensaios clínicos e pré-clínicos como requisito essencial para 

a sua aprovação pelas autoridades reguladoras [14]. 

Em Portugal a realização de ensaios clínicos de medicamentos para uso humano encontra-se 

regulada pelo Decreto-Lei nº 46/2004, de 19 de Agosto. Este define um como: “qualquer 

investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou a verificar efeitos clínicos, 

farmacológicos ou os outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos 

experimentais, ou identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, 

ou a analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais 

medicamentos experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia.”[9]. 

O Decreto-Lei nº 46/2004, de 19 de Agosto estabeleceu ainda, de forma a harmonizar os 

procedimentos dos EC, a obrigatoriedade da participação dos SF no processo de investigação e 

desenvolvimento, levando, assim, à criação de uma Unidade de Ensaios Clínicos (UEC) nos SF do 

HGSA [9,15]. 

A realização de um EC pressupõe que sejam sempre garantidos, não só os direitos, a 

segurança e o bem-estar dos participantes, mas também a fiabilidade dos dados. Para tal, todos os 

intervenientes no ensaio devem respeitar as Boas Práticas Clínicas, sendo os principais 

intervenientes o promotor, o monitor, o investigador, o farmacêutico responsável pelo 

Medicamento Experimental, o auditor, as autoridades reguladoras (CEIC, INFARMED e Comissão 

Nacional de Proteção de Dados), o centro de ensaio e o participante [15]. 

Neste sector, o FH é responsável pela gestão do circuito do ME, isto é, pela receção, 

armazenamento em condições de temperatura e humidade adequadas, dispensa, registo, devolução 

e gestão de stock do ME. Este integra também a equipa de investigação, participando no 

planeamento e avaliação do ensaio a realizar no centro hospitalar e estando, desta forma, presente 

nas visitas de pré-estudo, durante as quais se avalia se o centro reúne as condições necessárias para 

a realização do estudo; nas visitas de início de centro, durante as quais se pretende formar a equipa 

de investigação para o procedimento a realizar; nas visitas de monitorização, as quais decorrem 

periodicamente ao longo do estudo, de forma a garantir a qualidade do EC; nas visitas de 

encerramento do estudo, ficando o dossier final de estudo arquivado por um período mínimo de 5 

anos (segundo a lei portuguesa) [15].  

Na Unidade de Ensaios Clínicos existe um dossier de cada ensaio clínico (Dossier da 

Farmácia), no qual é arquivada toda a documentação referente ao estudo, como, por exemplo, 

protocolo, brochura do investigador, guias de remessa, informação referente ao ME, gestão de 

stock, registos de monitorização de temperatura, entre outros documentos, sendo da 
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responsabilidade do FH manter esta documentação atualizada. Este é também responsável pela 

elaboração de procedimentos normalizados de trabalho (protocolos internos), os quais se baseiam 

no protocolo do EC e incluem, não só os dados gerais do estudo, mas também os procedimentos da 

responsabilidade do farmacêutico, permitindo uma consulta rápida sempre que seja necessário [15]. 

   

7.1 Circuito do Medicamento Experimental  [15] 

 

7.1.1 Receção da medicação do ensaio c línico 

A receção inicial do ME é feita no APF, onde é preenchido um impresso de receção do 

mesmo, de forma a permitir a sua rastreabilidade. Este impresso é depois encaminhado em 

conjunto com o medicamento para o setor de Ensaios Clínicos. 

Neste setor, a encomenda é aberta e procede-se à verificação da medicação recebida, 

nomeadamente, se esta corresponde a nível qualitativo e quantitativo ao que se encontra descrito na 

guia de remessa, e se a medicação não se encontra danificada. Faz-se também a confirmação dos 

lotes e prazos de validades e, caso a medicação seja de frio, verifica-se ainda o controlo da 

temperatura, sendo que se tiver ocorrido algum desvio de temperatura durante o transporte ou 

armazenamento do ME, deve-se notificar o promotor do estudo e colocar a medicação em 

quarentena, até nova indicação do promotor. 

Após estes passos deve-se armazenar o ME, em separado da restante medicação, numa sala 

de acesso restrito, que possui condições controladas de temperatura e humidade, das quais se faz 

um controlo periódico. Este armazenamento deve de ser feito de acordo com as especificações do 

mesmo, nomeadamente, entre 2º - 8ºC para medicação de frio, ou entre 15º - 25ºC para os restantes. 

