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RESUMO 

Uma vez que o Farmacêutico comunitário é, quase sempre, o profissional de 

saúde mais próximo e disponível da população em geral, o seu papel na promoção e 

salvaguarda da saúde pública é essencial. Assim, o estágio em farmácia comunitária é 

parte integrante do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, indo ao encontro da 

atual legislação em vigor, permitindo um contacto próximo com a realidade profissional da 

atividade farmacêutica, de forma a complementar a formação teórica do estudante, 

dotando-o dos conhecimentos práticos, técnicos e deontológicos essenciais para o 

exercício da profissão no seu futuro como Farmacêutico. 

O meu estágio em farmácia comunitária decorreu na Farmácia Oliveira, em Braga, 

entre 16 de fevereiro e 26 de junho de 2015, sob a orientação da Dr.ª Ana Ramos. 

Durante este período foi-me dado a conhecer o vasto leque de atividades inerentes à 

prática da atividade farmacêutica (desde o armazenamento e gestão de encomendas, 

conferência de receituário e faturação, à produção de medicamentos manipulados, 

determinação de parâmetros bioquímicos e atendimento ao público, entre outras) e tive 

oportunidade de participar ativamente nas mesmas. Todas as atividades desenvolvidas 

ao longo do estágio, e descritas neste relatório, foram fundamentais para transpor para a 

prática os conhecimentos adquiridos ao longo da minha formação académica, ajudando-

me a crescer e enriquecer, não só a nível profissional como também pessoal, bem como 

a exigir mais e melhor de mim. 

Em resposta a situações que foram surgindo ao longo do meu estágio, fui 

desenvolvendo alguns trabalhos (apresentados na segunda parte deste relatório) que 

julguei serem benéficos para mim, para a farmácia, e para os utentes. Assim, tive 

oportunidade de realizar um rastreio cardiovascular gratuito na Farmácia Oliveira, onde, 

para além da medição e avaliação de alguns parâmetros, dei a conhecer aos utentes 

algumas medidas não farmacológicas para prevenção ou redução do risco 

cardiovascular. Numa vertente ligeiramente diferente, mas que me foi extremamente útil 

no momento do atendimento ao balcão, decidi explorar o tema das vendas cruzadas. 

Aqui, a ajuda e as sugestões dos vários elementos da equipa foram fundamentais para 

compilar algumas das possibilidades mais comuns para efetuar uma venda cruzada, e, 

embora não sendo um trabalho tão percetível pelos utentes, sinto que lhes foi benéfico 

também, na medida em que me permitiu conhecê-los melhor e, assim, personalizar o 

atendimento e apresentar soluções mais completas e vantajosas. Por fim, de entre os 

vários temas fui ponderando, achei pertinente debruçar-me sobre o das alergias 

sazonais, concretamente sobre a prevenção e tratamento da rinite alérgica, por ser das 

queixas mais prevalentes na farmácia aquando da chegada da primavera. 
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«Success is not achieved by winning all the time. 

Real success comes when we rise after we fall.» 

 

- Muhammad Ali -  
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INTRODUÇÃO 

O Farmacêutico já há muito que deixou de ser visto como mero dispensador de 

medicamentos, tendo-se vindo a assumir cada vez mais como um profissional de saúde 

por excelência e em quem o público confia. A sua importância advém do seu extenso 

campo de ação, uma vez que é responsável pelo aconselhamento farmacêutico, 

educação para a saúde, farmacovigilância, seguimento farmacoterapêutico e uso racional 

dos medicamentos, entre outros. 

O trabalho em farmácia comunitária é um dos mais prestigiados e requer uma 

grande responsabilidade e constante atualização de conhecimentos, não só pelo papel 

fulcral que desempenha na promoção da saúde pública e prevenção da doença, mas 

principalmente pela sua componente social, capacidade de ouvir, observar, e acima de 

tudo, comunicar. A oportunidade de estagiar em farmácia comunitária resume o primeiro 

contacto com a realidade profissional, representando o culminar de todo o percurso 

académico e a transposição dos conhecimentos teóricos adquiridos para a prática 

profissional. Paralelamente à consolidação de conhecimentos, esta etapa serve para 

experienciar os desafios e dificuldades que advêm do exercício diário da profissão, 

permitindo o desenvolvimento de competências práticas, humanas e sociais, que visam a 

uma preparação técnica e deontológica para o desempenho competente e responsável 

da atividade farmacêutica. 

Neste relatório, dividido em duas partes, proponho-me a descrever um pouco da 

minha experiência enquanto estagiária da Farmácia Oliveira. Na primeira são abordados 

os vários aspetos logísticos relativos ao funcionamento da farmácia comunitária, bem 

como o papel do Farmacêutico enquanto profissional de saúde, os enquadramentos 

legais que regem a atividade farmacêutica, e ainda algumas das competências por mim 

adquiridas neste período, de 16 de fevereiro a 26 de junho de 2015. Na segunda parte 

são apresentados alguns trabalhos que fui desenvolvendo no decorrer do estágio, com 

temas que considerei pertinentes para a atividade farmacêutica. 

Durante este tempo pude aperceber-me da importância da profissão farmacêutica, 

que é uma atividade em constante atualização e na qual o sentido de responsabilidade 

aumenta diariamente, tentando sempre corresponder às expectativas de quem nos 

aborda em busca de esclarecimentos e soluções, e de modo a proporcionar o melhor 

atendimento possível. Sei que o meu futuro profissional ficará sempre marcado por esta 

experiência e pela forma profissional com que todos estes conhecimentos me foram 

transmitidos, e, acima de tudo, por todos aqueles que assumiram a responsabilidade de 

me orientar nesta fase de formação e contribuir para a minha aprendizagem e 

crescimento, tanto a nível profissional como pessoal.  
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PARTE 1  

PARTE 1 
 

- FARMÁCIA OLIVEIRA - 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 

ÂMBITO DO ESTÁGIO EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA 
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CAPÍTULO I. A FARMÁCIA OLIVEIRA 

1.1. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E INSERÇÃO SOCIOCULTURAL 

A Farmácia Oliveira (FO) situa-se no n.º 101 da Rua Frei José Vilaça, na freguesia 

de Ferreiros, em Braga. A área circundante inclui uma igreja a poucos metros da 

Farmácia, uma clínica dentária e uma clínica veterinária, o Centro de Dia de Ferreiros, 

várias escolas próximas, consultórios médicos, bem como residências e vários 

estabelecimentos de comércio local. Para além disto, está localizada próximo de uma das 

principais entradas da cidade de Braga. Desta forma, pode-se considerar a sua 

localização bastante privilegiada, garantindo uma grande afluência diária de utentes, de 

níveis socioeconómicos, etários e educacionais bastante variados. 

1.1.1. PERFIL GERAL DOS UTENTES 

Por se tratar de uma farmácia que existe há décadas, mas principalmente pelas 

excelentes qualidades de atendimento proporcionado, a FO tem um leque de utentes 

bastante diversificado, e vários já fidelizados. Muitos utentes dirigem-se à farmácia quase 

diariamente, não apenas pelos seus serviços, mas também na procura de companhia. 

Uma grande parte dos utentes são idosos polimedicados, residentes na área, e que 

frequentam a FO há vários anos. Desta forma, é possível estabelecer-se uma relação de 

confiança e entreajuda entre os utentes e a equipa técnica da farmácia. Paralelamente 

existem vários doentes que recorrem à FO de forma esporádica, mas, graças ao bom 

aconselhamento, atenção dispensada e por todo o profissionalismo da equipa, seguindo 

sempre as Boas Práticas (BP) Farmacêuticas, cada vez mais tem sido possível fidelizar 

novos clientes e evoluir no sentido de satisfazer as necessidades dos utentes habituais. 

1.2. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

De forma a responder às necessidades dos clientes, e cumprindo o exigido pela 

Portaria n.º 14/2013 de 11 de janeiro, a FO tem um horário de funcionamento bastante 

alargado, estando aberta ao público durante todo o ano, e apresenta um conjunto de 

serviços destinados à promoção da saúde e do bem-estar da população. Assim, o horário 

de funcionamento habitual da FO é das 8:30h às 24:00h, todos os dias da semana, 

inclusive à hora de almoço, domingos e feriados.[1,2] Adicionalmente, a FO cumpre 

periodicamente o regime de serviço permanente, segundo a atribuição de escalas de 

turnos definida pela Administração Regional de Saúde e pela Associação Nacional de 

Farmácias (ANF), de acordo com o número de farmácias existentes na cidade. Este 

corresponde aos dias em que a farmácia se mantém em funcionamento ininterrupto, 

desde a hora de abertura até à hora de encerramento do dia seguinte.[1,2]  

1.3. RECURSOS HUMANOS 

A FO integra uma vasta equipa, onde todos os intervenientes são indispensáveis 
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ao seu bom funcionamento. De acordo com o Decreto-Lei (DL) n.º 171/2012, de 1 de 

agosto, que veio alterar o DL n.º 307/2007, de 31 de agosto, onde é estabelecido o 

regime jurídico das farmácias de oficina, estas devem dispor de, pelo menos, um Diretor 

Técnico (DT) e outro Farmacêutico, que podem ser coadjuvados por técnicos de farmácia 

ou por outro pessoal devidamente habilitado.[3,4] A equipa da FO encontra-se sob a 

Direção Técnica do Dr. Manuel Sampaio de Oliveira, que é também o seu proprietário. A 

restante equipa é composta pelos elementos descritos na Tabela 1 (Anexo I). 

1.4. ESPAÇO FÍSICO 

1.4.1. ESPAÇO EXTERIOR 

A FO (Figura 1 – Anexo II) encontra-se identificada pelo painel com o nome da 

farmácia, na parte superior frontal do edifício, bem como pela cruz verde luminosa, de 

acordo com o descrito no manual de BP Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária.[5]  

A FO reúne as condições de acessibilidade necessárias, possuindo vários lugares 

de estacionamento reservado à frente da mesma, entrada ampla com portas de vidro 

automáticas e rampa, permitindo o acesso a qualquer utente, incluindo cidadãos 

portadores de deficiência ou problemas de mobilidade. Na entrada principal encontra-se 

ainda o postigo de atendimento e uma campainha, que possibilitam o atendimento 

durante as noites de serviço permanente. No exterior da farmácia é ainda visível a 

informação relativa à Direção Técnica, ao horário de funcionamento e às farmácias de 

serviço permanente. A fachada da FO é constituída por montras de vidro, normalmente 

utilizadas para ações de publicidade de produtos de dermofarmácia e cosmética e/ou 

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), e renovadas com alguma 

frequência segundo a época do ano e as necessidades dos utentes.[5] Estas montras 

apresentam alguma importância, principalmente no sentido de apresentar as novidades 

do mercado, promover os produtos e chamar a atenção dos utentes para os mesmos. 

1.4.2. ESPAÇO INTERIOR 

De acordo com o estabelecido no DL n.º 307/2007 de 31 de agosto, e cumprindo 

as BP em Farmácia Comunitária, as instalações da FO garantem as condições de 

acessibilidade, comodidade e privacidade, quer para os profissionais que integram a 

equipa, quer para os utentes, respeitando as áreas mínimas descritas na Deliberação n.º 

1502/2014 de 3 de julho.[3,5,6] Todas as divisões da farmácia são climatizadas e 

monitorizadas, de forma a manter uma temperatura e humidade estáveis e adequadas à 

segura e correta conservação dos medicamentos.[3,5]  

O interior da FO pode ser dividido nas seguintes áreas principais: 

 Zona de atendimento ao público (Figura 2 – Anexo III): 

Composta por 5 balcões de atendimento, um deles posicionado separadamente 
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dos restantes, de forma a permitir um atendimento mais confidencial, quando necessário. 

Cada balcão está equipado com computador, impressora, dispositivo de leitura ótica de 

códigos de barras e leitor magnético de cartão de cidadão. Para os 5 postos de 

atendimento existem ainda 3 terminais de multibanco. A parte inferior interna dos balcões 

tem gavetas de arrumação para produtos como testes de gravidez, preservativos, 

material de penso, termómetros, entre outros, permitindo um acesso mais fácil e rápido 

aos mesmos. Sobre os balcões encontram-se vários tipos de material de informação, 

como folhetos e panfletos, de forma a despertar a atenção do utente e a sua 

sensibilização para alguns assuntos. Atrás dos postos de atendimento existem lineares e 

gavetas contendo algumas marcas de dermofarmácia e cosmética, medicamentos de uso 

veterinário de venda livre, produtos capilares, dietéticos e MNSRM. Praticamente a toda a 

volta da área de atendimento existem diversos expositores e lineares, contendo produtos 

de dermocosmética de algumas das principais gamas, permitindo o contacto direto do 

utente com os mesmos. Existem também lineares contendo produtos para grávida, pós-

parto e puericultura. Há ainda uma gôndola central, que, por ter maior destaque, contém 

geralmente produtos em promoção e/ou sazonais (como protetores solares e produtos de 

emagrecimento no início da época balnear, produtos de dermofarmácia e cosmética 

quando se aproxima o dia do pai e da mãe, etc..). Próximo da entrada da farmácia existe 

também uma balança eletrónica / tensiómetro automático. 

 Gabinete de atendimento personalizado (Figura 3 – Anexo III): 

Esta zona possibilita a realização de um atendimento mais privado aos utentes, e 

é usada para efetuar a determinação dos parâmetros bioquímicos (glicemia, colesterol 

total, triglicerídeos), medição da pressão arterial (PA), administração de injetáveis e 

vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação (PNV) e teste de Combur. É 

também neste local que ocorrem as consultas de nutrição. 

 Área de stock ativo (Figura 4 – Anexo III): 

A FO possui um sistema de armazenamento e distribuição automática, um robô 

“ROWA VMAX”, que permite um armazenamento compacto, com rentabilização máxima 

da área ocupada, tendo capacidade para cerca de 20 mil medicamentos (entre os quais 

se armazenam os estupefacientes e psicotrópicos). Esta automatização permite otimizar 

o atendimento ao utente, diminuindo o tempo de espera do mesmo. 

 Zona de armazenamento/ Processamento e receção de encomendas: 

Na FO não existe uma separação física destas duas zonas, mas a organização do 

espaço permite que não exista conflito entre estas áreas, possibilitando o desempenho 

das várias funções em simultâneo, pelos diversos profissionais. Existem duas grandes 

áreas de armazenamento de produtos, uma no piso térreo da farmácia, outra num piso 

inferior. A zona de armazenamento principal (piso térreo) acomoda todos os restantes 
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produtos que não são colocados no robô e excedentes dos lineares. Este espaço (Figura 

5 – Anexo III) dispõe de prateleiras, armários e gavetas, onde os produtos se encontram 

divididos por categorias (como xaropes, soluções e suspensões, produtos ginecológicos, 

pós e pomadas, ampolas, produtos de uso veterinário, produtos de ortopedia, materiais 

de penso, dentífricos e colutórios, produtos de puericultura e alimentação, produtos de 

fitoterapia e homeopáticos, dermocosméticos, Medicamentos Sujeitos a Receita Médica - 

MSRM e MNSRM) e organizados por ordem alfabética (no caso de Medicamentos 

Genéricos (MG) estão organizados por laboratório e por ordem alfabética da substância 

ativa - SA) e pela regra de “First expired, First out”. Existe ainda um frigorífico onde estão 

contidos todos os medicamentos termolábeis, seguindo as mesmas normas de 

arrumação. O frigorífico contém uma porta em vidro transparente, que permite a 

visualização do medicamento pretendido antes de ser aberta, evitando assim grandes 

flutuações de temperatura. No piso inferior o armazém é constituído por diversas 

prateleiras, onde são guardados os produtos que se compram em grandes quantidades, 

produtos sazonais (como protetores solares) e produtos em excesso que, por algum 

motivo, não possam ser armazenados do piso superior. 

A visualização do espaço de atendimento é feita através de um sistema de 

vigilância interno, permitindo controlar a entrada de novos utentes na farmácia, ao 

mesmo tempo que se trabalha na zona interior. Está área de trabalho é provida de uma 

mesa central de grandes dimensões, onde se efetuam tarefas como a conferência do 

receituário e a gestão dos lotes, verificação de encomendas, entre outras. Existe ainda 

uma secretária de apoio, com um computador, impressora e leitor ótico, para facilitar a 

correção do receituário, e umas prateleiras onde este é organizado de acordo com o 

organismo a que pertence. Podemos ainda encontrar uma estante onde são colocados 

todos os arquivos relativos a cada fornecedor, com as encomendas e respetivas faturas. 

Nesta zona há também um pequeno balcão com mais um terminal informático, e um leitor 

ótico de códigos de barras, normalmente utilizado para o processamento e receção de 

encomendas, bem como uma impressora de etiquetas para marcação manual de preços, 

telefone, fax e fotocopiadora. 

 Laboratório (Figura 6 – Anexo III): 

Aqui são preparados todos os medicamentos manipulados (MM), pelo que reúne 

todas as condições (iluminação, higiene e segurança) necessárias a essa prática, bem 

como os requisitos mínimos de equipamento, de acordo com o descrito na Deliberação 

n.º 1500/2004 de 7 de dezembro, assegurando-se, desta forma, a integridade do produto 

e do trabalho farmacêutico.[6,7] O laboratório contém ainda toda a documentação para a 

preparação de manipulados, como os boletins analíticos das matérias-primas (MP), as 

fichas de preparação, folhas de cálculo de preço, legislação e bibliografia de apoio. 
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 Gabinete da Direção Técnica: 

Este gabinete é utilizado para questões relacionadas com a gestão, administração 

e contabilidade da farmácia, e alberga toda a documentação relativa às mesmas. 

 Instalações sanitárias. 

1.5. SISTEMA INFORMÁTICO 

O sistema informático (SI) é a base de grande parte das operações efetuadas na 

farmácia, constituindo uma ferramenta essencial para o seu bom funcionamento, 

permitindo maximizar a eficiência e qualidade do trabalho realizado e diminuindo os erros 

de origem humana. A FO dispõe do Sifarma 2000® da Glintt (Global Intelligent 

Technologies), que permite não só efetuar o atendimento, mas também todas as tarefas 

ligadas à gestão da farmácia, tais como a elaboração e receção de encomendas, e 

consequente gestão de stocks, o processamento das vendas (onde está inerente o 

acesso à ficha do produto e consulta dos grupos homogéneos), a faturação e emissão de 

lotes de receitas. Cada funcionário possui um código de acesso pessoal, de forma a 

tornar mais fácil rastrear as ações realizadas no sistema. Este sistema tem ainda a 

vantagem de permitir a criação de bases de dados com uma ficha individualizada para os 

clientes habituais da farmácia, onde constam os seus dados pessoais principais, registo 

de perfil farmacoterapêutico, etc., de forma a possibilitar o seu melhor acompanhamento. 

Assim, o Sifarma 2000® permite otimizar o aconselhamento farmacêutico, uma vez que, 

aquando da dispensa, há acesso a toda a informação relevante relativamente à 

composição, posologia, ação, interações, contraindicações e reações adversas, dando 

oportunidade ao Farmacêutico de se focar mais no utente, proporcionando-lhe um melhor 

aconselhamento, de forma rápida e com menores erros associados. 

1.6. FONTES DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO CIENTÍFICA 

No exercício da sua atividade profissional, o Farmacêutico é diariamente 

confrontando com uma enorme panóplia de questões e desafios, e, com os utentes cada 

vez mais informados e exigentes nas respostas às questões que colocam, exige-se uma 

atualização constante dos conhecimentos. Segundo o artigo 12º do Código Deontológico 

da Ordem dos Farmacêuticos (OF), «o Farmacêutico deve manter atualizadas as suas 

capacidades técnicas e científicas para melhorar e aperfeiçoar constantemente a sua 

atividade, por forma que possa desempenhar conscientemente as suas obrigações 

profissionais perante a sociedade».[8] Deste modo, a FO dispõe de toda a documentação 

obrigatória por lei, da qual fazem parte a Farmacopeia Portuguesa 9 e o Prontuário 

Terapêutico 11.[3,9] Para além desta, existem outras fontes de informação 

complementares que podem ser consultadas, como o Formulário Galénico Português, o 

Índice Nacional Terapêutico, o Simposium Terapêutico, entre outros. Pode-se ainda 
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recorrer a outras fontes de informação, como o site do INFARMED (Autoridade Nacional 

do Medicamento e Produtos para a Saúde), o Centro de Documentação e Informação 

sobre Medicamentos (CEDIME) da ANF e o Centro de Informação de Medicamentos 

(CIM) da OF, entre muitos outros. 

 

CAPÍTULO II. CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS EXISTENTES NA 

FARMÁCIA 

Sendo a farmácia um local onde se promove a saúde, esta não está vinculada 

apenas à venda correta e responsável de medicamentos, mas também à comercialização 

de outros produtos que se relacionam com a saúde e o bem-estar. Como já referido, a 

FO dispõe de uma variedade enorme de produtos de saúde, nomeadamente de 

dermofarmácia e cosmética, homeopáticos, suplementos nutricionais, produtos e 

medicamentos veterinários e dispositivos médicos. 

2.1. MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

De acordo com a legislação portuguesa, são considerados MSRM todos aqueles 

que, quando administrados sem vigilância médica, possam constituir, direta ou 

indiretamente, um risco para a saúde do doente, mesmo quando usados para o fim a que 

se destinam, ou quando sejam utilizados frequentemente em quantidades consideráveis 

para fins diferentes aos que são destinados.[10,11]  

Dentro destes podemos ainda distinguir: 

 Medicamentos de receita médica renovável: Aplica-se a casos de tratamentos 

prolongados, pelo que a receita é constituída por 3 vias, cuja validade total é de 6 meses. 

 Medicamentos de receita médica especial: Consideram-se todos aqueles com 

pelo menos uma substância classificada de estupefaciente ou psicotrópica, nos termos 

do DL n.º 15/93, de 22 de janeiro.[12] Podem, em caso de uso anormal, originar riscos de 

abuso medicamentoso, criar toxicodependência ou serem utilizados para fins ilegais. 

 Medicamentos de receita médica restrita: São maioritariamente reservados a 

uso hospitalar, quando as características farmacológicas assim o exigem. Também se 

aplica a doentes em regime de ambulatório e a patologias cujo diagnóstico seja efetuado 

em meio hospitalar ou outros especializados, ainda que a sua administração e 

acompanhamento dos doentes se possa realizar fora destes meios. 

2.2. MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

Qualquer medicamento que não se inclua nos requisitos referidos para os MSRM, 

pode ser classificado como MNSRM, desde que contenha indicações terapêuticas que se 

incluam na lista de situações passíveis de automedicação. No geral, estes medicamentos 

podem ser comercializados tanto nas farmácias como em locais de venda autorizados.[10-
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12] Contudo, atendendo ao perfil de segurança ou às indicações terapêuticas, há 

medicamentos que, no momento da dispensa, exigem a intervenção de um 

Farmacêutico, sendo por isso de dispensa exclusiva em farmácias.[13,14] 

2.3. MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

Com a constante evolução da indústria farmacêutica, existe cada vez mais 

variedade e opções de tratamento no mercado, verificando-se uma diminuição da 

necessidade de se prepararem MM. No entanto, em casos onde é necessária 

personalização de tratamento, como por exemplo a não existência da SA na forma 

farmacêutica (FF) pretendida, adaptação de dosagens, etc., estes continuam a ser 

necessários de forma a colmatar algumas lacunas do mercado. A responsabilidade de 

garantir a segurança do MM é partilhada pelo Farmacêutico responsável e pelo médico 

prescritor. A preparação e prescrição dos MM são regulamentadas pelo DL n.º 95/2004, 

de 22 de abril, e ainda pela Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho, que aprova as BP a 

observar na preparação destes medicamentos.[15,16]  

Embora seja uma prática cada vez menos comum, na FO este serviço é 

requisitado com bastante frequência, e quase diariamente surgem pedidos para preparar 

MM, inclusivamente para outras farmácias. Isto constituiu um aspeto bastante positivo e 

de grande importância para a minha formação enquanto estagiária, já que tive 

oportunidade de observar e participar na preparação de vários MM. Para além da 

realização de preparações extemporâneas de antibióticos (reconstituindo a preparação 

com a quantidade de água necessária), tive oportunidade de presenciar e auxiliar na 

preparação de solução de Joulie, solução de Hoffmann, cápsulas de bicarbonato de sódio 

(500 mg), cápsulas de minoxidil, pomada de vaselina salicilada a 20%, entre outros. 

2.3.1. MATÉRIAS-PRIMAS E EQUIPAMENTO 

Como já referido, a FO dispõe de instalações adequadas, e cumpre com o 

equipamento mínimo obrigatório estabelecido por lei. Assim, é no laboratório que se 

efetuam todas as operações que dizem respeito à manipulação (preparação, 

acondicionamento, rotulagem e controlo de qualidade do produto final).[5,7,15,16] 

Na preparação de MM só podem ser utilizadas MP e materiais de embalagem que 

estejam inscritos na Farmacopeia Portuguesa, Europeia, ou em Farmacopeias de outros 

Estados-Membros da União Europeia.[5,7,15,16] Na receção de qualquer MP, são verificadas 

as condições de conservação e integridade, conferido o boletim de análise que a 

acompanha, número de lote e prazo de validade (PV). 

2.3.2. MANIPULAÇÃO 

É ao Farmacêutico que compete assegurar o cumprimento de todo o conjunto de 

normas que regem a produção de manipulados (desde instalações, equipamentos, 
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documentação, MPs, materiais de embalagem, manipulação, controlo de qualidade e 

rotulagem).[15] Antes de se proceder à manipulação propriamente dita, é necessária a 

existência de uma prescrição médica válida, onde conste a fórmula pretendida, com 

indicação de “manipulado” ou “faça segundo a arte” (F.S.A. – fac secundum artem). 

Posteriormente o Farmacêutico deve certificar-se que a formulação consta de uma 

Farmacopeia oficial ou do Formulário Galénico Português, ou outro reconhecido por lei, 

para que possa ter acesso a toda a informação necessária à sua correta e segura 

preparação.[5] Sempre que se prepara um MM é preenchida uma Ficha de Preparação 

adequada, posteriormente armazenada na farmácia, conjuntamente com uma cópia da 

receita e do rótulo, por um período não inferior a 3 anos. No rótulo consta a fórmula 

quantitativa do medicamento, posologia, via de administração, PV, condições de 

conservação e informações complementares como “uso externo”, “agitar antes de usar”, 

etc.. Por fim é calculado o preço de venda ao público (PVP). 

2.3.3. CÁLCULO DO PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO 

De acordo com os critérios estabelecidos na Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho, 

o PVP dos MMs é calculado com base no valor dos honorários da preparação, das MP e 

dos materiais de embalagem. Na Tabela 2 (Anexo IV) encontra-se esquematizado como 

é feito o cálculo de PVP dos MMs.[17]  

Alguns manipulados são passíveis de comparticipação pelo Serviço Nacional de 

Saúde (SNS), sendo que atualmente essa comparticipação é de 30% do respetivo PVP. 

As condições de comparticipação destes medicamentos, bem como a lista dos mesmos, 

vêm descritas no Anexo do Despacho n.º 18694/2010, de 16 de dezembro.[18] 

2.4. MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS 

Um medicamento homeopático é «obtido a partir de substâncias denominadas 

stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito 

na farmacopeia europeia (…)», sendo considerado MNSRM.[19] A homeopatia é um tipo 

de terapia alternativa que se baseia no princípio de que “o semelhante cura o 

semelhante”, ou seja, aquilo que provoca a doença e os sintomas, também será capaz de 

os tratar. Tem como principais princípios o da similitude e o das doses infinitesimais, e a 

ideia subjacente é a de reforçar a capacidade do sistema imunitário para combater as 

agressões externas. 

2.5. PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E SUPLEMENTOS 

ALIMENTARES 

Suplementos alimentares constituem uma fonte concentrada de nutrientes e 

outros ingredientes (vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos gordos essenciais, fibras, 

etc.), que se destinam a complementar e/ou suplementar um regime alimentar normal.[20] 
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Os produtos destinados a alimentação especial distinguem-se dos alimentos de consumo 

corrente pela sua composição especial ou pelos processos de fabrico a que foram 

sujeitos, sendo assim adequados a necessidades nutricionais específicas e diferentes do 

habitual (onde se incluem pessoas com problemas metabólicos, condições fisiológicas 

especiais, e lactentes ou crianças de pouca idade).[21] Verifiquei, durante o meu estágio, 

que a maior procura deste tipo de produtos recai sobre aqueles destinados à melhoria do 

desempenho físico e intelectual, bem como os produtos de emagrecimento. Dada a 

importância de adequação a cada caso, o papel do Farmacêutico é essencial no que toca 

ao aconselhamento destes produtos e à promoção do seu uso racional, para ser tirado o 

maior e melhor partido dos mesmos. 

2.6. PRODUTOS FITOTERAPÊUTICOS 

Definem-se como «qualquer medicamento que tenha exclusivamente como 

substâncias ativas uma ou mais substâncias derivadas de plantas, uma ou mais 

preparações à base de plantas ou uma ou mais substâncias derivadas de plantas em 

associação com uma ou mais preparações à base de plantas».[10] Este tipo de produtos 

merece destaque, uma vez que podem representar uma boa primeira opção a aconselhar 

em casos de problemas menores. A sua procura tem-se tornado crescente, mas muitas 

vezes ainda associada à falsa ideia de que são livres de efeitos adversos e 

contraindicações, o que salienta a importância do Farmacêutico em alertar e clarificar o 

utente para estas questões. Durante o meu estágio na FO apercebi-me que estes 

produtos são procurados para as mais variadas situações, como emagrecimento, 

transtornos digestivos ou ainda transtornos psíquicos. 

2.7. PRODUTOS COSMÉTICOS E DERMOFARMACÊUTICOS 

Produto cosmético é classificado como «qualquer substância ou mistura destinada 

a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano,(…) 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».[22] Atualmente, a 

procura autónoma dos utentes por produtos nesta área é cada vez maior, provavelmente 

devido a uma maior facilidade de acesso à informação, mas também pela exposição 

crescente à publicidade. Desta forma, torna-se essencial que o Farmacêutico se 

mantenha atualizado sobre os diferentes produtos de que o mercado dispõe, as suas 

especificidades e novidades, de forma a ser capaz de prestar o melhor aconselhamento 

possível, e adequado a cada caso. Para ir ao encontro desta necessidade, as marcas ou 

os laboratórios destes produtos organizam ações de formação, com alguma regularidade, 

nas quais apresentam a sua linha de produtos e fazem uma revisão de noções 

fundamentais. Na FO, verifiquei que os produtos mais procurados pelos utentes estavam 
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relacionados com os cuidados de hidratação e limpeza da pele, cuidados para a pele 

acneica, para a pele madura, e ainda protetores solares. 

2.8. PRODUTOS E MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO 

De acordo com a legislação, um medicamento de uso veterinário inclui «toda a 

substância, ou associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades 

curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser 

utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-

veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a 

restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas».[23,24] Assim, pode-se concluir que 

estes medicamentos são um bem público essencial, não só na defesa e proteção da 

saúde e bem-estar dos animais, mas também na salvaguarda da saúde pública.[23] Na 

FO, estes medicamentos são bastante requisitados, salientando-se os antiparasitários 

externos e internos e os anticoncecionais para cães e gatos. Nesse sentido, foi 

introduzida uma nova marca ParaVet® e todos os profissionais de saúde da farmácia 

tiveram a devida formação. 

2.9. PRODUTOS DE PUERICULTURA 

Conforme consta no DL n.º 10/2007, de 18 de janeiro, um artigo de puericultura é 

todo aquele «produto destinado a facilitar o sono, o relaxamento, a higiene, a alimentação 

e a sucção das crianças», de forma a contribuir para o seu bom desenvolvimento.[25] A 

FO dispõe de vários produtos deste tipo, muito procurados, especialmente suplementos 

alimentares, produtos de higiene corporal, fraldas, tetinas, biberões e chupetas. 

2.10. DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Os dispositivos médicos são importantes ferramentas de saúde que abarcam um 

vasto conjunto de produtos. De acordo com o DL n.º 145/2009, de 17 de junho, definem-

se como «qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo 

utilizado isoladamente ou em combinação (…), cujo principal efeito pretendido no corpo 

humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos».[26] 

Destinam-se a serem utilizados para fins de diagnóstico, prevenção, controlo ou 

tratamento de uma doença, mas distinguem-se dos medicamentos pelo facto de que o 

seu objetivo deve ser conseguido através de mecanismos que não se traduzam em 

ações farmacológicas, metabólicas ou imunológicas.[26] Podem ser integrados em várias 

classes (I, IIa, IIb, III) de acordo com a vulnerabilidade do corpo humano e os riscos que 

possam apresentar.[26] Na FO existem vários dispositivos médicos bastante procurados, 

nos quais se destacam ligaduras, material de penso, material ortopédico (incluindo as 

meias de descanso e de compressão), seringas, preservativos, testes de gravidez, 

termómetros, artigos para grávidas, etc.. 
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CAPÍTULO III. GESTÃO DA FARMÁCIA 

Para além da dispensa de medicamentos e do respetivo aconselhamento, o 

Farmacêutico é também responsável por outras tarefas que, embora não tenham uma 

visibilidade tão grande, são igualmente importantes para o bom funcionamento e boa 

gestão da farmácia. 

3.1. GESTÃO DE STOCKS 

É importante garantir uma correta gestão dos stocks, quer dos medicamentos, 

quer dos restantes produtos de saúde vendidos na farmácia, de forma a assegurar a 

viabilidade económica da mesma. O stock de cada produto corresponde à sua 

quantidade real, existente na farmácia e disponível para venda. Para se conseguir uma 

boa gestão é necessário evitar ruturas e manter um stock variado e capaz de satisfazer 

as necessidades dos utentes, tendo o cuidado de manter a rotatividade dos produtos e 

evitar o seu excesso e acumulação. De modo a auxiliar e simplificar os processos de 

gestão, o SI já dispõe de várias funcionalidades. Por um lado, permite estabelecer níveis 

máximos e mínimos de stock para cada produto, em função do seu consumo médio. Por 

outro lado, permite rastrear todos os movimentos de entrada e saída referentes a cada 

produto, de forma a detetar possíveis fontes de erro. Quando o stock mínimo de 

determinado produto é atingido, este é automaticamente integrado numa proposta de 

encomenda, posteriormente validada pelo operador. 

3.2. GESTÃO DE ENCOMENDAS 

3.2.1. REALIZAÇÃO DE ENCOMENDAS 

Na FO, as encomendas são realizadas sempre que se tal se justifique, consoante 

as necessidades da farmácia e dos utentes. Existem vários métodos para se proceder a 

uma encomenda: 

 Encomendas diárias: Na FO este procedimento ocorre pelo menos duas vezes 

por dia, uma de manhã e outra ao final da tarde. Estas encomendas servem para repor 

os produtos vendidos até então, e que foram integrados automaticamente pelo SI, e são 

enviadas informaticamente para os fornecedores selecionados. 

 Encomendas manuais: Quando existe a necessidade urgente de um produto, ou 

por insuficiência de stock, ou para se satisfazer uma necessidade específica de um 

utente, pode-se efetuar a sua encomenda telefonicamente ou através do SI, diretamente 

aos fornecedores. 

 Encomendas diretas aos laboratórios: Estas são feitas através dos Delegados 

de Informação Médica que periodicamente se deslocam à farmácia, e são da 

responsabilidade do DT. 
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3.2.2. FORNECEDORES 

A farmácia deve ter em conta vários parâmetros na escolha dos seus 

fornecedores, tais como: as condições comerciais e qualidade de serviço prestada, a 

variedade de produtos, frequência e rapidez do transporte, melhores condições de 

pagamento e o processamento de devoluções. Embora os laboratórios, por norma, 

ofereçam melhores condições de compra e vantagens económicas mais favoráveis, 

geralmente obrigam à aquisição de grandes quantidades de produtos. Desta forma, a 

escolha de distribuidores grossistas acaba geralmente por ser a opção mais viável, uma 

vez que permitem adquirir menores quantidades de produto, evitando assim o empate de 

capital, oferecem uma grande diversidade de artigos e ainda uma maior rapidez e 

frequência dos serviços de entrega. 

A FO utiliza a Alliance Healthcare como fornecedor principal, uma vez que, entre 

outras vantagens, oferece um vasto leque de produtos e menos falhas dos mesmos. 

Ocasionalmente trabalha também com outros como Medicanorte, OCP Portugal, Botelho 

& Rodrigues, A. Sousa, etc., embora solicitando encomendas de menor volume. Em 

casos específicos de produtos de elevada rotatividade, como MG por exemplo, ou 

produtos sazonais e/ou dermocosméticos, a FO opta, sempre que possível, por efetuar 

compras diretas aos laboratórios. 

3.2.3. RECEÇÃO DE ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO 

A receção e conferência de encomendas, bem como a boa organização e 

armazenamento dos produtos, são tarefas fundamentais da gestão de uma farmácia, pois 

irão influenciar toda a logística de stocks. Esta tarefa foi uma das primeiras que realizei 

enquanto estagiária, permitindo que me fosse familiarizando com as embalagens e 

nomes dos medicamentos e produtos de saúde, a sua organização, localização e 

finalidade, bem como com o SI e alguns aspetos técnicos e administrativos. 

Quando há entrega de uma encomenda na FO, o primeiro passo é verificar se o 

número de volumes entregues coincide com os que estão descritos na guia de remessa, 

bem como se a encomenda vem acompanhada da respetiva fatura em duplicado. Neste 

documento consta a identificação do fornecedor e da farmácia, o número do documento, 

a data, o código e designação do produto, a quantidade pedida e a efetivamente enviada, 

o imposto de valor acrescentado (IVA) a que cada produto é sujeito, o preço de venda 

faturado, o PVP, eventuais descontos ou bonificações, o custo total líquido e bruto. O 

processo de receção propriamente dito, é feito com recurso ao SI, bastando selecionar o 

número da encomenda a ser rececionada e indicar o número da fatura e o valor total 

faturado. Em seguida, todos os produtos são introduzidos por leitura com o leitor ótico de 

códigos de barras, ou manualmente através do Código Nacional de Produto (ou, no caso 
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de um produto novo na farmácia, através da criação da ficha do produto, introduzindo-se 

o PVP e os stocks mínimo e máximo), tendo-se o cuidado de verificar a quantidade, o 

estado de conservação dos produtos, PV e preço impresso na cartonagem, antes de os 

introduzir no stock da farmácia. O DL n.º 112/2011, de 29 de novembro, e a Lei n.º 

25/2011, de 16 de junho, estabelecem a obrigatoriedade de inscrição do PVP dos 

medicamentos na sua rotulagem.[27,28] Alguns produtos não apresentam preço marcado 

(como MNSRM, cosméticos, dietéticos, de puericultura, etc.), pelo que este é calculado 

pelo SI, com base na margem legal de lucro da FO e o IVA (PVP = Preço de custo + 

Margem de comercialização em % + IVA), sendo depois impressa uma etiqueta e colada 

na embalagem. No final da receção e após confirmação da encomenda, a fatura é 

assinada e arquivada no dossier respetivo. Relativamente aos medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos, adicionalmente vem anexada à fatura uma Requisição 

de Estupefacientes e Psicotrópicos, cujo original é arquivado na farmácia, dada a 

necessidade de um controlo rigoroso a estes produtos. 

De forma a garantir um atendimento mais eficiente, é vital que haja uma boa 

gestão e otimização do espaço. Assim, pressupõe-se um armazenamento que permita o 

fácil acesso aos produtos, garantindo as suas condições corretas de conservação, para 

evitar perdas de tempo desnecessárias na procura dos mesmos. 

Após receção e conferência dos produtos, o seu armazenamento é feito o mais 

brevemente possível, começando-se sempre pelos produtos termolábeis (armazenados 

no frigorífico), seguindo-se dos estupefacientes e psicotrópicos (que, no caso da FO, são 

armazenados no robô). O princípio de disposição de todos os produtos é sempre o de 

“First Expired, First Out”, ou seja, garantindo que os produtos com PV mais curto são 

dispensados primeiro. A maior parte dos medicamentos da FO são armazenados no 

robô, armários, lineares e gavetas, tal como já mencionado, e o excedente é enviado 

para o armazém inferior. São sempre tidas em consideração a natureza do produto e 

ainda algumas estratégias de marketing (colocar artigos sazonais à vista do utente, bem 

como alguns MNSRM, embora, neste caso, fora do seu alcance). Durante o estágio 

tornou-se notória a importância de uma boa gestão de stocks e de todo o trabalho 

realizado para a gestão da farmácia. Pude verificar que o armazenamento é uma tarefa 

que exige bastante cuidado e atenção (ainda mais em casos como o da FO, que recebe 

diariamente enormes quantidades de medicamentos e produtos de saúde), sem os quais 

podem surgir erros funcionais graves, e tem grande peso na organização da farmácia. 

3.2.4. DEVOLUÇÕES E RECLAMAÇÕES 

Por vezes, no decorrer da rotina diária da farmácia, pode ser necessário devolver 

alguns produtos, concretamente, por terem sido pedidos, ou enviados, por engano, 

porque as embalagens se encontrem danificadas, porque têm o PV a expirar, não 
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conformidade entre a nota de encomenda e a guia de remessa, entre outros.  

Nestes casos é então emitida uma Nota de Devolução pelo SI, que é enviada ao 

fornecedor para que este regularize a situação. A resolução pode passar pela 

substituição do produto devolvido por outro (igual ou de igual valor), ou pela emissão de 

uma Nota de Crédito. Por vezes existem situações em que a devolução não é aceite, 

sendo nestes casos necessário que a farmácia efetue a quebra do produto no SI. 

3.3. CONTROLO DOS PRAZOS DE VALIDADE 

De forma a assegurar a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos e 

produtos de saúde, e salvaguardar a saúde dos utentes, é de extrema importância no 

quotidiano de uma farmácia que se faça um controlo periódico dos PV. 

Esta tarefa, na qual eu também participei, é feita regularmente, uma vez que a 

devolução atempada aos fornecedores, de produtos com PV a expirar, é essencial para 

evitar que a farmácia tenha perda de capital por desperdício de produtos. No caso da FO, 

são realizados inventários mensais no sentido de rever todos os PV, e emitidas listagens 

dos produtos cujo prazo termine em 3 meses. Este procedimento é facilitado pela 

existência do robô, que permite uma gestão mais eficaz e menos sujeita a erros. 

3.4. RECEITUÁRIO 

A elevada quantidade de receitas existentes todos os meses na FO exige que seja 

feita uma conferência minuciosa de todas elas. Para tal, estas são separadas por 

organismo de comparticipação e organizadas por ordem, em lotes de 30, cada um com o 

seu verbete correspondente. Esta foi também uma tarefa na qual eu participei com 

bastante frequência, o que me ajudou não só a familiarizar com os aspetos técnicos e 

legislativos associados às receitas e a todo o processo, mas também a perceber o tipo de 

medicamentos mais prescritos para determinadas patologias, a sua finalidade e posologia 

mais comum, auxiliando no momento de efetuar as dispensas e aconselhamento. 