Posteriormente, realiza-se a confirmação da receção do produto através de um dos sistemas 

pré-estabelecidos pelo protocolo, normalmente Interactive Voice Response System (IVRS) ou 

Interactive Web Response System (IWRS), os quais são uma ferramenta útil não só para o FH da 

UEC, mas também para toda a equipa incluída no EC. Para além de gerirem os dados dos doentes 

presentes no estudo, estes sistemas facilitam a gestão de stock do ME, uma vez que permitem 

desencadear a encomenda do fármaco, servem como plataforma para acusar a receção da 

medicação e permitem notificar em caso de perda ou dano do material. 

 Por fim, todos os documentos relativos à receção do ME, como é o caso da guia de remessa, 

dos certificados de análise e da folha de confirmação da receção da medicação, bem como os 

registos de temperatura, devem ser arquivados no dossier do respetivo ensaio clinico e deve-se 

também proceder à atualização o registo de inventário do ME no impresso indicado para o efeito. 
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7.1.2 Dispensa do medicamento experimental  

A prescrição do ME é feita pelo médico num impresso próprio (figura 7), sendo este 

dispensado, após validação da prescrição e seleção do kit correspondente, pelo farmacêutico da 

UEC. 

 

Figura 7 - Impresso para a prescrição de medicamentos para ensaio clínico. 

 

Este deve registar no impresso de prescrição a medicação dispensada, a quantidade, o lote, o 

prazo de validade e a data da dispensa. Deve registar também a identificação do doente e a data da 

dispensa na embalagem da medicação. 

De acordo com o protocolo de cada ensaio clínico, deve ser feito o registo manual ou 

informático das dispensas realizadas, o qual pode ser feito de duas formas, nomeadamente, através 

de um registo cronológico da dispensa do medicamento e/ou de um registo cumulativo da dispensa 

individualizada por doente, consoante os requisitos e formulários fornecidos pelo promotor. 

 

7.1.3 Devoluções  

O doente é informado da necessidade de devolver as embalagens vazias e as não utilizadas, 

as quais, em conjunto com as caducadas e/ou sobrantes são contabilizadas, fazendo-se o registo e 

devolvendo-se posteriormente ao promotor do ensaio. 
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Atividades realizadas nos Ensaios Clínicos:  

 Leitura de documentação relativa à realização de um ensaio clínico – Dossier da 

Farmácia; 

 Elaboração de protocolos internos; 

 Gestão das amostras em estudo: receção, armazenamento, dispensa, registo, devoluções 

de medicação, controlo de inventário e arquivo de informações. 

 Participação em visitas de pré-estudo, de iniciação, de monitorização e de encerramento. 
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8. CONCLUSÃO 

 

No final do nosso período de estágio, e fazendo um balanço da nossa experiência, tivemos a 

oportunidade de verificar que este contribuiu em muito para a nossa formação académica, 

colmatando algumas falhas de formação na área da Farmácia Hospitalar e permitindo-nos contactar 

com uma das possíveis saídas profissionais do curso. 

Este estágio possibilitou-nos também um primeiro contacto com o ambiente hospitalar, 

dando-nos uma noção do que significa ser farmacêutico hospitalar. Com o decorrer do estágio 

conseguimo-nos inteirar sobre a orgânica e o funcionamento da Farmácia Hospitalar, bem como da 

sua relação com os restantes serviços presentes no hospital. 

Deparámo-nos com um grande número de medicamentos e outros produtos farmacêuticos 

que nunca tinham sido abordados até ao momento, demonstrando a importância da formação 

contínua para a profissão farmacêutica. 

Apesar do curto período de tempo em que decorreu o estágio, foi-nos possível, com a 

integração nos diferentes setores, conhecer o circuito do medicamento dentro do hospital, desde a 

sua encomenda até à sua dispensa/administração ao doente. Verificamos, também que a 

importância das intervenções farmacêuticas se reflete, não só ao nível da farmacoterapia, mas 

também na avaliação de risco/benefício e na farmacovigilância, contribuindo para a melhoria da 

prestação de cuidados de saúde. Tivemos ainda a oportunidade de colocar em prática os 

conhecimentos teóricos das unidades curriculares, o que nos permitindo consolidar o conhecimento 

académico adquirido ao longo do curso. 

Este estágio despertou-nos para a realidade profissional e a importância do papel do 

farmacêutico como profissional de saúde, contribuindo, não só para a aquisição de alguma 

experiência profissional, mas também para o desenvolvimento de aptidões sociais, reforçando a 

nossa formação até ao momento.  

Esta foi uma experiência gratificante e um ponto de partida para nos tornarmos profissionais 

de excelência, contribuindo para uma melhor prestação de cuidados de saúde no futuro. 
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