3.4.1. CONFERÊNCIA E PROCESSAMENTO DO RECEITUÁRIO 

Na FO existe o cuidado de, durante o atendimento e dispensa, fazer uma 

validação prévia das receitas (concretamente, a validade das mesmas, verificar a 

identificação do local de prescrição, assinatura do médico prescritor, bem como a 

correspondência entre o medicamento prescrito e o efetivamente dispensado, o regime 

de comparticipação, etc). Isto permite detetar rapidamente e minimizar eventuais erros, 

facilitando a sua resolução. A introdução das receitas eletrónicas veio facilitar em grande 

parte este processo, pois diminui a probabilidade de ocorrência deste tipo de erros. 

Apesar desta primeira verificação aquando do contacto com o utente, posteriormente 

deve ser feita a conferência propriamente dita, e as possíveis correções que possam ser 

necessárias. Na FO, todos os membros da equipa são responsáveis por conferir, assinar 
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e datar as suas receitas logo que possível, dado o grande volume de receituário diário.  

Após verificada a conformidade de todas as receitas, imprime-se o verbete de 

identificação do lote (resumo das receitas constantes de cada lote) que é carimbado e 

anexado ao grupo de receitas correspondente. No último dia do mês efetua-se o fecho 

dos lotes e inicia-se uma nova série. 

3.4.2. ENTREGA DE RECEITUÁRIO 

Na FO, o receituário referente ao SNS é enviado pelos CTT para o Centro de 

Conferência de Faturas (CCF) do Ministério da Saúde, onde são entregues até ao dia 10 

do mês seguinte.[29] A cada relação-resumo de lotes são anexadas duas faturas, sendo 

um exemplar enviado juntamente com o receituário, e outro guardado na farmácia. As 

restantes receitas referentes a outros organismos, são enviadas para a ANF. Esta serve 

de intermediário, encaminhando o receituário, e respetiva documentação, para a entidade 

responsável, e efetuando o pagamento da comparticipação à farmácia. 

3.4.3. DEVOLUÇÃO DO RECEITUÁRIO 

Sempre que o CCF deteta algum erro numa receita, esta é devolvida à farmácia, e 

o valor da comparticipação não é reembolsado. No prazo máximo de 100 dias após a 

receção do receituário, o CCF envia à farmácia uma relação-resumo contendo as 

receitas, valor, justificação de não aceitação e documentos, que correspondem às 

retificações a serem feitas. Quando as receitas devolvidas podem ser corrigidas ou 

justificadas, ainda é possível reenviá-las ao CCF, juntamente com a faturação do mês 

seguinte. Caso isto não aconteça, a farmácia tem então de assumir o prejuízo. 

 

CAPÍTULO IV. ATENDIMENTO E DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

A dispensa de medicamentos é a principal atividade da farmácia comunitária. 

Sendo este um processo complexo e rigoroso, que não corresponde só ao ato da venda, 

mas envolve também a necessidade de aconselhamento (farmacológico ou não), cabe ao 

Farmacêutico adotar uma postura crítica face aos casos que diariamente surgem. 

4.1. DISPENSA DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

A dispensa de MSRM implica a apresentação de uma prescrição médica, com 

base no modelo de receita aprovado pelo Despacho n.º 15700/2012, de 30 de novembro 

(Anexo V), uma vez que podem constituir um risco para o doente, mesmo quando 

utilizados para o fim a que se destinam.[10,30,31] 

4.1.1. MODELO DE RECEITA MÉDICA APROVADO  

A legislação que suporta a prescrição foi alterada para promover que esta seja 

efetuada por Denominação Comum Internacional (DCI), via eletrónica e sustentada por 

normas de orientação clínica, salvo algumas exceções.[30-33] 
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Atualmente ainda se mantêm dois tipos de receita médica, eletrónica e em papel 

ou manual (sendo que neste caso o médico prescritor tem de assinalar a exceção legal 

que o obrigou a utilizar este processo: falência do sistema informático; inadaptação 

fundamentada do prescritor; prescrição ao domicílio; outras situações até um máximo de 

40 receitas médicas por mês), mas, num futuro próximo, pretende-se a desmaterialização 

desta última.[32] Com isto, o objetivo é centrar a prescrição na escolha farmacológica, 

promovendo assim a utilização racional dos medicamentos. Pretende-se ainda aumentar 

a segurança ao evitar erros de prescrição e dispensa, uniformizar e agilizar o processo de 

prescrição, dispensa, conferência de receituário e facturação de medicamentos.[31] No 

caso das receitas electrónicas, estas podem ser renováveis ou não renováveis, sendo 

que neste último caso, bem como no caso das receitas manuais, têm uma validade de 30 

dias a partir da data de prescrição. As receitas eletrónicas renováveis, por sua vez, têm 

uma validade de 6 meses e podem ter até 3 vias (identificadas na receita), e este modelo 

é utilizado para prescrever medicamentos destinados a tratamentos de longa duração 

(que constam na tabela 2 da Portaria n.º 1471/2004, de 21 de dezembro) e os produtos 

destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus.[31,34] 

Cada prescrição por DCI é representada por um código criado pelo INFARMED, 

podendo o utente optar por qualquer outro medicamento com o mesmo código. 

Excecionalmente, as prescrições podem incluir o nome comercial do medicamento, em 

casos onde não exista MG comparticipado, ou quando o médico prescritor indicar a 

justificação técnica que impede a substituição do referido medicamento: 

 Exceção a) Prescrição de medicamento com margem terapêutica estreita; 

 Exceção b) Fundada suspeita, previamente reportada ao INFARMED, de intolerância 

ou reação adversa a um medicamento com a mesma SA, mas identificado por outra 

denominação comercial; 

 Exceção c) Prescrição de medicamento destinado a assegurar a continuidade de um 

tratamento com duração estimada superior a 28 dias.[32,33,35] 

4.1.2. VALIDAÇÃO E AVALIAÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA 

Para que uma receita possa ser validada pelo Farmacêutico, esta tem que 

obedecer a certos requisitos, e só depois pode ser efetuada a dispensa dos 

medicamentos prescritos. Para que uma receita esteja em conformidade, deve conter: 

número da receita (também representado em código de barras), local de prescrição e 

identificação do médico, nome e número de utente ou de beneficiário de subsistema, 

identificação da identidade financeira responsável e, se aplicável, de regime especial de 

comparticipação, incluindo os respetivos Despachos e Portarias. Como já referido, a 

designação dos medicamentos deve ser feita por DCI (salvo as exceções descritas), 

tendo também de constar a dosagem, FF, número e dimensão das embalagens, e 
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posologia. Por fim, a receita tem ainda de conter a data de prescrição e assinatura do 

médico prescritor.[31,32] Em cada receita só podem ser prescritas um máximo de 4 

embalagens de medicamentos. Sempre que a prescrição não apresentar a dosagem, 

dimensão da embalagem e quantidade, deverá dispensar-se apenas uma embalagem de 

menor dimensão do medicamento de menor dosagem.[31] Caso a receita se encontre fora 

da validade, sem rúbrica do médico prescritor, ou não esteja em conformidade com 

algum dos requisitos mencionados, os medicamentos não podem ser dispensados. 

Além da validação das receitas, o Farmacêutico deve avaliar a medicação 

prescrita e os aspetos terapêuticos em questão, de forma a assegurar a necessidade do 

medicamento. É importante confirmar a sintomatologia do utente e o tipo de terapêutica 

em causa, e garantir a sua adequação ao doente (interações, contraindicações, alergias, 

intolerâncias, etc.), a adequação da posologia (dose, frequência e duração do tratamento) 

e as condições do doente para administrar o medicamento, esclarecendo-o e 

promovendo a adesão à terapêutica.[5]  

No ato da dispensa, o Farmacêutico deve informar o utente acerca do seu direito 

de opção, esclarecendo-o relativamente à existência de MG similares ao prescrito, 

comparticipados pelo SNS e mais baratos (ou, caso não existam MG, informar qual o 

medicamento comercializado mais barato similar ao prescrito).[31,33] Após a dispensa, é 

impresso no verso da receita o documento de faturação (que atribui uma numeração a 

cada receita, codificada por Receita/Lote/Série), onde irá constar toda a informação da 

venda, bem como uma declaração a ser assinada pelo utente, confirmando que lhe foram 

dispensados os medicamentos e prestados os conselhos e informações acerca da sua 

utilização, e, se aplicável, que exerceu o seu direito de opção.[30,32] 

No final do atendimento deve ser conferido o documento de faturação, verificar se 

todos os dados estão corretos, carimbar, datar e assinar. No caso de ocorrer alguma 

irregularidade (impressão errada da receita, entidade de comparticipação errada, por 

exemplo) deve ser reimprimida a receita, justificando-se e assinando. 

4.1.3. REGIMES DE COMPARTICIPAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

Com o objetivo de garantir que toda a população consiga ter acesso aos 

medicamentos, e de forma a reduzir os encargos por parte do utente, foram criados 

vários sistemas de comparticipação de medicamentos, sendo que o mais comum é o 

regime geral de comparticipação, o SNS. 

O sistema de preços e comparticipação de medicamentos em Portugal tem vindo 

a alterar-se, adaptando-se tanto à evolução tecnológica e desenvolvimento social, como 

às necessidades de sustentabilidade do SNS. A atual legislação prevê a possibilidade de 

comparticipação de medicamentos através do regime geral e de um regime especial, o 

qual se aplica a situações específicas que abrangem determinadas patologias ou grupos 
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de doentes.[31] A percentagem de comparticipação pelo SNS está definida de acordo com 

quatro escalões – A, B, C e D – que comparticipam, respetivamente, 90%, 69%, 37% e 

15% sobre o PVP dos medicamentos, conforme o estabelecido no DL n.º 48-A/2010, de 

13 de maio, revisto pelo DL n.º 106-A/2010, de 1 de outubro.[36,37]  

Os doentes pensionistas e aqueles que sofrem de doenças específicas usufruem 

de uma maior comparticipação de medicamentos, através de um regime especial. As 

receitas identificadas com um “R” abrangem os pensionistas, para os quais há um 

acréscimo de 5% no escalão A e de 15% nos restantes escalões, relativamente ao valor 

da comparticipação.[31,38] No segundo caso, a receita vem identificada com a letra “O” 

junto dos dados do utente, e a Portaria ou Despacho deve ser mencionada quando 

indicados os medicamentos abrangidos no diploma (Anexo VI).[31,39] Para além destes, 

existem ainda outros regimes para profissionais de entidades específicas, em 

complementaridade ou não com o SNS, em que a comparticipação dos medicamentos é 

dividida entre diferentes organismos. Nestes casos, deve ser tirada uma cópia à receita 

(e ao cartão de beneficiário, quando aplicável) e faturar através do organismo que 

reagrupa as duas entidades, sendo que no momento de impressão do documento de 

faturação, são pedidas duas receitas pelo SI (uma para cada sistema de 

comparticipação). 

4.1.4. MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SISTEMA DE PREÇOS DE 

REFERÊNCIA 

De acordo com o DL n.º 242/2000, de 26 de setembro, MG são essencialmente 

similares a outros medicamentos já existentes no mercado, tendo a mesma SA e igual 

eficácia terapêutica, sem prejuízo da qualidade e segurança. Têm ainda de corresponder 

a duas outras condições: a caducidade dos direitos de propriedade industrial relativos às 

respetivas SA ou processo de fabrico, e a não invocação de indicações terapêuticas 

diferentes das do medicamento de referência a seu favor.[40] A comercialização dos MG 

apresenta grandes vantagens, pelo que tem vindo a ser promovida.[41] Uma vez que não 

têm de suportar os custos de marca são mais económicos e com preços mais baixos, o 

que é benéfico para os utentes, que têm maior facilidade em adquirir a sua medicação, e 

para o SNS, que vê assim diminuídos os encargos nas comparticipações.[40]  

O Sistema de Preços de Referência, estabelecido pelo DL n.º 270/2002, de 2 de 

dezembro, é um subsistema do sistema de comparticipação e compreende os 

medicamentos comparticipados incluídos em grupos homogéneos, prescritos e 

dispensados no âmbito do SNS.[41,42] Cada grupo homogéneo é constituído por 

medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa em SA, FF, dosagem 

e via de administração, e no qual se inclui pelo menos um MG existente no mercado.[41] 
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Para cada grupo homogéneo é definido um preço de referência, que é o valor sobre o 

qual incide a comparticipação do Estado.[41,42] Caso o médico prescreva um medicamento 

de preço superior ao de referência, o utente terá de pagar o valor correspondente à 

diferença (entre o PVP e o preço de referência). Se o médico prescrever um MG, ou 

houver possibilidade de substituição na farmácia, o utente já não terá de suportar esse 

encargo adicional.[42] 

4.1.5. MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES 

A dispensa de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes processa-se de uma 

forma ligeiramente diferente, uma vez que, devido ao abuso do seu consumo e à sua 

estreita margem de segurança, necessitam de cuidados especiais. Este tipo de 

medicamentos está assim sujeito a um forte controlo no seu circuito e à existência de 

legislação específica que regulamenta a sua utilização. 

Os medicamentos que possuem uma substância classificada como estupefaciente 

ou psicotrópica têm de ser prescritos isoladamente, isto é, as receitas não podem conter 

outro tipo de medicamentos.[31] Estas substâncias estão indicadas nas tabelas I e II do DL 

n.º 15/93, de 22 de janeiro, cuja última atualização consta na Lei n.º 22/2014, de 28 de 

abril.[12,31,43] Ao reconhecer que se trata de um medicamento desta categoria, o SI solicita 

automaticamente o preenchimento de um conjunto de campos: número da receita, nome 

do médico prescritor, nome e morada completa do doente e do adquirente, bem como o 

número do documento de identificação, data de emissão e idade deste último. Ao finalizar 

a venda são impressos, juntamente com o recibo, duas vias do talão comprovativo da 

cedência do medicamento, sendo uma das vias anexada à receita original e a outra a 

uma cópia da mesma, ficando a cópia arquivada na farmácia durante 3 anos e a receita 

original é processada e enviada à entidade competente.[31]  

Está definido que a responsabilidade de supervisão e fiscalização do uso 

terapêutico destas substâncias está no âmbito das competências do INFARMED, pelo 

que mensalmente e trimestralmente são enviadas cópias do registo de entradas e saídas 

destas substâncias na farmácia.[31] 

4.1.6. PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO E CONROLO DA DIABETES 

No que concerne aos produtos destinados ao controlo da diabetes mellitus, estes 

não podem ser substituídos na farmácia e, tal como os anteriores, têm de ser prescritos 

isoladamente na receita.[31]  

O Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes permite uma maior 

comparticipação por parte do Estado, sendo este o responsável por determinar o PVP 

máximo relativamente aos dispositivos médicos de controlo da doença. Assim, de acordo 

com o estabelecido pela Portaria n.º 22/2014, de 4 de novembro, o SNS comparticipa em 
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100% as seringas, lancetas e agulhas, e as tiras-teste de avaliação da glicémia são as 

únicas a ter encargos para o doente (comparticipação é de 85%).[44]  

4.1.7. ACONSELHAMENTO AO UTENTE 

Segundo o artigo 77º da Lei n.º 131/2015, de 4 de setembro, «o exercício da 

atividade farmacêutica tem como objetivo essencial o cidadão em geral e o doente em 

particular», pelo que a sua principal responsabilidade é para com a saúde e bem-estar do 

doente.[45] Sendo o Farmacêutico o último profissional de saúde a contactar com o doente 

antes deste iniciar o tratamento, a sua intervenção torna-se fulcral para assegurar a sua 

qualidade, eficácia e segurança, salvaguardar a sua saúde e assegurar a adesão à 

terapêutica. «O Farmacêutico é um agente de saúde» pública, pelo que a sua missão é 

muito mais do que o simples ato da dispensa.[45] Deve aconselhar, sempre que possível, 

a escolha do medicamento com a melhor relação benefício/risco e benefício/custo, 

adaptando sempre este aconselhamento a cada caso, e nunca abdicando de um 

comportamento exemplar segundo a ética e as BP farmacêuticas. Para isto, o 

Farmacêutico deve ser capaz de se manter atualizado, de forma a melhorar 

constantemente o seu nível de conhecimentos técnicos e científicos, e a aperfeiçoar a 

sua atividade profissional, colaborando com outros profissionais de saúde e promovendo 

sempre a utilização segura, eficaz e racional dos medicamentos. 

É importante ainda que o Farmacêutico adquira, ao longo do exercício da sua 

atividade, a capacidade de ajustar a comunicação ao utente que está a atender, de forma 

a ser capaz de responder às suas necessidades. Assim, cada vez mais se torna 

essencial que o Farmacêutico desenvolva também competências sociais, de forma a ser 

capaz de criar empatia com o utente, mantendo uma postura atenciosa mas, ao mesmo 

tempo, também o rigor profissional. Deve demonstrar disponibilidade e interesse em 

auxiliar o doente, bem como promover uma correta adesão à terapêutica. 

Ao longo do meu estágio na FO foi possível aperceber-me da importância de 

personalizar o atendimento, e investir numa boa e clara comunicação, compreensível e 

objetiva para com o utente. Reparei que muitos deles chegavam à farmácia praticamente 

sem noção da função dos medicamentos prescritos ou da sua posologia, sendo 

necessário garantir que toda a informação essencial lhes era transmitida corretamente 

(desde posologia, modo de administração, possíveis contraindicações ou interações, e 

conservação dos medicamentos) e, principalmente, que era bem compreendida. Embora 

seja necessário despender mais tempo, este passo é sem dúvida essencial para criar 

uma relação de confiança com os utentes, esclarecer todas as suas dúvidas e, desta 

forma, garantir o máximo cumprimento do esquema terapêutico. 

A informação transmitida ao utente deve ser feita verbalmente, mas também, 

sumarizando o mais importante por escrito, de forma a reforçar as ideias estabelecidas 
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durante o diálogo. Devem também ser indicadas algumas medidas não farmacológicas 

que possam contribuir para a melhoria da sua qualidade de vida. É fundamental ainda a 

responsabilização do doente, para que este se aperceba do seu papel ativo essencial 

para a sua cura e manutenção da sua saúde. 

4.2. DISPENSA DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

Embora os MNSRM se incluam num grupo cuja composição possui substâncias 

de eficácia e segurança já reconhecidas, é necessário ter presente a noção de que não 

existem medicamentos totalmente seguros e, como tal, este grupo de medicamentos não 

é inócuo. A sua utilização indiscriminada pode acarretar vários problemas, como 

desencadear interações com outros medicamentos, mascarar sintomas e atrasar 

diagnósticos. Assim, a utilização de MNSRM deve constituir uma responsabilidade 

partilhada entre as autoridades competentes, os doentes, profissionais de saúde e a 

indústria farmacêutica. 

4.2.1. INDICAÇÃO FARMACÊUTICA 

Cada vez mais os utentes recorrem diretamente à farmácia para alívio e 

tratamento de problemas de saúde ligeiros, pelo que se torna indispensável que o 

Farmacêutico estabeleça uma boa e adequada comunicação com o doente, de forma a 

conseguir recolher o máximo de informação possível para ser capaz de recomendar o 

MNSRM mais adequado e com a melhor relação benefício/risco/custo.  

A indicação farmacêutica pode ser definida como o «ato profissional pelo qual o 

Farmacêutico se responsabiliza pela seleção de um MNSRM e/ou indicação de medidas 

não farmacológicas, com o objetivo de aliviar ou resolver um (…) transtorno menor ou 

sintoma menor, entendido como um problema de saúde de caráter não grave, 

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

de outros problemas de saúde do doente».[5] Durante o aconselhamento, o Farmacêutico 

deve ser capaz de recolher os sintomas ou motivo de queixa do utente e outras 

informações como: duração do problema, existência de outros problemas de saúde, outra 

medicação que possa estar a tomar ou alergias prévias conhecidas a medicamentos, 

devendo ser dada especial atenção a grávidas, mulheres a amamentar, lactentes e 

crianças, doentes crónicos e polimedicados.[5] Cabe ao Farmacêutico avaliar cada 

situação corretamente e indicar ao doente as várias alternativas de que dispõe, 

informando-o de medidas não farmacológicas que, por si só ou acompanhadas do 

tratamento farmacológico, são fundamentais para a melhoria do doente. A eleição do 

tratamento tem ainda por base protocolos e guias de atuação farmacêutica, que ajudam a 

uniformizar os procedimentos, e a definir algumas regras que constituem um elemento de 

referência para o Farmacêutico.[5] É também importante que o Farmacêutico seja crítico e 
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capaz de reconhecer as situações que se encontrem fora do seu âmbito de atuação, 

encaminhando o doente para o médico.[5]  

Esta foi, sem dúvida a área que me suscitou mais dúvidas, quer devido à grande 

diversidade de situações que todos os dias chegavam à farmácia, mas também devido à 

enorme variedade de produtos existentes. Apesar de todo o conhecimento teórico 

adquirido ao longo da minha formação académica, o associar de toda a informação a um 

problema real e concreto tornou-se um grande, mas motivante desafio. Foram surgindo 

vários casos, desde dores musculares, queimaduras, problemas dermatológicos, 

problemas gastrointestinais, infeções fúngicas, mas os casos mais comuns foram os 

sintomas de gripe e constipações, dores de garganta e tosse. Todas as situações foram 

essenciais na sua contribuição para o meu conhecimento prático, pois cada caso é único 

e é a particularidade de cada utente que torna o trabalho aliciante. 

4.2.2. AUTOMEDICAÇÃO 

A automedicação é uma prática cada vez mais comum e recorrente hoje em dia, 

já que a vida agitada da população torna a ida à farmácia muito mais prática do que a 

deslocação prévia ao médico. Contudo, é importante salientar que está limitada ao alívio 

e tratamento de queixas ligeiras e passageiras, bem definidas, e com assistência por 

parte de um profissional de saúde.[5,46] O Despacho n.º 17690, de 23 de julho, aprova e 

atualiza uma lista de situações clínicas passíveis de automedicação.[46]  

Sendo a automedicação a «instauração de um tratamento medicamentoso por 

iniciativa própria do doente», é dever do Farmacêutico orientar este ato, de forma 

responsável e ética, no sentido de apoiar ou não a utilização do medicamento solicitado, 

contribuindo para que a automedicação seja feita de forma adequada, informada e 

racional.[5] Cabe assim ao Farmacêutico a responsabilidade de obter toda a informação 

necessária ao aconselhamento, e avaliar se os sintomas podem estar relacionados com 

alguma patologia grave, em que o doente deve ser encaminhado ao médico. Por outro 

lado, caso se trate de um transtorno menor, deverão ser dadas todas as informações 

necessárias, e dispensado um MNSRM em caso de evidente necessidade.[5]  

4.3. OUTROS PRODUTOS DE SAÚDE 

Como já referido, embora a farmácia comunitária seja o local de excelência para a 

venda de medicamentos, existe também toda uma panóplia de outros produtos de saúde, 

acerca dos quais o Farmacêutico deve ter conhecimento, para garantir a sua correta 

utilização. Apesar de ser um espaço de saúde, continua também a ser uma atividade 

comercial que se pretende financeiramente sustentável, pelo que é natural, e importante, 

que cada vez mais as farmácias optem pela expansão da sua oferta para outro tipo de 

produtos, que efetivamente permitem uma maior margem de lucro. Deste grupo fazem 
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parte vários produtos que, não sendo considerados medicamentos, não são inócuos, e 

exigem um aconselhamento adequado para que o utente retire o máximo partido deles, 

obrigando a uma constante formação por parte dos profissionais de saúde.  

Durante o meu estágio tive a possibilidade de perceber a importância destes 

produtos de saúde, fazendo várias dispensas e aconselhamento dos mesmos. Entre eles 

destaco, por exemplo, os produtos de dermofarmácia e cosmética, em que é necessário 

ter algumas bases fundamentais para aconselhar o produto mais adequado a cada 

situação; os produtos fitoterapêuticos que muitos utentes acham (erroneamente) que, 

sendo naturais, não desencadeiam fenómenos de interações, exigindo alertas por parte 

do Farmacêutico nesse sentido; os suplementos vitamínicos, bastante procurados para 

casos de jovens em época de exames, e produtos de emagrecimento muito solicitados 

com o aproximar do verão; os dispositivos médicos, aos quais passei a dar ainda mais 

importância neste contexto prático, após verificar a sua procura crescente; os 

medicamentos de uso veterinário, destacando os desparasitantes internos e externos e 

os anticoncecionais. Estes últimos exigiram uma atenção redobrada da minha parte, já 

que se trata de uma área de grande importância quer para a saúde animal, quer para a 

ressalva da saúde pública, em que os produtos têm particularidades muito próprias 

inerentes à espécie animal, e acerca dos quais eu não possuía muitos conhecimentos. 

4.4. FARMACOVIGILÂNCIA 

A farmacovigilância tem como objetivo central a defesa da saúde do utente e da 

saúde pública em geral, através da «identificação, quantificação, avaliação e prevenção 

dos riscos associados ao uso dos medicamentos em comercialização, permitindo o 

seguimento dos possíveis efeitos adversos dos medicamentos».[5] 

Considerando a elevada afluência de utentes às farmácias, estas têm um papel 

essencial na obtenção de informação acerca da utilização dos medicamentos. Assim, é 

dever do Farmacêutico (bem como de outros profissionais de saúde) estar atento e 

comunicar toda e qualquer suspeita de Reação Adversa Medicamentosa (RAM) de que 

tenha conhecimento, mesmo que já descrita.[5] Se for detetada uma RAM, esta deverá ser 

registada através do preenchimento de um formulário a enviar às autoridades de saúde 

competentes, de acordo com os procedimentos nacionais de farmacovigilância em vigor 

na legislação.[5,47] A notificação da suspeita de uma RAM pode ser feita via eletrónica 

(Anexo VII) ou em papel (Anexo VIII).[47] Para poder submeter uma notificação de RAM, é 

necessário que o Farmacêutico forneça alguma informação importante, nomeadamente a 

descrição da reacção adversa (sinais e sintomas), a sua duração, gravidade e evolução, 

identificação do medicamento suspeito e de outros medicamentos que o doente esteja a 

tomar, informação sobre a pessoa que sofreu a RAM e os contactos do notificador.[5] 

Quando a avaliação efetuada à notificação estiver concluída pela equipa de especialistas 
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em segurança de medicamentos do Sistema Nacional de Farmacovigilância, a 

informação relativa ao resultado é enviada ao notificador. 

A informação recolhida através da notificação de RAM é vital para garantir uma 

monitorização contínua eficaz da segurança dos medicamentos existentes no mercado, 

permitindo identificar potenciais reações adversas novas, quantificar e/ou melhor 

caracterizar o grau de gravidade de reações adversas previamente identificadas e 

implementar medidas que permitam minimizar o risco da sua ocorrência. 

 

CAPÍTULO V. OUTROS SERVIÇOS E CUIDADOS DE SAÚDE 

PRESTADOS NA FARMÁCIA 

Como já referido, a farmácia comunitária não tem como único objetivo a venda de 

medicamentos, possuindo um papel de extrema importância a nível da promoção da 

saúde e de hábitos de vida saudável. Assim, e como definido pela Portaria n.º 1429/2007, 

de 2 de novembro, existem vários serviços que podem ser prestados aos utentes na 

farmácia comunitária.[48]  

5.1. DETERMINAÇÃO DO PESO, ALTURA E ÍNDICE DE MASSA 

CORPORAL 

Na área de atendimento da FO está situada uma balança que permite aos utentes 

medirem o seu peso e altura, bem como a PA. O equipamento fornece ainda o índice de 

massa corporal (IMC) atual e os valores ideais. Uma vez que a FO também tem consultas 

de nutrição, sempre que se justificava, sugeria-se esta opção ao utente. 

5.2. DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS 

Na FO estes testes são efetuados no gabinete de atendimento personalizado, 

permitindo que se estabeleça um contacto mais próximo com o utente. No decorrer da 

monitorização de parâmetros bioquímicos deve-se assegurar que todos os testes são 

realizados corretamente e garantir que é cedida toda a informação relevante, de acordo 

com os resultados obtidos.  

Tive oportunidade de efetuar estes testes inúmeras vezes ao longo do estágio. 

Grande parte dos utentes traz consigo um cartão, disponibilizado pela farmácia, com o 

registo de medições anteriores, o que é importante no momento de avaliar os resultados. 

Esta fase é também essencial para corrigir práticas pouco corretas, nomeadamente 

acerca da alimentação, hábitos tabágicos ou sedentarismo, reforçando a importância de 

medidas não farmacológicas, e promovendo-as, para a obtenção de um estilo de vida 

mais saudável. Nos casos já diagnosticados, este aconselhamento era importante para 

fomentar a importância da adesão à terapêutica farmacológica instituída e do controlo 

regular dos parâmetros. Sempre que se verificam valores anormais e recorrentes, deve 
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existir o cuidado de tentar perceber se houve alguma alteração no comportamento do 

utente que tenha levado a tal, e este deve ser encaminhado ao médico. 

5.2.1. DETERMINAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL 

Para além do medidor de PA automático da balança, a FO possui ainda dois 

tensiómetros no gabinete de atendimento personalizado, oferecendo este serviço 

gratuitamente aos seus utentes. 

5.2.2. DETERMINAÇÃO DO COLESTEROL TOTAL E TRIGLICERÍDEOS 

É também no gabinete de atendimento personalizado da FO que se realiza a 

determinação do colesterol total e dos triglicerídeos, através de punção capilar, mistura 

com as enzimas adequadas e posterior leitura ótica. 

5.2.3. DETERMINAÇÃO DA GLICEMIA 

Na FO a determinação deste parâmetro bioquímico é efetuada através de punção 

capilar e leitura da tira reativa. É um parâmetro essencial para o controlo, mas também 

para a prevenção da diabetes, em que, caso haja suspeita da doença, o utente deve ser 

encaminhado ao médico de forma a evitar complicações mais graves. No caso de utentes 

já diagnosticados, é importante explicar e promover a importância da autovigilância e da 

toma correta da medicação, e, tanto nestes como nos utentes que apresentem fatores de 

risco, deve-se estimular a adoção de certos cuidados e de um estilo de vida saudável. 

5.3. TESTE DE GRAVIDEZ 

Os testes de gravidez permitem a deteção rápida da hormona gonadotrofina 

coriónica humana na urina, e devem ser efetuados após o primeiro dia de atraso da 

menstruação, de forma a evitar falsos negativos. Apesar da grande maioria dos casos 

preferirem realizar este teste em casa, e optarem pela compra de uma das marcas 

disponíveis, a FO também oferece este serviço aos utentes. 

Tive oportunidade de efetuar estes testes de gravidez, ao longo do meu estágio. O 

método é bastante simples, com uma pipeta introduz-se uma gota da amostra de urina na 

zona adequada do dispositivo de teste, e deixa-se a amostra correr até surgirem os riscos 

coloridos (do controlo e amostra, se for o caso), indicando um resultado negativo (um 

risco) ou positivo (dois riscos). 

5.4. TESTE DE COMBUR 

Outro dos serviços disponibilizados pela FO, e que tive oportunidade ver e 

executar, é o despiste de infeções urinárias, através do teste de combur. Este teste 

justifica-se para casos de dor, ardor ou vontade de urinar muitas vezes por dia mas em 

pequenas quantidades. Efetua-se introduzindo uma tira de teste numa amostra de urina 

e, após secar o excesso da parte de trás da tira, esta é inserida num aparelho de leitura 

fotométrica, que imprime os resultados, ou então comparando as cores das zonas 
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reativas do teste com a escala de cores fornecida na embalagem do mesmo. 

5.5. ADMINISTRAÇÃO DE INJETÁVEIS E DE VACINAS NÃO INCLUÍDAS 

NO PNV 

De acordo com o disposto na Portaria n.º 1429/2007, de 2 de novembro, a 

farmácia comunitária pode incluir na sua oferta de serviços, a administração de injetáveis 

de vacinas não incluídas no PNV.[48] Assim, e por dispor de instalações e equipa de 

profissionais habilitados para o efeito, este serviço também é efetuado na FO. 

5.6. VALORMED 

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

embalagens vazias, e medicamentos fora de uso e/ou cujo prazo de validade já tenha 

sido ultrapassado.[49] Na FO existe um contentor apropriado e identificado, onde são 

colocados os referidos medicamentos e embalagens, trazidos pelos utentes. Quando o 

contentor de recolha se encontra completo é selado, pesado, efetuado o seu registo, e 

posteriormente enviado para a VALORMED pelas distribuidoras, para se proceder à 

devida destruição. O Farmacêutico tem um papel fulcral em todo este processo, já que 

tem a proximidade e meios necessários para sensibilizar os utentes para a importância 

desta prática, quer para o ambiente, quer para salvaguardar a saúde pública.[49]  

 

CAPÍTULO VI. FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

De forma a corresponder à constante evolução das ciências farmacêuticas e 

médicas, bem como às alterações legislativas e circulares do INFARMED, é imperativa a 

busca permanente do Farmacêutico pelo aperfeiçoamento e melhoria da sua atividade. 

Perante uma sociedade cada vez mais exigente, é dever do Farmacêutico manter as 

suas capacidades técnicas e científicas em constante atualização, para que possa 

desempenhar as suas obrigações profissionais conscientemente e o melhor possível. 

Neste sentido de me tornar melhor profissional, bem como de estar a par da diversidade 

de produtos existentes no mercado, tive oportunidade, através da FO, de frequentar e 

assistir a diversas formações. A Tabela 3 (Anexo IX) enumera algumas delas. 

 

CAPÍTULO VII. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO 

Durante o meu estágio tive oportunidade de passar por todas as áreas da 

farmácia, de forma a aprender a importância das mesmas. Na Tabela 4 (Anexo X) estão 

descritas as atividades mais relevantes que executei, bem como a data em que as 

realizei pela primeira vez.  
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PARTE 2  

PARTE 2 
 

APRESENTAÇÃO DOS TEMAS 

DESENVOLVIDOS NO CONTEXTO DA 

FARMÁCIA COMUNITÁRIA 
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RASTREIO CARDIOVASCULAR 

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

Portugal, estando também associadas a uma elevada taxa de morbilidade, sendo por isso 

indispensável sensibilizar a população para este problema. O Farmacêutico, pela 

proximidade que tem com os utentes, torna-se fundamental para promover a saúde e 

fomentar junto da população a importância da vigilância e do controlo dos fatores de 

risco, bem como de adotar medidas preventivas e um estilo de vida mais saudável. Neste 

sentido, durante o meu estágio na FO tive a possibilidade de realizar um rastreio 

cardiovascular, em que o contacto mais próximo com os utentes me permitiu conversar e 

expor-lhes mais detalhadamente a importância de prevenir as DCV, procurando, ao 

mesmo tempo, incutir-lhes algumas dicas para levarem a cabo uma vida mais saudável.  

O rastreio realizou-se ao longo de um dia de funcionamento normal da FO, pelo 

que não houve possibilidade de prescindir de mais elementos da equipa. Apesar disto, 

pudemos contar com a participação ativa de 19 utentes, aos quais foram avaliados vários 

parâmetros e prestados os devidos aconselhamentos. Os parâmetros analisados 

encontram-se no Anexo XI, e posteriormente foram analisados todos os resultados 

(Anexo XII). Para o cálculo do risco cardiovascular foram usados os parâmetros 

descritos, e tidos em consideração os hábitos tabágicos, o histórico de doenças 

cardiovasculares e a existência de outras comorbilidades, seguindo a Norma 005/2013, 

da Direcção-Geral da Saúde. No final da avaliação do utente, este era devidamente 

aconselhado no que respeitava aos parâmetros que fossem necessários corrigir, e em 

relação a medidas preventivas gerais, para diminuir o seu risco cardiovascular. Como 

complemento da conversa, toda a informação foi compilada num panfleto (Anexo XIII). A 

medição do peso, IMC e perímetro abdominal não foi efetuada, mas o assunto foi 

abordado durante o diálogo com os utentes, e foram oferecidos vários conselhos ao nível 

da importância de manter uma alimentação saudável e completa. 

 

Ainda dentro deste tema, foi também realizado, a convite do Ginásio Holmes 

Place de Braga à FO, um rastreio de Diabetes, no qual tive o prazer de participar. Esta 

atividade foi organizada pelas nutricionistas do ginásio, e esteve dividida em 3 fases: uma 

em que se media a PA e a glicemia, outra em que cada participante se submetia a uma 

avaliação física (peso, IMC, percentagem de massa gorda, etc.) e, por fim, uma parte 

mais diretamente ligada à alimentação, em que foram dispostos numa mesa vários pratos 

com alimentos comummente consumidos, ao lado dos quais estava representada a 

quantidade de açúcar e gordura presente em cada um, com vista a alertar os 

participantes, e incutir-lhes a importância de escolher bons alimentos. 
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1.1. DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

De um modo geral, DCV são todas aquelas que afetam o sistema circulatório, 

designadamente o coração e vasos sanguíneos.[50,51] Podem ser de vários tipos e mais ou 

menos inesperadas. São maioritariamente provocadas por aterosclerose (acumulação de 

placas de gordura na parede interna dos vasos sanguíneos) que, diminuindo o diâmetro 

dos vasos, dificulta a circulação sanguínea podendo mesmo impedi-la e, 

consequentemente, impedir o acesso sanguíneo aos órgãos e o normal funcionamento 

destes.[50] Sendo um fenómeno de evolução lenta, progressiva e habitualmente 

silenciosa, quando surgem as primeiras manifestações clínicas, o problema já está, 

geralmente, numa fase avançada.[51] As mais graves consequências decorrentes da 

aterosclerose, e também as mais súbitas e inesperadas, são o acidente vascular cerebral 

(AVC) quando esta se desenvolve ao nível dos vasos sanguíneos do cérebro, e o enfarte 

do miocárdio quando aparece nas artérias coronárias, bem como a angina de peito ou 

cardiomiopatia isquémica, entre outras.[50,51] 

As DCV constituem assim um desafio impar do SNS, não só devido à sua 

prevalência bastante expressiva, mas também devido à elevada taxa de morbilidade 

associada às suas complicações.[52] Contudo, estando identificados os principais fatores 

de risco a elas associados, o seu impacto pode ser minimizado pela adoção e promoção 

de um estilo de vida mais saudável, e de medidas preventivas de forma a corrigir os 

fatores de risco modificáveis, bem como vigilância médica regular.[50-53]  

1.2. DADOS ESTATÍSTICOS / EPIDEMIOLOGIA 

As doenças cérebro-cardiovasculares mantêm-se desde há vários anos como a 

principal causa de morte em Portugal, embora se tenha vindo a verificar uma tendência 

decrescente e progressiva dos valores descritos, tendo-se registado pela primeira vez em 

2013 um valor da taxa de mortalidade abaixo dos 30%.[50,55] 

Dentro deste tipo de doenças merecem destaque as doenças cerebrovasculares 

(como o AVC), que provocaram o maior número de mortes, registando um total de 12,5% 

em 2012, comparativamente à doença isquémica do coração, com 6,5%, e ao enfarte 

agudo do miocárdio, que esteve na origem de 4,3% do total de mortes.[54] Enquanto as 

mortes provocadas por doenças cerebrovasculares atingem principalmente as mulheres, 

o mesmo não acontece com a morte por doença isquémica cardíaca ou por enfarte do 

miocárdio, que afetam sobretudo indivíduos do sexo masculino.[55] Outro ponto relevante 

que importa referir é que, no geral, os homens morrem mais prematuramente devido a 

estas doenças.[55] 

Apesar da melhoria notória de todos os indicadores relacionados com estas 

doenças do aparelho circulatório, e da percentagem de mortes em Portugal ser inferior à 
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média europeia, continuam a merecer especial destaque, e muito ainda há a ser feito 

nesta área, já que só em 2014 foram registados cerca de 20 mil episódios de AVC em 

Portugal, e 13 mil de enfarte agudo do miocárdio.[53,55] 

1.3. FATORES DE RISCO 

São várias as causas que interferem e podem contribuir para o desenvolvimento 

das DCV. A presença de fatores de risco aumenta a predisposição do indivíduo para 

estas doenças, e, embora alguns como a idade, sexo ou genética (e histórico familiar) 

sejam intrínsecos e inalteráveis, o maior peso recai sobre aqueles associados ao estilo 

de vida, e, assim, passíveis de serem modificados.[50-53,56] Os principais fatores de risco 

em cuja evolução podemos interferir são o tabagismo, sedentarismo, a PA elevada, 

stresse excessivo, excesso de peso/obesidade, alimentação inadequada, diabetes 

mellitus e dislipidemia.[50,56]  

A importância de se agir precocemente sobre estes fatores de risco recai no facto 

de, embora por si só cada um contribua para o desenvolvimento de DCV, a presença 

simultânea de vários leva ao seu agravamento e potenciamento.[52,56] O rastreio e 

diagnóstico médicos são essenciais para avaliar o risco de desenvolver uma DCV, e, 

quanto mais precoces, maiores as possibilidades de agir de forma a impedir o seu 

aparecimento ou agravamento.[50-53]  

1.3.1. HÁBITOS TABÁGICOS 

O hábito de fumar é um importante fator de risco cardiovascular, uma vez que, 

entre outros problemas, o tabaco contribui para uma menor elasticidade das paredes das 

artérias, promovendo a aterosclerose.[50] Em Portugal o consumo de tabaco atinge entre 

20 a 26% da população, e, a nível mundial, estima-se mesmo que este fator de risco seja 

o causador de cerca de 10% das DCV.[51,56] 

As DCV são 2 a 4 vezes mais frequentes nos fumadores, assim, a cessação do 

hábito de fumar é, isoladamente, a medida mais importante para a prevenção destas 

doenças.[56] O tabaco tem ainda a agravante de ser prejudicial não só para o consumidor, 

mas também para aqueles que o rodeiam e ficam sujeitos ao fumo passivo.[50-52,56] É 

ainda importante referir que, no caso de indivíduos do sexo feminino, existe um risco 

agravado do consumo de tabaco associado à toma de anticoncecionais orais.[51,52,56]  

1.3.2. HIPERTENSÃO ARTERIAL (HTA) 

Em Portugal existem cerca de 2 milhões de hipertensos, e, mais alarmante ainda, 

grande parte dos doentes não sabe que sofre da patologia, e apenas um baixo número 

está medicado e com o problema efetivamente controlado.[53,56] É precisamente isto que 

faz com que a HTA seja também um dos principais fatores de risco para as DCV.[52,53,56] 

Para além disto, importa referir também que a HTA é a principal causa do AVC, que, 
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como já mencionado, é a principal causa de morte em Portugal.[50] 

Quando se tem HTA significa que o sangue está a circular nas artérias com uma 

pressão superior ao normal, o que, a longo prazo, pode levar ao desenvolvimento de 

lesões quer na parede dos vasos, quer mesmo ao nível do coração (que terá que fazer 

um maior esforço para bombear o sangue, podendo resultar na sua hipertrofia) e outros 

órgãos.[50,56] Uma vez que a HTA é uma doença silenciosa, que não apresenta sintomas, 

o único modo de saber e controlar os seus valores é através da sua medição regular.[56] 

Os valores ideais de PA devem-se situar abaixo dos 120/80 mm Hg (para a PA sistólica e 

diastólica respetivamente), sendo que o risco de desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares acresce para valores superiores. Situações em que os valores de PA se 

verifiquem acima de 140 mm Hg e/ou 90 mm Hg, considera-se HTA.[52,56]  

1.3.3. SEDENTARISMO 

O sedentarismo é um mal que afeta grande parte da população portuguesa, e 

mesmo mundial, e que contribui para o desenvolvimento de DCV.[51,56] Assim, para além 

de ajudar a manter a saúde e o bem-estar físico e mental em geral, a prática regular de 

exercício físico ajuda também a diminuir o risco cardiovascular.[52,56] Para além de ser um 

fator de risco, o sedentarismo potencia também o aparecimento de outros como a HTA, 

obesidade, diabetes ou hipercolesterolemia.[52,56] Como tal, é recomendado que se 

pratique uma atividade física diária e regular (como caminhar, por exemplo), de cerca de 

30 minutos, de forma a prevenir a suscetibilidade do organismo às DCV, tal como risco 

de enfarte e doença isquémica, por exemplo.[51,56]  

1.3.4. EXCESSO DE PESO / OBESIDADE 

A obesidade é já considerada uma epidemia deste século, e surge pela 

combinação de práticas e estilos de vida pouco saudáveis (desde a má alimentação à 

falta de exercício físico).[50-52] Mesmo que não estejam presentes outros fatores de risco, 

a possibilidade de desenvolvimento de uma DCV aumenta com o excesso de peso, já 

para não falar do favorecimento de doenças como a diabetes mellitus tipo II, HTA ou 

mesmo dislipidemia.[51,52,56] 

Em Portugal aproximadamente metade da população demonstra excesso de 

peso, e cerca de 1 milhão de adultos sofre mesmo de obesidade.[56] As estatísticas 

mostram-se alarmantes, principalmente em relação às crianças, onde 31,5% de crianças 

entre os 9 e os 16 anos sofrem de obesidade ou excesso de peso.[56] 

1.3.5. ALIMENTAÇÃO INADEQUADA 

A alimentação é um dos aspetos mais importantes para manter ou melhorar a 

saúde em geral, e, por ser capaz de ajudar a controlar grande parte dos fatores de risco 

das DCV (excesso de peso, colesterol, PA, glicemia, etc.), torna-se também um fator 
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essencial para prevenir estas doenças.[52,56] Nas últimas décadas parece existir uma 

correlação entre o aumento do consumo de produtos de origem animal, e o consequente 

aumento da proporção de doenças crónicas, nomeadamente cardiovasculares.[57] Desta 

forma torna-se urgente alterar os padrões alimentares atuais, tais como o excesso do 

consumo de sal, gorduras, álcool e açúcares de absorção rápida, bem como a pouca 

ingestão de legumes e fruta.[51,56,57] 

As modificações alimentares devem estar na base da prevenção de DCV, embora 

também associadas a outros cuidados.[52] Assim, existem algumas noções principais que 

devem ser tidas em consideração e que devem ser adotadas com vista a uma 

alimentação mais saudável e preventiva [52,56,57]: 

 Fruta e Legumes: Recomenda-se a ingestão de pelo menos 200 g de fruta (2-

3 peças) e 200 g de vegetais (2-3 porções) por dia. Por serem fontes importantes de 

fibra, vitaminas, minerais e antioxidantes, ajudam a manter o peso, reduzir a PA, o risco 

de DCV e até alguns tipos de cancro. A introdução de frutos secos (nozes, amêndoas, 

etc.), sementes e leguminosas na alimentação diária também é essencial. 

 Carne e Peixe: O consumo de carne vermelha e processada deve ser reduzido, 

preferindo-se carnes magras como frango e peru. Deve-se ingerir peixe pelo menos 2/3 

vezes por semana, principalmente rico em ómega 3, como salmão, sardinha ou cavala. 

 Gorduras: Os ácidos gordos saturados devem corresponder a menos de 10% do 

aporte energético total, devendo ser substituídos por ácidos monoinsaturados (favoráveis 

para o aumento dos níveis de colesterol HDL) e polinsaturados, como os ómega 3 e 6 

(presentes nos óleos vegetais como o azeite, benéficos especialmente para os sistemas 

circulatório e imunitário, tendo também algum efeito na diminuição do LDL). As gorduras 

trans devem ser evitadas, pois contribuem para a intolerância à glicose. 

 Hidratos de Carbono e Fibras: Quando refinados, os hidratos de carbono 

favorecem o excesso de peso e doenças como as cardiovasculares ou diabetes e, uma 

vez que criam picos de insulina, levam a que a fome surja mais rapidamente. Assim, 

devem ser substituídos por cereais e pão integrais, legumes e frutas, que são boas fontes 

de fibras, devendo constituir cerca de ¼ da alimentação diária. As fibras, para além de 

melhorarem o trânsito intestinal, ajudam a manter a sensação de saciedade e a diminuir 

os níveis de colesterol total e LDL, sendo que o consumo recomendado é de cerca de 30 

a 45 g/dia. 

 Sal: O seu efeito sobre a PA está já bem estabelecido, pelo que a quantidade 

máxima recomendada é de menos de 5 g/dia. 

 Refrigerantes: São uma enorme fonte individual de calorias na dieta, pelo que o 

seu consumo regular está associado ao excesso de peso e ao desenvolvimento de 

diabetes tipo 2 e, como tal, devem ser restringidos ao máximo. 
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 Leite e derivados: O consumo de leite e derivados deve ser feito com 

moderação, e com preferência pelos produtos com baixo teor em matéria gorda. 

 Deve-se evitar o consumo de comidas processadas, que são uma grande fonte de 

sódio. Os assados, cozidos e estufados, devem ser privilegiados em relação aos fritos, e 

deve ser tido o cuidado de retirar a pele dos alimentos bem como a gordura visível. 

 Bebidas alcoólicas: Embora esteja descrito que o consumo de um copo de vinho 

tinto é benéfico para o bom funcionamento do coração (possivelmente devido ao efeito 

dos polifenóis), existe, por outro lado, uma relação direta entre elevados níveis de 

consumo de álcool e o aumento do risco de DCV.[50,51] Esta relação torna-se complexa 

uma vez que depende não só da quantidade de álcool ingerida mas também do tipo, 

sabendo-se, contudo, que quantidades superiores estão associadas ao aumento dos 

triglicerídeos e, por vezes, também do colesterol.[50-52]  

1.3.6. DIABETES MELLITUS 

A diabetes ocorre quando o organismo deixa de ser eficaz a controlar os níveis de 

açúcar no sangue, levando à sua acumulação.[50,56,58] Isto acontece quando há destruição 

das células β do pâncreas, tornando-se este incapaz de produzir insulina (diabetes tipo I), 

ou quando a insulina é produzida mas não atua eficazmente, por desenvolvimento de 

resistência à sua ação (tipo II).[56,58]  

Sendo por si só uma doença, a diabetes é também um grande fator de risco 

desencadeador de DCV.[51,52] A acumulação de glucose no sangue irá, a longo prazo, 

provocar uma deterioração dos vasos sanguíneos, motivo pelo qual as DCV são mais 

frequentes em doentes diabéticos.[56,58] 

O número de pessoas com diabetes tem aumentado bastante, sobretudo por ser 

uma doença também muito associada aos hábitos pouco saudáveis, principalmente no 

caso de diabetes tipo II.[50,56] Segundo dados de 2013, existiam em todo o mundo 

aproximadamente 382 milhões de pessoas com diabetes, sendo de 13% a prevalência na 

população portuguesa com idades entre os 20 e os 79 anos (correspondendo a mais de 1 

milhão de pessoas).[58]  

1.3.7. DISLIPIDEMIA 

Dislipidemia é o termo que se utiliza para designar o aumento dos lípidos no 

sangue, e podem-se manifestar pelo aumento do colesterol total, ou pelo aumento dos 

triglicerídeos, ou pela diminuição do colesterol HDL, ou mesmo pela combinação 

destas.[52,56] O colesterol é transportado no sangue por dois tipos principais de 

lipoproteínas: as HDL (High Density Lipoprotein – considerado o bom colesterol) e as LDL 

(Low Density Lipoprotein – considerado o mau colesterol).[50,56] Ao passo que as primeiras 

fazem o transporte do colesterol para o fígado, de forma a ser metabolizado e eliminado, 
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as LDL são responsáveis pelo transporte para as células, o que, quando em excesso, 

leva à sua acumulação nos vasos sanguíneos, iniciando o processo de 

aterosclerose.[52,56,59] Os triglicerídeos são outro tipo de gorduras presentes no sangue e 

são muito dependentes da alimentação, ou seja, valores elevados indicam normalmente 

a ingestão de muitas gorduras alimentares.[50,56,59] 

Este fator de risco deve ser controlado através de medições regulares, e pode ser 

corrigido por modificações no estilo de vida (controlo do peso, alimentação adequada, 

prática de exercício físico) ou, se necessário, por terapêutica medicamentosa.[56,59] Os 

valores recomendados são < 190 mg/dL para o colesterol total, < 115 mg/dL para o LDL, 

o HDL deve ser ≥ 40 mg/dl para o caso dos homens e ≥ 45 mg/dL nas mulheres, e, para 

os triglicerídeos, recomenda-se um valor abaixo de 150 mg/dL.[50,56,59]  

1.3.8. STRESSE 

O stresse é inerente ao dia a dia, sendo uma consequência do ritmo de vida 

atualmente praticado, e nele se integram todas as perturbações físicas e psicológicas que 

comprometem o bem-estar.[56] Ao contrário dos restantes fatores de risco mencionados, o 

stresse tem a condicionante de não ser facilmente medido ou avaliado.[56] Contudo, o 

stresse excessivo está já bastante associado ao desenvolvimento, ou agravamento, de 

DCV, e a depressão é uma agravante destas doenças, predispondo a uma menor 

esperança de vida.[51,56] 

Torna-se assim essencial investir na melhoria da saúde mental de forma a 

diminuir os níveis de stresse, estando também demonstrado que a prática de exercício e 

de uma vida mais saudável contribuem positivamente para este fator.[56,59] 

1.4. AVALIAÇÃO DO RISCO CARDIOVASCULAR GLOBAL 

O risco cardiovascular global é estipulado com base na interação entre a 

totalidade dos fatores de risco presente num indivíduo, permitindo estratificar a população 

face à probabilidade de sofrerem eventos cérebro e/ou cardiovasculares num dado 

período de tempo.[50,60] 

A necessidade de se utilizar este tipo de avaliação prende-se com o facto de as 

DCV terem por base uma natureza multifatorial, em que os vários fatores de risco 

intervenientes interagem sinergicamente entre si e potenciam-se.[50,60,61] Por outro lado, 

conseguir avaliar rapidamente este risco, e com alguma precisão, permite elaborar uma 

abordagem clínica mais eficaz, e orientar e motivar o doente a cumprir com o plano 

terapêutico e a modificar estilos de vida.[52,61] Assim, a prática clínica de prevenção das 

DCV, deve consistir em diminuir o risco global, o que só é possível tratando o doente 

como um todo, e não tratando os fatores de risco isoladamente.[52,61]  

De forma a facilitar a estimativa de avaliação do risco cardiovascular global foram 
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criadas algumas ferramentas, sendo a escala SCORE (Systematic Coronary Risk 

Evaluation) a mais utilizada a nível europeu, e concretamente em Portugal.[60,61] A escala 

SCORE estima o risco a 10 anos de ocorrer um evento cardiovascular fatal, tendo como 

variáveis os fatores de risco: sexo, idade, hábitos tabágicos, PA sistólica e colesterol 

total.[52,61] Qualquer indivíduo cujo risco global seja ≥ 5% (considerado alto risco), bem 

como indivíduos com histórico de eventos cardiovasculares prévios, diabetes mellitus, 

insuficiência renal moderada a grave e/ou fatores de risco isolados com níveis muito 

elevados, têm maior prioridade, e ficam automaticamente sujeitos a aconselhamento 

intensivo e medidas de controlo de fatores de risco mais apertadas.[52,61]  

1.5. IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO 

Mais do que intervir após a ocorrência do problema, é essencial prevenir que ele 

aconteça. Assim, e como já referido, a prevenção da incidência de doenças cérebro-

cardiovasculares é essencial e passa principalmente por contrariar hábitos de vida pouco 

saudáveis.[51-53] A importância da sensibilização e aplicação de medidas preventivas na 

redução da mortalidade e morbilidade provocadas por estas doenças está já reconhecida, 

e a relação custo-benefício demonstra-se benéfica.[52,60]  

De forma a contrariar a ocorrência de fatores de risco cardiovasculares, ou 

mesmo para os corrigir, as principais recomendações são: praticar exercício físico 

regularmente (pelo menos 30 minutos por dia, 5 dias por semana), ter hábitos 

alimentares saudáveis (priorizar a ingestão de fruta, legumes, fibras e peixe, e evitar o 

consumo de sal, gorduras e açúcares), deixar de fumar, fazer medições regulares de 

forma a manter níveis normais de colesterol (total < 190 mg/dL, LDL < 115 mg/dL), 

glicemia (< 100 mg/dL em jejum) e PA (< 140/90 mm Hg), controlar o peso (manter o IMC 

abaixo de 25 kg/m2) e evitar o stress e a ansiedade.[50,52,56]  

 

MARKETING E MERCHANDISING APLICADOS À FARMÁCIA 

COMUNITÁRIA: A IMPORTÂNCIA DO CROSS-SELLING 

Cada vez mais o marketing de produtos de saúde e cosmética e MNSRM tem 

vindo a adquirir uma importância extrema no aumento do volume de vendas e, 

consequentemente, na margem de lucro da farmácia. Dada a atual crise no nosso país, e 

concretamente no setor, o impacto deste tipo de estratégias torna-se ainda mais 

evidente, e essencial para ultrapassar as contrariedades que surgem no decorrer da 

gestão de uma farmácia.  

Tal como pude verificar e pôr em prática durante o meu período de estágio, as 

principais estratégias de marketing numa farmácia podem passar por coisas bastante 

simples como o desenvolvimento de campanhas promocionais, ter um especial cuidado 
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com a disposição dos produtos, destacando os que pretendemos promover, tentar fazer 

uma decoração atrativa e chamativa nas montras, gôndolas e lineares, mudando 

periodicamente a decoração e disposição dos produtos. Apesar disto, é também evidente 

que uma boa gestão não se limita à promoção da farmácia e dos seus produtos, sendo 

vital o bom relacionamento dos seus profissionais de saúde entre si e com os utentes. 

Assim, para além da clara relevância da publicidade e dos meios de comunicação, torna-

se óbvia a importância do atendimento prestado pelos profissionais de saúde, desde a 

atenção dispensada e simpatia, aconselhamento cedido e o profissionalismo, que podem 

fazer toda a diferença na fidelização do utente à farmácia. 

Foi neste contexto, de necessidade de adaptação a uma nova realidade, que me 

surgiu a ideia para este tema, pois acredito que implementar uma boa estratégia de 

vendas cruzadas pode tornar-se um fator diferenciador decisivo para a faturação da 

farmácia, mas principalmente para a melhoria do atendimento, uma vez que o seu 

objetivo é sempre o de oferecer soluções mais completas aos pedidos dos clientes. 

Contudo, tanto pelo enorme número de casos que diariamente surgem na 

farmácia, como pela vasta diversidade de produtos existentes, esta ideia não foi fácil de 

executar desde logo, mas, graças à paciência e ajuda constante de todos os elementos 

da equipa da FO, e com o decorrer do estágio e a prática do dia a dia, foi-se tornando um 

procedimento mais simples e natural. Assim, como forma de me auxiliar a organizar as 

ideias, decidi ir compilando várias sugestões de cross-selling que iam surgindo (quer 

pelas dicas que ia recebendo da equipa, quer por alguma pesquisa efetuada) numa 

tabela (Tabela 5 – Anexo XIV), o que se demonstrou uma ajuda fundamental no momento 

de realizar atendimentos. 

2.1. DESAFIOS ATUAIS NA FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

Ao longo dos últimos anos as farmácias têm vindo a demonstrar grande 

capacidade de adaptação e evolução.[62] As alterações recorrentes que se têm verificado 

nos últimos tempos ao nível da saúde, concretamente no setor farmacêutico 

(nomeadamente, as alterações das margens de lucro devido à descida dos preços dos 

medicamentos; o aumento da quota de mercado de genéricos; o aumento dos locais de 

venda de MNSRM, na sequência do DL n.º 238/2007, de 19 de junho) juntamente com a 

crise económica, social e financeira que Portugal tem vindo a atravessar, levou a um 

agravamento da situação do setor.[62-64] 

Como consequência de tudo isto, as farmácias viram-se forçadas a uma mudança 

de atitude, tendo deixado de ter como foco somente a dispensa do medicamento, e 

passando a despenhar um papel muito mais interventivo na saúde pública e na 

sociedade.[64-66] Cabe ao Farmacêutico acompanhar esse progresso, assumindo cada vez 

mais um papel de gestor, e procurando adotar estratégias que aumentem a rentabilidade 
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da sua farmácia, de modo a fazer face às adversidades que o mercado enfrenta.[62,63] Não 

obstante todas as alterações, e apesar da modernização das farmácias, estas mantêm-se 

como sendo um setor próximo da população, credível, e que transmite confiança e 

segurança, e ao qual, em muitos casos, se recorre primeiramente.[65]  

2.2. MARKETING FARMACÊUTICO 

2.2.1. CONCEITO 

O marketing assume-se como uma importante ferramenta de gestão, fundamental 

para aumentar a atratividade e notoriedade de uma empresa junto dos potenciais clientes 

e, consequentemente, a sua rentabilidade.[64,67] É um conjunto de ações que permite 

posicionar marcas, produtos e serviços, e criar desejos nos seus consumidores, dando a 

uma empresa uma vantagem competitiva no aumento das vendas e na sua 

manutenção.[67] 

A constante preocupação do marketing é a satisfação dos desejos e necessidades 

dos consumidores.[66,67] Para isto é essencial identificar as falhas e carências do mercado, 

e o público-alvo, de forma a desenvolver uma estratégia orientada para os clientes, com o 

objetivo de os cativar, mas principalmente fidelizá-los e mantê-los.[66,67] Conhecendo 

suficientemente bem o cliente, torna-se possível a apresentação de produtos e serviços 

relevantes, que atendam às suas necessidades, levando à construção de um 

relacionamento mutuamente lucrativo a longo prazo.[64] 

O mercado farmacêutico está cada vez mais saturado de produtos semelhantes, 

pelo que se torna essencial para as farmácias encontrarem formas de se destacarem e 

promoverem os seus serviços e produtos.[66] Por isto mesmo, o marketing torna-se cada 

vez mais essencial, e deve ser utilizado nas farmácias, não somente com o objetivo de 

aumento de vendas, mas sim como ferramenta de apoio complementar ao atendimento e 

relacionamento com o utente, como forma de melhoria da qualidade geral do serviço.[66,67]  

2.2.2. ESTRATÉGIAS DE MARKETING 

Quando se elabora um plano de marketing, devemos pensar em como chamar a 

atenção dos utentes para determinado produto ou serviço, como facilitar o acesso ao 

mesmo e como reter o interesse do cliente, com vista a que pretenda comprar 

novamente.[64] Por outro lado, deve ter-se em conta o mercado e a concorrência, 

procurando implementar medidas que nos ajudem a diferenciar e a destacar 

positivamente.[64,67] As principais estratégias de marketing, nas quais as farmácias devem 

apostar para se evidenciarem no mercado, encontram-se detalhadamente descritas na 

Tabela 6, no Anexo XV, e são: análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Treaths), marketing mix, segmentação do mercado, gestão por categorias, gestão e 

fidelização de utentes, atendimento, otimização das vendas/rentabilidade, gestão dos 
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stocks e formação contínua dos colaboradores. 

2.3. MERCHANDISING FARMACÊUTICO 

2.3.1. CONCEITO 

O merchandising, também designado de comunicação silenciosa, é uma das 

valências do marketing.[64,67] É o conjunto de técnicas, ações ou materiais de 

comunicação, utilizados com destino a promover marcas, produtos e serviços, 

destacando-os e rentabilizando o espaço da farmácia, de forma a facilitar e incentivar a 

sua aquisição pelos clientes.[65-67]  

O merchandising baseia-se na regra de que aquilo que não é visto não é 

lembrado, e o que não é percebido não é comprado, significando que, para suscitar o 

interesse dos clientes em determinado produto, é necessário expô-lo adequadamente e 

de forma a chamar a atenção.[67] Para que seja possível uma boa estratégia de 

merchandising, exige-se um trabalho conjunto entre a indústria farmacêutica (responsável 

por criar uma imagem de marca para os seus produtos e divulgá-los) e as farmácias 

comunitárias (pontos de venda, responsáveis por organizar a exibição adequada dos 

produtos), pois, embora a publicidade suscite a atenção e o desejo de comprar os 

produtos, tal só acontece se estes forem vistos na loja.[65,67] 

Ao nível de uma farmácia, o merchandising irá contemplar vários parâmetros, 

desde a logística do ponto de venda (atendimento, simpatia), a gestão do fluxo de 

utentes, a logística do produto (disposição, relevância) e a comunicação (publicidade, 

folhetos e fichas de informação, suportes audiovisuais).[64,66,67] O objetivo é expor e 

divulgar corretamente os produtos, influenciando e estimulando a compra de forma a 

aumentar a rentabilidade do ponto de venda e a rotação dos produtos, tendo sempre 

presente que a vertente comercial não deve nunca subjugar a conduta ética em que o 

exercício profissional do Farmacêutico se rege.[65,67]  

2.3.2. VANTAGENS DO MERCHANDISING FARMACÊUTICO 

As técnicas de merchandising são muito importantes para cativar os clientes e têm 

uma enorme influência no momento da compra, proporcionando uma maior rentabilidade 

à farmácia.[66] As principais vantagens que o merchandising proporciona são [66,67]: 

 Aumento das vendas por impulso 

 Reforço da imagem da farmácia e promoção da mesma 

 Atração da atenção do consumidor, aumento do número e da fidelização de 

clientes 

 Apresentação mais atrativa dos produtos e aumento da rotatividade dos mesmos 

 Otimização do espaço, melhorando a acessibilidade aos produtos 

 Simplificação da decisão de compra, tornando-a mais rápida e imediata por parte 
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do cliente 

 Criação de uma ligação entre a publicidade e o produto no ponto de venda 

 Relembrar de necessidades e desejos esquecidos 

 Aumento dos lucros. 

2.3.3. TÉCNICAS DE MERCHANDISING 

As técnicas de merchandising são utilizadas para potenciar ao máximo o ponto de 

venda, já que é onde o cliente entra em contacto direto com o produto, e são 

responsáveis por destacar o produto e criar um ambiente favorável à compra.[65,67,68] Para 

tal, devem-se trabalhar vários parâmetros como a comunicação visual, iluminação, cores, 

layout, música e até aromas no interior da farmácia, de modo a valorizar o espaço e 

promover produtos e serviços, estimulando os clientes a efetuarem a sua compra.[65,68] As 

principais técnicas de merchandising, ao nível da farmácia comunitária, estão descritas 

na Tabela 7, em Anexo XVI, e incidem sobre os seguintes pontos: acessibilidade à 

farmácia, layout / espaço físico, utilização do efeito das cores, montra e vitrinas, 

aprovisionamento, preço, balcão, limpeza geral da farmácia, exposição adequada dos 

produtos e promoções. 

2.4. CROSS-SELLING (VENDAS CRUZADAS) 

2.4.1. CONCEITO 

O cross-selling, ou venda cruzada, consiste na oferta, a um mesmo cliente, de um 

serviço ou produto adicional àquele que está a ser adquirido, de modo a complementar 

essa compra.[66,69] Contudo, o objetivo do cross-selling não é a venda indiscriminada e 

desmesurada de produtos, mas sim fornecer soluções mais completas e vantajosas aos 

seus clientes.[66,69] O foco do cross-selling é o cliente.[69] Assim, primeiramente é essencial 

conhecer os utentes, criar uma relação sólida de confiança com eles, analisando as suas 

necessidades e comportamentos de compra.[66,69] A abordagem mais efetiva para a venda 

cruzada passa por centralizar a atenção no utente, começando por tentar perceber o 

problema que o levou a deslocar-se à farmácia, solucioná-lo, e só depois sugerir produtos 

e/ou serviços complementares, explicando como lhe serão benéficos.[66,69]  

O melhor conhecimento dos clientes irá favorecer um atendimento mais 

personalizado e com base nas suas preferências, bem como identificar mais facilmente 

potenciais oportunidades de venda cruzada.[69] Ao serem apresentadas sugestões que 

vão de encontro às suas necessidades, faz com que o cliente fique mais satisfeito com o 

atendimento e se torne mais recetivo a propostas futuras.[66] Em contrapartida, 

bombardear os clientes com ofertas de produtos irá provocar desinteresse, ou mesmo 

fazer com que se sintam incomodados, levando a que, no futuro, não sejam tão 

interessados e sensíveis aos esforços de cross-selling.[66,69]  
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2.4.2. VANTAGENS DO CROSS-SELLING 

Não existe uma solução perfeita nem uma receita única para o sucesso de vendas 

de uma farmácia, mas existem vários métodos que, se bem aplicados, salvaguardam e 

beneficiam tanto o utente como a farmácia. Em conjunto com outras técnicas de 

marketing, a implementação do cross-selling tem demonstrado vários benefícios [66]: 

 Impacto direto no volume das vendas (aumento da receita) 

 Criação de maior valor para os utentes (as farmácias que integram um maior 

número de serviços e produtos são vistas como melhores aos olhos dos clientes, pois 

permite que se obtenha tudo o que se necessita num só local; isto leva também a que o 

cliente dificilmente vá à concorrência) 

 Aumento da lealdade dos clientes (a preferência dos utentes recai sobre a 

farmácia que ofereça maior estabilidade e qualidade de produtos e serviços, bem como 

diversidade, que correspondam às suas expetativas e necessidades, e que acompanhem 

a evolução e alteração das mesmas) 

 Maior conhecimento dos clientes habituais da farmácia e das suas necessidades 

permite melhorar a oferta de serviços e produtos à sua medida, contribuindo para a sua 

fidelização 

 A fidelização e manutenção de clientes leva a uma maior confiança destes nos 

profissionais e no serviço prestado, tornando-os mais recetivos a propostas de serviços e 

produtos (aumento da rentabilidade dos clientes habituais e multiplicação da 

possibilidade de novas vendas) 

 A oferta de múltiplos serviços e produtos permite alargar o mercado-alvo, e 

abranger um maior número e tipo de clientes, promovendo o alcance de um crescimento 

sustentável para a farmácia, no seio de um mercado tão competitivo. 

2.5. RESPONSABILIDADE ÉTICA E DEONTOLOGIA PROFISSIONAL 

A farmácia comunitária ainda enfrenta hoje em dia algumas barreiras e 

paradigmas no que toca ao assunto das técnicas de venda, já que existe a ideia errónea 

de que um espaço na área da saúde não age com ética ao exibir um artigo com o 

objetivo de estimular a venda. 

Obviamente que o Farmacêutico tem um papel de destaque na promoção e 

salvaguarda da saúde pública, sendo que os princípios éticos e deontológicos sobre os 

quais se rege a profissão são fundamentais.[66] Segundo o Estatuto da OF, «a primeira e 

principal responsabilidade do Farmacêutico é para com a saúde e o bem-estar do doente 

e do cidadão em geral, devendo pôr o bem dos indivíduos à frente dos seus interesses 

pessoais ou comerciais (…)», contudo, não esquecendo que a farmácia é também um 

estabelecimento comercial, que se espera rentável e sustentável, é possível (e vital) 
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encontrar um equilíbrio entre a conduta ética que rege a atividade e a necessidade de 

vender.[8,66] Por outro lado, também os profissionais de marketing estão sujeitos a várias 

normas éticas de conduta, e as estratégias de marketing são elaboradas com base em 

vários princípios (entre eles, o da licitude, honestidade, respeito pelo direito dos 

consumidores e responsabilidade social), de forma a proteger a dignidade humana, evitar 

fazer ações fraudulentas ou que coloquem em risco a saúde pública.[66,67,70] Tendo em 

conta as particularidades dos medicamentos e dos produtos de saúde, estes princípios 

ganham uma importância acrescida, e as políticas de marketing são adaptadas em 

conformidade com a atividade farmacêutica.[67]  

  

ALERGIAS SAZONAIS / A ALERGIA RESPIRATÓRIA 

Com o início da primavera foi possível verificar uma maior prevalência de utentes 

com sintomas de alergia, associados à estação do ano, e, consequentemente, uma maior 

procura do alívio desses sintomas. Foi neste âmbito que julguei pertinente abordar o 

assunto das alergias respiratórias, mais associadas à época sazonal, concretamente a 

rinite alérgica, com o intuito de promover uma maior qualidade de vida a quem sofre 

deste problema. A informação essencial acerca deste tema foi exposta num panfleto 

(Anexo XVII), elaborado com uma linguagem simples e facilmente compreendida por 

todos os utentes, enfatizando a importância da prevenção de crises. 

3.1. O QUE É A ALERGIA? 

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), as doenças alérgicas são 

consideradas as quartas doenças crónicas mais importantes a nível mundial, e tem-se 

verificado um aumento da prevalência das alergias respiratórias ao longo dos últimos 

anos.[71-73] Ao nível do sistema respiratório a alergia pode manifestar-se 

fundamentalmente de duas formas: rinite alérgica e asma alérgica.[72] Embora exista uma 

forte associação entre a rinite e a asma, foi dado maior destaque à rinite alérgica, 

atendendo ao seu predomínio no seio das doenças alérgicas.[73,74]  

3.1.1. A REAÇÃO ALÉRGICA 

A alergia é uma resposta exagerada do sistema imunitário (hipersensibilidade), 

após exposição a uma substância estranha ao organismo, o alergénio.[72,75] O mecanismo 

por detrás da reação alérgica consiste essencialmente em duas fases: uma primeira fase 

se sensibilização (em que o organismo tem um primeiro contacto com a substância 

estranha e identifica-a como um alergénio, não desenvolvendo sintomas específicos), e 

depois a fase alérgica (quando há novo contacto com o alergénio). É apenas nesta 

segunda fase que surgem as manifestações sintomáticas da alergia (rinorreia, olhos 

vermelhos e lacrimejantes, dificuldade respiratória, eritema e prurido cutâneos, etc.).[72]  
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 A reação alérgica pode ser mediada por anticorpos (geralmente pertencente ao 

isotipo IgE – imunoglobulina E) ou por células.[76] Quando o organismo contacta pela 

primeira vez com o alergénio, este é reconhecido por macrófagos (presentes na pele e 

mucosas), responsáveis pela primeira linha de defesa imunitária, e que, posteriormente 

transmitem a informação aos linfócitos B.[72,76] Em seguida os plasmócitos produzem 

grandes quantidades de IgE (específicas para o alergénio em questão), que passam para 

a corrente sanguínea e se ligam aos mastócitos (responsáveis por identificar e capturar o 

alergénio no contacto seguinte).[72] Ao mesmo tempo, a informação relativa a este 

primeiro contacto fica também armazenada em linfócitos T.[72] A resposta sintomática só 

ocorre após este primeiro contacto, em que há atuação direta e desgranulação dos 

mastócitos que, entre outras substâncias, libertam histamina, responsável pelos sintomas 

da resposta alérgica.[72]  

3.1.2. ALERGÉNIOS 

Um alergénio é qualquer substância ou partícula que atua como um antigénio, 

estimulando uma resposta imune.[75,76] Atualmente já se conhecem inúmeras fontes de 

alergénios, e a sua identificação é essencial para que se possam oferecer tratamento e 

aconselhamento específicos.[72,77]  

 Pólen: Encontra-se suspenso no ar, e a sua taxa é mais elevada em dias quentes 

e secos.[72,76] Pode ser dividido em 3 categorias, das árvores, gramíneas ou herbáceas.[72]   

 Ácaros domésticos: São organismos microscópicos, pertencentes à família dos 

aracnídeos, que se encontram aos milhares no pó, almofadas, colchões, roupa de cama, 

carpetes, cortinas e peluches, devido à sua preferência pelo calor e humidade.[72,76] Aquilo 

que provoca as alergias não são os ácaros em si, mas sim os seus excrementos.[72]  

 Faneras de animais: Existe uma proteína produzida na pele dos animais, que 

também está presente, para além do pelo, na sua saliva, urina, lágrimas e escamas, que 

é altamente alergénica e responsável por provocar reações de sensibilidade.[72,76]  

 Venenos: O veneno de alguns insetos como abelhas, vespas ou até formigas, 

contém uma substância alergénica capaz de provocar consequências mais ou menos 

graves (desde irritação/edema local até mesmo choque anafilático).[72]  

 Bolores: São fungos microscópicos cujo crescimento e disseminação são 

favorecidos pela humidade e pouca ventilação, podendo ser encontrados em diversas 

divisões e mesmo em alimentos.[72] As alergias são desencadeadas pelos esporos que 

são libertados durante a reprodução destes organismos.[72,76]  

3.2. RINITE ALÉRGICA 

Estima-se que a rinite alérgica afete entre 20 a 30% da população mundial, e 

cerca de 30% da população global europeia.[73,74] Em Portugal, a sua prevalência também 
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tem vindo a aumentar, atingindo um valor superior a 26% em 2004.[73] Embora 

habitualmente não seja uma doença grave, a rinite alérgica é um problema à escala 

global e com crescente prevalência, que condiciona a qualidade de vida dos doentes.[72]  

3.2.1. DEFINIÇÃO E FISIOPATOLOGIA 

A rinite alérgica está associada a uma resposta imune à exposição a um ou mais 

alergenos, mediada por IgE.[72,76] Define-se como sendo uma inflamação na mucosa 

nasal, caracterizada por sintomas como rinorreia, espirros, obstrução nasal, irritação no 

nariz e, por vezes, conjuntivite.[72,76,78] A rinite alérgica pode ser subdividida em 

intermitente (sazonal) ou persistente consoante a duração dos períodos sintomáticos, e 

classificada em ligeira ou moderada/grave quanto à severidade dos sintomas e a sua 

implicância na qualidade de vida.[72,78,79]  

Quando a mucosa nasal é exposta a determinados alergénios, ocorre a infiltração 

de inúmeras células inflamatórias como mastócitos, linfócitos B e T CD4+, eosinófilos e 

macrófagos.[76,79] Estas células induzem depois a libertação de citoquinas, como IL-3 

(interleucina), IL-4, IL-5 e IL-13, que vão promover a produção de IgE, que, por sua vez, 

desencadeia a libertação de mediadores como histamina e leucotrienos (responsáveis 

pelo aparecimento dos sintomas).[76,79]  

3.2.2. DIAGNÓSTICO 

Sabendo que as reações alérgicas são desencadeadas por um alergénio 

específico, o diagnóstico tem como principal objetivo a identificação do mesmo.[75] Assim, 

o diagnóstico de rinite alérgica baseia-se na história clínica de sintomas alérgico típicos, 

exame físico e em testes de diagnóstico.[76]  

A história clínica é essencial para confirmar a hipótese de alergia (perceber os 

sintomas e a sua duração e natureza) e estabelecer uma primeira lista de potenciais 

alergénios desencadeadores.[72] Posteriormente deve ser efetuado um exame físico com 

vista a examinar os órgãos mais afetados pela alergia, como pele, nariz, pulmões e 

brônquios, com vista a avaliar o seu impacto e orientar quanto a possíveis testes 

complementares.[72] Relativamente aos testes de diagnóstico, estes visam principalmente 

a deteção de IgE livre ou ligada a células.[78] Os testes cutâneos de hipersensibilidade 

imediata utilizam-se amplamente para detetar reações alérgicas mediadas pela IgE, e 

são bastante úteis para identificar alergenos concretos.[75,78,79] Também a medição da IgE 

específica no sangue é um importante teste de diagnóstico, bem como os testes de 

provocação (em que se promove o contacto da mucosa nasal com o alergeno suspeito), 

embora estes sejam apenas utilizados em determinados casos de dúvida persistente.[72,78]  

3.3. TRATAMENTO DA RINITE ALÉRGICA 

O principal objetivo do tratamento das alergias passa pelo alívio dos sintomas. 
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Assim, evitar o alergénio que a provoca, ou seja, erradicar a causa, é melhor forma de 

prevenir a manifestação dos sintomas.[72]  

Entre as várias opções para tratamento e gestão clínica da rinite alérgica incluem-

se, para além da evicção alergénica, a educação do doente, o tratamento farmacológico 

sintomático (para reduzir a intensidade dos sintomas e combater a inflamação) e a 

imunoterapia.[72,78] Tem vindo a aumentar a utilização de terapêuticas alternativas (como 

homeopatia, terapia com ervas medicinais, acupuntura, etc.) no tratamento da rinite, 

embora não existam ainda evidências clínicas relativamente à sua eficácia.[78,80]  

3.3.1. PREVENÇÃO 

O tratamento de primeira linha da rinite alérgica passa pela prevenção do 

aparecimento de crises, envolvendo a evicção do alergénio (quando devidamente 

identificado), coisa que nem sempre é tarefa fácil.[72,79] Contudo, consoante o alergénio 

responsável pelo desencadear dos sintomas, é possível tomar certas medidas e cuidados 

para diminuir a exposição ao mesmo.[72]  

Assim, um paciente com alergia aos ácaros por exemplo, como estes proliferam 

mais facilmente em ambientes quentes e húmidos, dever ter o cuidado de não ter a casa 

demasiado quente e arejá-la diariamente, evitar alcatifas e almofadas (e outros objetos 

estofados), lavar a roupa de cama frequentemente e a elevadas temperaturas, aspirar a 

casa regularmente e utilizar coberturas anti-ácaros (principalmente em roupa de 

cama).[72,79,81] Um doente alérgico ao pelo de animais deve evitar o contacto com estes, 

ou mantê-los no exterior da habitação, embora nem sempre seja uma ideia que agrade a 

toda a gente devido aos laços que se criam com os animais domésticos.[72,81] Quando os 

bolores são os alergénios responsáveis, manter a casa arejada, a utilização de um 

desumidificador e limpeza com agentes fungicidas pode ser útil.[79,81] As alergias ao pólen, 

por sua vez, são mais difíceis de evitar atendendo à sua natureza, mas a exposição a 

este deve ser reduzida através de medidas como evitar o contacto com plantas em casa 

e na rua (piqueniques e passeios a pé) principalmente nas épocas de polinização 

(primavera e verão), tomar banho e mudar de roupa após exposição e evitar janelas 

abertas.[72,79,81] O doente alérgico ao pólen tem à sua disposição o Boletim Polínico, que 

pode e deve consultar frequentemente, de modo a perceber quais são os níveis de 

concentração polínica na sua região e o risco de alergia.[72,82]  

Embora estas estratégias nem sempre sejam altamente eficazes no tratamento da 

rinite alérgica quando utilizadas isoladamente, são boas formas de prevenir ou minimizar 

o contacto com os alergénios e podem ser muitos úteis no alívio dos sintomas, 

principalmente em combinação com o tratamento farmacológico.[72,79]  
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3.3.2. TRATAMENTO FARMACOLÓGICO 

O objetivo do tratamento farmacológico da rinite alérgica é principalmente 

promover um alívio dos sintomas, tão seguro e efetivamente quanto possível.[83] Assim, a 

seleção do tratamento farmacológico deve alguns parâmetros em consideração, para 

além da eficácia e segurança, tais como a relação custo/benefício, a preferência do 

paciente, bem como a probabilidade de adesão, o objetivo do tratamento e a presença de 

co-morbilidades (como a asma, por exemplo).[76] A abordagem terapêutica realizada deve 

ser em degraus (Anexo XVIII) e de acordo com a severidade e duração dos sintomas.[78] 

Apesar da sua reconhecida eficácia sobre as manifestações alérgicas, estas terapêuticas 

têm um efeito meramente durante o tempo em que são tomadas, não influenciando a 

progressão da doença a longo prazo.[72,76] As principais classes farmacológicas utilizadas 

no tratamento da rinite alérgica são então: 

 Anti-histamínicos H1: 

Estes fármacos opõem-se a vários efeitos da histamina, reduzindo as respostas 

mediadas pelos recetores H1, sendo o tratamento de primeira linha recomendado para os 

pacientes com rinite alérgica.[72,84]  

Consoante a sua capacidade de penetrarem no SNC, podem ser classificados 

como sedativos (1ª geração) ou não sedativos (2ª geração).[84] No geral, quer o anti-

histamínicos de 1ª como os de 2ª geração são eficazes no alívio dos sintomas 

associados à rinite alérgica, como os espirros, rinorreia, irritação e até os sintomas 

oculares, embora tenham baixa eficácia no tratamento da congestão nasal.[76,79,80] A 

grande diferença entre eles reside no facto de os anti-histamínicos sedativos (como a 

difenidramina, prometazina, clemastina, etc.) provocarem efeitos secundários como 

sonolência, fadiga, cefaleias, confusão mental e dificuldade de aprendizagem, coisa que 

ocorre com menor intensidade nos não sedativos (como desloratadina, bilastina, 

cetirizina, loratadina, ebastina, etc.), sendo por isso estes últimos preferenciais.[83,84] A 

desloratadina tem uma vantagem adicional, uma vez que é também inibidor da 

interleucina e outras citoquinas, sendo assim capaz de reduzir também a congestão 

nasal, ao contrário da maioria dos restantes anti-histamínicos orais.[84]  

Embora a utilização de corticosteroides seja significativamente mais eficaz do que 

anti-histamínicos orais e tópicos, estes últimos (como a azelastina) apresentam algum 

interesse no tratamento da rinite alérgica, aliviando os sintomas como prurido, espirros, 

rinorreia e mesmo a congestão nasal.[76,85] As vantagens em relação aos anti-histamínicos 

orais assentam no facto de fazerem chegar maior concentração de fármaco à área-alvo, 

resultando também em menores efeitos secundários.[80]  

 Corticosteroides: 

Os corticosteroides intranasais são também tratamento de primeira linha na rinite 
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alérgica, para pacientes com sintomas ligeiros mas persistentes ou moderados/severos, 

sendo também úteis na sua profilaxia, e podem ser utilizados isoladamente ou em 

combinação com anti-histamínicos orais.[79,85]  

Estes fármacos (como a beclometasona, budesonida, fluticasona e mometasona) 

são eficientes na melhoria de todos os sintomas da rinite alérgica, incluindo a congestão 

nasal e os sintomas oculares.[76,79,85] A sua ação ao nível da mucosa nasal passa pela 

diminuição do influxo de células inflamatórias e inibição da libertação de citoquinas, 

reduzindo assim a inflamação.[80,84]  

Idealmente o tratamento com corticosteroides deve ser iniciado previamente à 

exposição aos alergénios e utilizado regularmente, uma vez que o seu efeito máximo 

demora alguns dias a ser atingido.[79,80,84] Uma das principais vantagens da aplicação 

tópica é a menor ocorrência de efeitos secundários, que, sendo raros, podem passar por 

secura e irritação local, sangramento do nariz, cefaleia, entre outros.[79,80,83,85]  

 Descongestionantes: 

Os descongestionantes são bastante eficazes no alívio da obstrução nasal, em 

pacientes com rinite alérgica.[76,79] O seu efeito advém do facto de atuarem nos recetores 

α-adrenérgicos, provocando vasoconstrição na mucosa nasal, o que resulta numa 

diminuição do edema e da inflamação.[8o,85] Alguns dos descongestionantes nasais 

disponíveis são a fenilefrina, oximetazolina, tramazolina e xilometazolina.[85] 

Os efeitos adversos mais comuns podem passar por espirros, secura e irritação 

nasal.[80,85] Estes fármacos devem ser utilizados por períodos curtos (entre 5 a 10 dias no 

máximo), devido ao risco de desenvolvimento de tolerância, rinite medicamentosa e 

retorno dos sintomas como a congestão nasal).[76,79,85] Podem ainda provocar taquicardia, 

inquietação e insónias quando utilizados em doses elevadas, devendo ser 

desaconselhados em pacientes que sofram de hipertensão ou problemas 

coronários.[79,80,85]  

 Cromoglicato de sódio: 

Este fármaco, exclusivamente de ação tópica) pode ser muito útil na prevenção da 

rinite alérgica, uma vez que inibe o processo de desgranulação dos mastócitos durante a 

reação alérgica, prevenindo a libertação dos mediadores da inflamação (como a 

histamina).[72,85]  

Embora não seja tão eficaz como os corticosteroides ou os anti-histamínicos, o 

cromoglicato de sódio é eficaz na redução dos espirros, rinorreia e irritação nasal, sendo 

uma alternativa aceitável para alguns pacientes, uma vez que não está associado a 

reações adversas graves, mesmo após vários ciclos de tratamento prolongados.[79,85] As 

suas principais limitações passam pela necessidade de iniciar o tratamento previamente 

(2 a 3 semanas antes da exposição aos alergénios), podendo haver a necessidade de o 
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prolongar por vários meses, bem como a necessidade de administrar quatro vezes por 

dia, o que pode levar a uma menor adesão por parte do utente.[80,83,85]  

 Anticolinérgicos: 

Os anticolinérgicos intranasais, nomeadamente o brometo de ipratrópio, podem 

ser bastante efetivos no alívio e controlo da hipersecreção nasal de muco (rinorreia), e a 

sua utilização pode ser vantajosa no tratamento da rinite alérgica.[72,76,80] Contudo, para 

além de este fármaco não ter qualquer ação sobre os restantes sintomas da rinite, tem de 

ser administrado duas ou três vezes por dia, o que pode levar a baixa adesão.[76,80] Os 

seus efeitos secundários incluem secura e sangramento da mucosa nasal, bem como 

cefaleia.[80]  

 Anti-leucotrienos: 

Tal como a histamina, os leucotrienos são substâncias mediadoras que 

contribuem para o processo de inflamação.[72,83] Assim, a utilização de antagonistas dos 

recetores do leucotrieno, como o montelucaste e o zafirlucaste, demonstram ser eficazes 

na redução da inflamação da mucosa nasal, prevenindo os sintomas nasais e oculares da 

rinite alérgica.[76,83,86] Embora sejam menos potentes que os anti-histamínicos ou 

corticosteroides, podem ser uma opção viável quando estes são ineficazes ou não são 

bem tolerados.[79]  

3.3.3. IMUNOTERAPIA 

A imunoterapia alergénica consiste na administração de pequenas quantidades de 

extrato de alergénio (em doses gradualmente maiores), por via subcutânea ou sublingual, 

ao longo de um período de 3 a 5 anos (até se atingir um nível de manutenção).[76,80,83] O 

seu objetivo é induzir uma tolerância imunológica ao alergénio, que se mantém a longo 

prazo.[76,79,83]  

Este tipo de tratamento é o único capaz de alterar o decurso natural da doença, 

impedindo uma exacerbação, e deve ser considerado para pacientes com rinite alérgica 

moderada/severa, que não tenha sido responsiva aos tratamentos farmacológicos 

convencionais, ou em casos em que estes não tenham sido bem tolerados.[79,80,83] O 

principal risco associado à imunoterapia é a anafilaxia, uma reação alérgica aguda e 

generalizada, bastante grave e ocasionalmente até mortal, o que exige que se já levada a 

cabo, e rigorosamente supervisionada, por profissionais experientes.[75,80,83]  

Por ser capaz de alterar a progressão da rinite alérgica, os pacientes submetidos 

a este tratamento usufruem de uma melhoria da sua qualidade de vida a longo prazo.[76]  

3.4. O PAPEL DO FARMACÊUTICO COMUNITÁRIO 

O Farmacêutico comunitário desempenha um papel fundamental junto do doente 

com rinite alérgica, devido à sua proximidade com os utentes. Por um lado, é uma peça 
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fundamental na deteção dos sintomas típicos desta doença, estando apto a recomendar 

um tratamento adequado. Por outro, sendo o último profissional de saúde a contactar 

com o doente antes do início do tratamento, é crucial para esclarecer todas as suas 

dúvidas relativamente à sua administração correta, bem como prestar todos os conselhos 

sobre a utilização da medicação dispensada. 

O Farmacêutico deve dispor-se a esclarecer o doente em todas as suas dúvidas, 

e auxiliá-lo na gestão da sua doença e prevenção da reação alérgica, explicando a 

importância de tentar perceber quais os alergénios que despoletam os seus sintomas, e 

como a exposição aos mesmos pode ser evitada. Se os sintomas persistem com o 

tratamento, o Farmacêutico deve direcionar o utente a consultar um alergologista, para 

que o seu caso seja reavaliado e sejam ponderadas outras opções de tratamento. 

  



  51  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi através do estágio em farmácia comunitária que pude ter uma noção plena da 

realidade profissional e da importância e alcance do Farmacêutico na comunidade, e é 

com alguma nostalgia que dou por terminada esta experiência, que considero ter sido 

uma das mais importantes da minha vida. Não é possível deixar em papel todos os 

conhecimentos e experiências vividas durante estes quatro meses de estágio na 

Farmácia Oliveira. A farmácia é tudo aquilo que está descrito neste relatório, mas é 

também muito mais, a farmácia é a sociedade, é feita de vivências e partilhas, assenta 

nesta relação de confiança que as pessoas depositam em nós, Farmacêuticos, na 

vontade de corresponder às suas expectativas e no orgulho quando tal é conseguido. 

Ao longo do meu estágio cresci muito, tanto a nível profissional, adquirindo novos 

conhecimentos e competências técnicas e deontológicas, mas também a nível pessoal. 

Aprendi a reagir às mais diversas situações, e o contacto com os utentes fez-me 

desenvolver a aptidão de escutar e aconselhar. As dificuldades que foram surgindo 

tornaram-se impulsionadoras para que eu quisesse aprender sempre mais e me 

empenhasse mais ainda na realização de cada tarefa. Tive a sorte de poder integrar uma 

equipa de profissionais extremamente dedicada, competente e com um enorme espírito 

de amizade e companheirismo, que me recebeu com a maior simpatia e carinho, e 

sempre me ajudou e incentivou. Graças a todos eles, e às oportunidades que me 

proporcionaram, esta experiência se tornou tão enriquecedora, e encorajadora para 

agora me sentir preparada a enfrentar o mercado de trabalho. 

Sei que tenho ainda muito para aprender e aperfeiçoar, e, apesar de ter percebido 

que esta é uma profissão muito exigente e desgastante, principalmente a nível 

psicológico, considero-a extremamente gratificante e só espero que o futuro me traga 

novas e desafiantes oportunidades, e que me consiga tornar uma profissional de 

excelência como todos aqueles que me ensinaram e ajudaram nesta etapa. 
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ANEXO I – TABELA 1: PROFISSIONAIS QUE INTEGRAM A EQUIPA DA FARMÁCIA 

OLIVEIRA 

 

  

EQUIPA DA FARMÁCIA OLIVEIRA 

NOME FUNÇÃO 

 

Dr. Manuel Sampaio de Oliveira 
Proprietário 

Diretor Técnico 

Dr.ª Ana Ramos Farmacêutica Substituta 

Dr.ª Helena Ribeiro Farmacêutica 

Dr.ª Ana Rita Cardoso Farmacêutica 

Dr.ª Carina Deveza Farmacêutica 

Dr.ª Renata Ferreira Farmacêutica 

Dr. Nuno Sá Farmacêutico 

Dr. Gregório Gomes Farmacêutico 

António Carvalho Técnico de Farmácia 

Nuno Silva Técnico de Farmácia 

Custódio Ferreira Técnico de Farmácia 

Joaquim Ferreira Técnico de Farmácia 

Emanuel Carvalho 
Técnico Auxiliar de Farmácia 

(Responsável pelo tratamento do receituário) 
 

Maria Silva Responsável pela limpeza e higienização da FO 
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ANEXO II – FIGURA 1: ASPETO EXTERIOR DA FARMÁCIA OLIVEIRA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: https://www.facebook.com/farmaciaoliveirabraga/. [acedido em: 23 de julho de 

2016] 
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ANEXO III – ASPETO DAS DIFERENTES ZONAS INTERIORES DA FARMÁCIA 

OLIVEIRA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 – ZONA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 – GABINETE DE ATENDIMENTO PERSONALIZADO 
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FIGURA 4 – ÁREA DE STOCK ATIVO – ROBÔ 

 

 

FIGURA 5 – ZONA DE ARMAZENAMENTO 
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FIGURA 6 – LABORATÓRIO PARA PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

MANIPULADOS 
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ANEXO IV – TABELA 2: CÁLCULO DO PVP DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

 

 

 

  

PVP = [ (Valor das MP + Valor do material de embalagem + Valor dos 
honorários) x 1,3 ] + IVA 

 

Valor das MP 
Valor do material de 

embalagem 
Valor dos honorários 

  

Preço de aquisição (sem 

IVA) multiplicado por um 

fator que varia consoante a 

maior das unidades (de 

peso) em que forem 

utilizadas ou dispensadas 

Preço de aquisição (sem 

IVA) x 1,2 

Fator F (valor fixo 

atualizado anualmente) 

multiplicado por outro fator 

em função da FF e 

quantidade preparada 
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ANEXO V – MODELOS DE RECEITAS MÉDICAS APROVADOS PELO DESPACHO N.º 

15700/2012, DE 30 DE NOVEMBRO  

 

A – Receita médica materializada da prescrição por via electrónica e guia de tratamento 
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B – Receita médica renovável materializada da prescrição por via electrónica e guia de 

tratamento 

 

 

C – Receita médica manual 
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ANEXO VI – MEDICAMENTOS COMPARTICIPADOS EM REGIME ESPECIAL, DE 

DISPENSA EXCLUSIVA EM FARMÁCIA DE OFICINA  
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ANEXO VII – ASPETO GERAL DO PORTAL RAM, QUE PERMITE A NOTIFICAÇÃO 

ONLINE DE REAÇÕES ADVERSAS 
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ANEXO VIII – FICHA PARA NOTIFICAÇÃO DE SUSPEITA DE REAÇÕES ADVERSAS 

A MEDICAMENTOS, PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE  
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ANEXO IX – TABELA 3: FORMAÇÕES FREQUENTADAS DURANTE O ESTÁGIO NA 

FARMÁCIA OLIVEIRA 

 

  

FORMAÇÃO DATA 

 

ANF 
(Receita Médica eletrónica no Sifarma) 

Fevereiro 
ISDIN 

(Formação geral) 
 

TheraLab (DEPURALINA) 
(Aconselhamento farmacêutico no emagrecimento) 

Março 

 

Barral® 
(Gama BabyProtect) 

Abril 
Aboca® 

(GrinTuss, Libramed, Sollievo, Finoarbo Plus) 

Forté Pharma 
(Produtos de emagrecimento) 

 

BIODERMA 
(Formação geral) 

Maio 

ellaOne® 
(Pílula do dia seguinte – formação geral) 

ParaVet 
(Formação geral) 

Nestlé Health Science 
(Workshop em Farmácia – Soluções nutricionais) 

Novartis 
(Vibrocil® - Formação geral) 

 

Vichy® 
(Formação geral) 

Junho 
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ANEXO X – TABELA 4: CRONOGRAMA DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS 

DURANTE O ESTÁGIO NA FARMÁCIA OLIVEIRA 

 

 

 

  

ATIVIDADE DATA 

 

Armazenamento de produtos 

Fevereiro 

3ª Semana 

Assistência na preparação de MM, bem como na 
elaboração do rótulo e ficha de preparação 

3ª Semana 

Organização de receituário 3ª Semana 

Receção e verificação de encomendas 4ª Semana 

Conferência de receituário 4ª Semana 

Medição da PA 

Março 

1ª Semana 

Atendimento 1ª Semana 

Processamento de devoluções 1ª Semana 

Medição de Colesterol total, TG e glicemia 2ª Semana 

Realização de teste de Gravidez Abril 2ª Semana 

Conferência de stocks e verificação de PV 

Maio 

1ª Semana 

Realização de Teste de Combur 2ª Semana 
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ANEXO XI – FICHA DE UTENTE PARA PREENCHIMENTO DOS PARÂMETROS 

AVALIADOS DURANTE O RASTREIO CARDIOVASCULAR 
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ANEXO XII – ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS NO RASTREIO 

CARDIOVASCULAR 
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ANEXO XIII – PANFLETO COM O TEMA «RISCO CARDIOVASCULAR» 
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ANEXO XIV – TABELA 5: OPÇÕES DE ABORDAGENS PARA VENDA CRUZADA 

 

PROBLEMA PRIMEIRA ABORDAGEM VENDA CRUZADA 

 

Pré-Hipertensão Medição da PA 
Suplemento alimentar à base 

de ómega-3 

Colesterol elevado Tratamento primário 

Determinação do colesterol 
total 
 +  

Suplemento alimentar 

Diarreia Antidiarreico Soro de reidratação 

Vómitos 
Modificador da motilidade 
gástrica (domperidona) 

Soro de reidratação 

Tosse seca 
Xarope antitússico (ou 

comprimidos) 
Rebuçados sem açúcar 

Dor de garganta Anti-inflamatório Antisséptico local 

Congestão nasal Anti-histamínico oral 
Água do mar 

 +  
Descongestionante nasal 

Conjuntivite Colírio prescrito 
Soro fisiológico 

 +  
Compressas esterilizadas 

Limpeza de ouvidos Gotas auriculares 
Algodão 

 +  
Vaselina 

Picadas de insetos Anti-histamínico oral 

Gel anti-histamínico de uso 
tópico 

 +  
Repelente de insetos 

Prurido Anti-histamínico oral 

Aloé vera 
 +  

Gel anti-histamínico de uso 
tópico 

Onicomicoses Tratamento antifúngico 
Lima 

+ 
Esterilizador de calçado 

Micose nos pés Antimicótico 
Pó antimicótico para calçado 

 +  
Esterilizante de calçado 

Micose vaginal Tratamento primário Gel de higiene íntima 

Infeções urinárias Tratamento prescrito 
Teste de Combur 

 +  
Gel de higiene íntima 
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Herpes Antivírico 
Protetor labial 

 +  
Cicaplast Baume B5 

Hemorroidas não 
complicadas 

Pomada de uso retal 

Suplemento venotrópico 
 +  

Sabão hipoalergénico para a 
higiene diária 

Entorses Tratamento prescrito 
Pé elástico 

 +  
Saco frio/quente 

Dores nas 
articulações 

Anti-inflamatório 

Determinação do ácido úrico 
 +  

Saco frio/quente 
 +  

Emplasto 

Gretas 
(mãos e/ou pés) 

Regenerador Creme hidratante 

Pés secos Creme hidratante Esfoliante 

Calos Removedor de calosidades 

Pensos 
+  

Separador de dedos 
 +  

Palmilha de silicone 
 +  

Consulta de podologista 

Pés quentes Creme refrescante 

Sais relaxantes 
+ 

Spray desodorizante 
refrescante para pés 

Meias de compressão 
elásticas 

Meias 
Sabonete de sedas 

 +  
Hidratante para as pernas 

Problemas 
circulatórios 

Suplemento venotrópico Gel de aplicação tópica 

Cansaço 
Suplemento vitamínico à 

base de vitamina B 
Suplemento natural para 
repor os níveis de sono 

Menopausa Tratamento prescrito 
Lubrificante 

 +  
Gel para higiene íntima diária 

Emagrecimento Consulta de nutrição 

Diurético 
+ 

Suplemento (cápsulas) 
emagrecimento 

 +  
Reafirmante anti-celulítico 

Autobronzeador Autobronzeador Esfoliante corporal 
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Proteção solar Protetor solar adequado 

Stick labial com proteção 
solar 

 +  
Creme pós-solar 

Dermatite nas mãos Tratamento primário 

Luvas em frasco 
 +  

Creme hidratante 
 +  

Luvas de algodão 

Rugas 
Linha Dermocosmética 

antirrugas 
Suplemento alimentar 

Celulite / Estrias Creme adequado 
Esfoliante 

 +  
Óleo de banho hidratante 

Manchas Creme despigmentante Protetor solar 

Acne Tratamento prescrito 

Gel de lavagem diária 
 +  

Creme hidratante 
 +  

Protetor solar 

Gretas nos mamilos Creme cicatrizante 

Compressas esterilizadas 
+ 

Almofadas calmantes 
 +  

Discos protetores 

Assadura da fralda no 
bebé 

Pasta de água Compressas macias 

Piolhos Tratamento anti-piolhos 

Champô repelente 
 +  

Champô calmante para 
alternar lavagens 

Queda de cabelo 
Tratamento (ampolas, 

solução ou comprimidos) 

Suplemento 
 +  

Escova de cabelo suave 
 +  

Champô complementar 

Caspa Champô anticaspa 
Champô neutro para acalmar 

e intercalar o tratamento 

Dor de dentes Analgésico Colutório 

Branqueamento de 
dentes 

Pasta branqueadora 
 +  

Kit de branqueamento 

Pasta de dentes com fluor 
para intercalar 

 +  
Pasta para dentes sensíveis 

pós-branqueamento 

Lavagem de dentes 
na criança 

Pasta de dentes adequada 
 +  

Escova de dentes infantil 

Revelador de placa 
bacteriana 

 +  
Colutório 
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ANEXO XV – TABELA 6: PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS DE MARKETING APLICÁVEIS 

EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

 

Análise SWOT:  

A análise SWOT é um conjunto de ferramentas utilizadas fundamentalmente para 

fazer um estudo de mercado, quanto a alguns aspetos que possam influenciar 

substancialmente a empresa e as vendas, bem como para avaliar o desempenho e eficácia 

das ações de marketing.
[66,67]

 Quanto mais concorrência a farmácia tiver, mais importante se 

torna procurar ter este conhecimento, de modo a que se consiga destacar.
[67]

  

O propósito desta análise é que a empresa possa definir um plano estratégico com 

objetivos concretos, identificando as condições que lhe são favoráveis e desfavoráveis.
[66,67]

 O 

processo envolve então a avaliação das forças (strenghts) e fraquezas (weaknesses) da 

farmácia e dos seus serviços e produtos, bem como dos fatores externos, as oportunidades 

(opportunities) e ameaças (threats), que o mercado apresenta.
[66,67]

 As forças são os pontos 

fortes da farmácia e da sua oferta de produtos ou serviços, e devem ser destacadas.
[67]

 Pelo 

contrário, as fraquezas são as desvantagens da farmácia em relação à concorrência, e devem 

ser feitos esforços para as ultrapassar e melhorar.
[66,67]

 As oportunidades e ameaças devem 

ser vistas pela farmácia como potenciais para a fortalecer ou comprometer negativamente, 

respetivamente, sendo importante entender os pontos fortes do mercado para criar possíveis 

oportunidades e ultrapassar os desafios que possam surgir.
[66,67]

 

Marketing Mix:  

Refere-se a um conjunto de variáveis de referência controláveis, sobre as quais a 

farmácia pode atuar, e que baseiam o planeamento estratégico para contornar fatores 

externos e atingir os objetivos definidos.
[66,67]

 Estas variáveis dividem-se em 4 P’s: Product 

(produto), Price (preço), Placement (localização) e Promotion (comunicação).
[66]

  

O produto refere-se a tudo aquilo que se pode oferecer para satisfazer uma 

necessidade do mercado (podendo ir de um medicamento, a um serviço, ou mesmo ao 

espaço físico da farmácia), englobando todos os aspetos com isso relacionados.
[66,67]

 A 

localização compreende a distribuição e localização dos produtos e serviços, bem como a 

acessibilidade que o cliente tem aos mesmos.
[64,66,67]

 A promoção trata-se da divulgação do 

produto e/ou serviço que a farmácia tem para oferecer, sendo que a equipa detém um papel 

fundamental neste sentido, bem como a própria loja.
[66,67]

 O preço, como o nome indica, refere-

se ao montante que o cliente paga pelo produto ou serviço dispensado.
[66] 

 

Às variáveis descritas associam-se outras igualmente importantes, como a qualidade 

dos funcionários, a sua motivação, capacidade de comunicação e atendimento, as relações 

interpessoais estabelecidas com o utente e a satisfação deste com o serviço prestado, e o 

próprio ambiente/espaço físico da farmácia.
[64,66]

 Numa farmácia a atração de clientes não 

deve passar maioritariamente pelos preços nem por uma política de descontos, uma vez que, 

para além de reduzir a margem de lucro, pode fragilizar a sua credibilidade, mas sim pela 
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qualidade e diferenciação dos seus serviço e produtos, bem como pela inovação e atitude dos 

funcionários.
[64,66,67]

 

Segmentação do Mercado:  

Uma boa estratégia de marketing passa por uma segmentação inteligente do 

mercado, isto é, dividir os clientes em segmentos homogéneos, com características e 

necessidades semelhantes.
[66,67]

 Desta forma, quanto mais e melhor se conhecerem os 

clientes, mais se percebe acerca dos seus gostos e necessidades, bem como do seu 

comportamento de compra, e mais facilmente se pode direcionar a oferta de produtos e 

serviços adequada a cada grupo.
[67]

  

A segmentação dos seus clientes, permite à farmácia melhorar o atendimento e a 

relação com os utentes, personalizar os seus serviços e adequa-los melhor a cada situação, o 

que auxilia a farmácia a destacar-se da concorrência e posicionar-se no mercado.
[66]

   

Gestão por Categorias:  

Refere-se ao agrupamento dos produtos semelhantes ou relacionados entre si, 

relativamente à sua finalidade ou classificação terapêutica.
[67]

 O objetivo passa pelo aumento 

das vendas, da rotatividade dos produtos e diminuição do stock, uma vez que permite verificar 

mais facilmente a cobertura do mercado satisfeita pela farmácia, melhorando-a de forma a 

satisfazer melhor as necessidades dos clientes.
[67]

 

Gestão e Fidelização de Utentes:  

A aquisição e manutenção de clientes é a força de suporte vital de qualquer empresa, 

pelo que é essencial para a farmácia conhecer bem os seus clientes e procurar agradar-lhes 

ao máximo.
[67]

 Contudo, hoje em dia é cada vez mais difícil agradar e compreender as 

necessidades dos utentes, pois estes são cada vez mais informados, conscientes em relação 

aos preços e às escolhas que fazem, estão sujeitos a uma enorme quantidade de ofertas 

semelhantes no mercado, e exigem cada vez mais qualidade e melhores serviços.
[66,67]

 Desta 

forma, torna-se essencial desenvolver novos serviços com alguma frequência, bem como 

apresentar uma grande diversidade de produtos, bons preços e bom atendimento.
[67]

  

A satisfação dos clientes é essencial para a sua fidelização, sendo também uma ótima 

propaganda para a farmácia, pois este agrado leva-os a influenciarem outras pessoas a 

utilizarem o mesmo estabelecimento.
[63,66]

 O principal fator que leva à conquista e fidelização 

dos utentes é a atenção prestada durante o atendimento.
[66,67]

 

Atendimento:  

O Farmacêutico deve mostrar-se seguro e confiante quando comunica com o utente, 

deve preocupar-se com o bem-estar deste, mostrar-se disponível para escutar e esclarecer 

qualquer questão, e, acima de tudo, deve transparecer simpatia e boa-disposição.
[66] 

 

Os utentes gostam de sentir empatia, de serem reconhecidos e tratados de forma 

individualizada, pelo que é muito importante demonstrar simpatia, interesse no 

acompanhamento, e responsabilidade pela saúde do utente durante todos os atendimentos 

efetuados, de modo a criar uma relação de confiança.
[63,66,67]

 Isto faz ainda mais sentido se 
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pensarmos que uma grande porção dos utentes da farmácia são idosos, que se sentem 

solitários e muitas vezes recorrem a ela em busca de algum conforto e atenção.
[66]

 

Otimização das Vendas / Rentabilidade:  

A otimização das vendas pressupõe a redução e controlo de todos os gastos da 

farmácia, quer relativamente a custos fixos (salários, manutenção, seguros, etc.), quer ao nível 

das despesas na aquisição de produtos.
[63]

 Assim, há vários pormenores a ter em 

consideração como a escolha dos armazenistas (melhores preços e condições de pagamento, 

proximidade, rapidez e frequência da entrega de encomendas, campanhas efetuadas, etc.), 

seleção de um fornecedor preferencial (permite usufruir de condições especiais de pagamento 

e descontos, entre outras) e compras diretas aos laboratórios (benefício de bonificações), por 

exemplo, que, quando bem ponderados e escolhidos podem levar à diminuição dos gastos na 

aquisição dos medicamentos e produtos.
[63]

 

Gestão dos Stocks:  

A gestão de stocks é um processo fundamental para assegurar o bom funcionamento 

de uma farmácia, e é responsável por selecionar corretamente o tipo de produtos a serem 

vendidos, bem como a quantidade de cada um.
[63,67]

 Para isto baseia-se num equilíbrio entre 

aquilo que é mais procurado pelos clientes, a disponibilidade financeira da farmácia e o 

espaço livre que esta possui para armazenamento dos produtos.
[66,67]

  

Uma gestão incorreta do stock pode levar à acumulação de produto, e 

consequentemente, ao empate de capital (se o stock estiver muito elevado), ou, em 

contrapartida, stocks baixos podem levar à rutura de produtos, o que significa insatisfação de 

clientes e perda de vendas.
[66,67]

 Ter os produtos certos na quantidade e momento certos é 

fundamental para a boa dinâmica da farmácia, pelo que esta tem de analisar friamente quais 

os produtos que devem ser comprados, com base nas necessidades e perspetivas de venda, 

de forma a satisfazer os clientes sem danificar a gestão financeira.
[63,66]

 

Formação Contínua dos Colaboradores:  

A formação contínua dos funcionários é um complemento essencial da formação 

académica, permitindo-lhes manterem-se atualizados e bem informados acerca dos produtos 

e das opções do mercado.
[67]

 A formação específica em áreas como marketing, técnicas de 

venda, nutrição, dermocosmética, entre outras, é uma importante mais-valia para melhorar o 

atendimento, pois possibilita uma maior capacidade de resposta às exigências e problemas 

dos utentes.
[63,67]

  

Embora a formação implique algum investimento, geralmente depois traduz-se num 

retorno positivo, uma vez que um alto nível de motivação e formação dos funcionários 

proporciona um melhor atendimento e leva ao aumento da satisfação e fidelização dos 

clientes, e, consequentemente, à otimização do negócio e o sucesso da farmácia.
[63,67]
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ANEXO XVI – TABELA 7: PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS DE MERCHANDISING 

APLICÁVEIS EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

 

Acessibilidade à Farmácia:  

A farmácia deve ter o cuidado de facilitar a acessibilidade a qualquer pessoa, 

nomeadamente através da colocação de rampas e de portas automáticas.
[66,67]

 

Layout / Espaço Físico:  

O espaço físico da farmácia deve ser cuidadosamente pensado e delineado de modo 

a facilitar e promover a movimentação das pessoas.
[67,68]

 Ao mesmo tempo deve ter um visual 

adequado à atividade e deve proporcionar um ambiente que permita o melhor contacto dos 

clientes com os produtos em exposição, através da disposição de expositores, gôndolas e 

lineares, tendo o cuidado de conceber as várias secções seguindo uma organização por 

categorias.
[66,67]

  

Com base na visibilidade e na circulação de clientes pelo espaço, a área de venda das 

farmácias pode ser dividida em dois tipos de zonas, as quentes e as frias, sendo que as 

primeiras correspondem às áreas de maior fluxo de clientes, e onde os produtos têm maior 

visibilidade, e as segundas referem-se às zonas de baixo fluxo de utentes (como montras, 

zonas mal iluminadas, esquinas, e tudo o que se situe fora do campo visual das pessoas).
[66,67]

 

Geralmente aproveitam-se as zonas quentes (parte central das gôndolas, prateleiras à altura 

dos olhos, zona do balcão, etc.) para expor produtos de dermocosmética, higiene capilar, 

dietética e fitoterapia, e as zonas frias (entrada da farmácia, extremidades das gôndolas, áreas 

muito altas ou muito baixas) para produtos como os de puericultura, podologia, higiene 

corporal e feminina.
[66,67]

 Esta lógica assenta no facto de que, expondo este tipo de produtos 

de compra mais frequente (pela sua necessidade) nas zonas frias, promove-se a 

movimentação dos utentes para estas áreas menos visíveis.
[67]

 

Utilização do Efeito das Cores:  

As cores são um elemento capaz de grande estimulação sensorial, e definem o 

ambiente do espaço, devendo por isso ser utilizadas de forma tirar o maior partido das suas 

características, para atrair clientes e destacar produtos específicos.
[67,68]

 De um modo geral, as 

cores quentes (como amarelo, vermelho, laranja) incitam a compras por impulso, e, por 

oposição, cores frias (como azul, verde, violeta) levam a compras mais refletidas.
[66-68]

 

Também a utilização de cores claras, como branco e pastel ajudam a ampliar visualmente os 

espaços e são menos cansativas, e o vermelho, por ser a cor que o cérebro deteta primeiro, 

pode ser utilizado para destacar áreas ou produtos específicos.
[67]

 

Montra e Vitrinas:  

Tendo em conta que este é o primeiro contacto que as pessoas têm, devem existir 

alguns cuidados com a fachada da farmácia e as montras devem ser capazes de atrair e 

cativar a atenção dos potenciais clientes.
[67,68]

  

Apesar das várias normas deontológicas que limitam a profissão farmacêutica no que 



  87  
 

toca à utilização de publicidade, não se lhe deve minimizar a importância, pois é essencial 

para dar a conhecer produtos e serviços.
[67]

 As montras são a primeira coisa com que os 

clientes se deparam, devendo por isso ser bem planeadas, originais, com bom gosto e sentido 

estético.
[67]

 Deve haver o cuidado de renovar constantemente as montras e/ou vitrinas e 

adaptá-las à época do ano, tentando manter um único tema ou expondo vários produtos da 

mesma gama, e procurando que seja elucidativa relativamente aos benefícios desses mesmos 

produtos.
[66,67]

  

Aprovisionamento:  

A falha de um produto no momento da venda pode significar a perda do cliente para a 

concorrência.
[67]

 Assim, a farmácia deve possuir um sotck mínimo de todos os principais 

produtos, de modo a ser capaz de satisfazer os pedidos dos vários tipos de clientes.
[66,67]

 É 

também importante a verificação frequente dos stocks, e o cuidado de efetuar o pedido de 

reposição dos produtos antes que as quantidades mínimas se esgotem.
[67]

 

Preço:  

Outro pormenor essencial é a etiquetagem de todos os artigos expostos com o seu 

preço.
[67]

 Isto pode parecer pouco significativo, mas o facto de não ver o preço do produto 

pode levar o cliente a reconsiderar e a perder o impulso de o comprar.
[66,67]

 

Balcão:  

Os balcões podem constituir uma faca de dois gumes. Por um lado, são os elementos 

de maior visibilidade e de comunicação direta com os utentes, por outro, precisamente pelo 

mesmo motivo, existe a tendência de os sobrecarregar de informação publicitária, o que, para 

além de visualmente pouco atrativo e desorganizado, descredibiliza e dificulta o atendimento e 

a comunicação com o utente.
[66,67]

 Assim, devem ser colocados no balcão os produtos líderes, 

novidades, os de grande rotatividade ou de compra por impulso, tendo o cuidado de não 

amontoar um elevado número de produtos e informação.
[66,67]

 

Limpeza Geral da Farmácia:  

Sendo a farmácia um espaço que se destina a promover saúde, deve primar por 

manter um aspeto limpo e cuidado (não só do espaço físico da farmácia, mas também de 

todos os produtos expostos), de modo a transmitir uma garantia de qualidade aos seus 

utentes.
[66,67]

 

Exposição Adequada dos Produtos:  

Acredita-se que um produto exposto venda por si só, mas a disposição dos artigos 

exige raciocínio e um planeamento estratégico de forma a impulsionar os clientes a comprar, 

sendo nesta área que se aplicam as estratégias mais vitais do merchandising.
[67,68]

 

Existem algumas regras e preocupações básicas a ter na hora de expor corretamente 

os produtos na farmácia.
[67]

 Em primeiro lugar, a divisão por algumas secções principais 

(mulher, infantil, homem, dermocosmética e capilares), o que irá facilitar a disposição 

concentrada dos artigos.
[66,67]

 Os produtos sazonais, que sejam mais rentáveis ou de maior 

rotação devem ser colocados dentro do campo de visão e preferencialmente à altura das 
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mãos, sendo que quanto menor a rotação, mais para baixo devem ser colocados nos 

lineares.
[66,67]

 Deve-se implementar uma organização vertical quando se pretende dispor os 

produtos segundo os seus efeitos e utilização, e uma exposição horizontal quando se deseja 

exibir uma gama de artigos da mesma marca, tendo o cuidado de aproveitar o espaço 

disponível da forma mais rentável, não deixando espaços vazios, e colocando os produtos 

maiores sempre à direita dos menores de modo a permitir uma melhor visualização.
[66,67]

 Os 

produtos que estão na montra devem estar dispostos numa zona bem visível como balcão ou 

centro da gôndola, bem como as campanhas promocionais, sendo que o objetivo é destacar 

estes artigos e a sua exposição nestas áreas de maior fluxo de clientes ocorrem por tempo 

limitado.
[67]

 

Promoções: 

As promoções são na maioria das vezes feitas em parceria com as próprias marcas, 

sendo mutuamente benéficas para elas e para as farmácias, pois ajudam a ganhar capacidade 

de diferenciação, aumentar as vendas e reduzir stocks.
[67]

 As promoções devem acrescentar 

algum valor adicional para o cliente, estar devidamente anunciadas e limitadas no tempo, e os 

seus termos devem ser muito bem conhecidos por todos os funcionários.
[66,67]

  

 

 

  



  89  
 

ANEXO XVII – PANFLETO COM O TEMA «ALERGIAS RESPIRATÓRIAS – A RINITE 

ALÉRGICA» 
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ANEXO XVIII – ABORDAGEM TERAPÊUTICA EM DEGRAUS PARA A RINITE 

ALÉRGICA 

 

 

 

FONTE: ARIA (2001) 
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«Thus, the task is not so much to see what no one yet has seen, 

but to think what nobody yet has thought about that which everybody sees.» 

- Arthur Schopenhauer - 

 
[Portanto, a tarefa não é tanto de ver o que ainda ninguém viu, 

mas de pensar o que ainda ninguém pensou sobre aquilo que toda a gente vê.] 
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INTRODUÇÃO 

 

O plano curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade 

de Farmácia da Universidade do Porto inclui um estágio curricular que proporciona aos 

estudantes um primeiro contacto com o mundo do trabalho, permitindo a consolidação do 

que foi aprendido ao longo do curso, estabelecendo desta forma, um vínculo entre o 

saber teórico e o saber construído com base na experiência do desempenho das 

funções, na prática do dia a dia profissional. 

 

Optamos por realizar o estágio curricular também em Farmácia Hospitalar por 

estarmos cientes da importância que o Farmacêutico Hospitalar assume na dispensa do 

medicamento e na promoção do seu uso racional, garantindo desta forma uma maior 

qualidade dos cuidados prestados ao doente, e contribuindo assim para a qualidade dos 

serviços de saúde em geral. 

Os Serviços Farmacêuticos constituem uma estrutura essencial dos cuidados de 

saúde prestados em meio hospitalar, uma vez que asseguram a terapêutica 

medicamentosa aos doentes, a qualidade, a eficácia e a segurança dos medicamentos, 

integrando equipas de cuidados de saúde e promovendo ações de investigação. 

 

Neste relatório, propomo-nos a descrever sucinta e objetivamente as várias 

componentes dos Serviços Farmacêuticos do Hospital de Braga, desde a gestão, 

atividade farmacêutica e respetivos enquadramentos legais. 
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CAPÍTULO I. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DO HOSPITAL DE 

BRAGA 

O HOSPITAL DE BRAGA 

O Hospital de Braga (HB) (FIGURA 1) abriu 

portas em maio de 2011, e veio substituir o antigo 

Hospital de São Marcos. É uma unidade hospitalar 

pública, integrada no Sistema Nacional de Saúde 

(SNS), no âmbito de uma parceria público privada 

celebrada através de um contrato de gestão assinado 

pela Administração Regional de Saúde Norte, em 

representação do Ministério da Saúde (MS).[1] 

O HB tem como área de influência os distritos 

de Braga e de Viana do Castelo. Carateriza-se por ser um hospital central e universitário, 

integrando o Centro Clínico Académico, que se trata de uma parceria, sem fins lucrativos, 

com a Universidade do Minho, através da Escola de Ciências da Saúde e do Instituto de 

Ciências da Vida e da Saúde.[1] 

 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

 

SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DO HOSPITAL DE BRAGA 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) integram o HB e são dotados de autonomia 

técnica e científica, promovendo uma assistência diferenciada de cuidados de saúde, 

com segurança, eficácia e qualidade. Os SF do HB detêm a certificação ISO 9001:2008, 

que traduz o investimento do HB numa metodologia de trabalho que promove uma 

melhoria contínua e que garante a segurança e qualidade dos cuidados prestados ao 

doente.[1] 

No que respeita aos recursos humanos, os SF são constituídos por uma equipa 

sob a direção técnica da Dra. Ana Plácido, formada por Farmacêuticos Hospitalares (FH), 

Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), Assistentes Técnicos (AT) e Assistentes 

Operacionais (AO) (ANEXO III). 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Os SF do HB apresentam, para além de um horário de funcionamento, um horário 

de atendimento (na Farmácia de Ambulatório - FA) e um horário de prevenção. 

Figura 1 - Hospital de Braga 
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O funcionamento normal dos SF é de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas, e 

o atendimento aos doentes em regime de ambulatório ocorre entre as 8 e as 17 horas. 

Os SF operam ainda em regime de prevenção, de segunda a sexta-feira das 20 até às 8 

horas da manhã do dia seguinte, e ao fim de semana e feriados das 8 horas da manhã 

até às 8 horas do dia seguinte, sendo estes serviços assegurados por um FH designado 

para o efeito, em regime rotativo previamente definido. 

 

LOCALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO 

Com exceção da FA situada no piso 0 do HB, os SF localizam-se no piso -1 (piso 

técnico), dispondo de um acesso direto ao exterior, por onde são feitas as cargas e 

descargas de material. Os SF encontram-se organizados em diferentes espaços físicos 

(ANEXO IV) de acordo com as atividades desenvolvidas, onde se destacam: 

 Área de receção e conferência de encomendas; 

 Áreas de armazenamento, subdivididas em vários armazéns específicos; 

 Área de produção, que abrange o laboratório para preparação de formas 

farmacêuticas não estéreis, a câmara de fluxo laminar vertical (CFLV) para 

preparação de citotóxicos (CTX) e o laboratório de manipulação de produtos 

estéreis (embora ainda não se encontre em funcionamento); 

 Áreas de apoio à preparação de medicamentos para distribuição em Sistema de 

Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (SDIDDU) e para a Distribuição 

Clássica (DC) de medicamentos, assim como zona de balcões para colocar os 

pedidos urgentes prontos a entregar nos Serviços Clínicos (SC); 

 Gabinete da Direção dos SF, gabinetes farmacêuticos e biblioteca ou sala de 

reuniões; 

A FA localiza-se numa zona de fácil acesso ao público. É composta por uma sala 

de espera e respetiva receção, uma sala de atendimento reservado, e uma sala de 

armazenamento própria onde se encontra a medicação. Este armazenamento está 

organizado por grupos terapêuticos, de modo a facilitar a dispensa, sendo que os 

respetivos medicamentos estão organizados alfabeticamente por Denominação Comum 

Internacional (DCI), pelas várias estantes e frigoríficos. 

 

COMISSÕES TÉCNICAS 

As Comissões Técnicas são órgãos consultivos e multidisciplinares que têm como 

principal função implementar normas e procedimentos de utilização segura e eficaz de 

medicamentos e outros produtos farmacêuticos, promovendo o cumprimento das 

mesmas e salvaguardando a saúde pública. O seu papel em meio hospitalar é essencial, 
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sendo que condicionam, adequam, normalizam e contribuem para a garantia da 

qualidade dos cuidados prestados, tornando-se assim fundamental também a 

participação do FH nestas comissões. 

No HB existem inúmeras comissões técnicas (TABELA 1) que colaboram entre si 

e com a Comissão Executiva (CE), de onde se destacam a Comissão de Ética para a 

Saúde (CES), a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), a Comissão de Gestão do 

Risco (CGR) e a PPCIRA (Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de 

Resistência a Antimicrobianos). 

Tabela 1 - Comissões Técnicas existentes no HB e enumeração das principais funções 

COMISSÕES EXISTENTES NO HB 

NOME PRINCIPAIS FUNÇÕES 

PPCIRA 

Redução das taxas de infeção associadas aos 
cuidados de saúde, hospitalares e da comunidade, 

assim como da taxa de microrganismos com 
resistência aos antimicrobianos. 

CES 
Avaliar, estabelecer e promover padrões de ética 

no exercício das ciências médicas. 

CFT 
Elaborar adendas ao FHNM, garantir a Qualidade, 

controlo de custos e monitorização do plano 
terapêutico. 

CGR 
Identificar, analisar, avaliar, resolver e monitorizar 
os riscos, contribuindo para uma melhor prestação 

dos cuidados de saúde. 

Coordenação Oncológica 
Analisar e definir estratégias de diagnóstico e 

terapêutica relativa a casos oncológicos. 

Comissão de Informatização 
Clínica 

Avalia o registo e partilha de informação clínica. 

Qualidade 
Descrever e padronizar todos os procedimentos 
das várias áreas de serviço, garantindo a sua 

qualidade. 

Feridas / Pensos 
Implementar procedimentos de prevenção, 

tratamento e acompanhamento de lesões externas. 

Comissão de Catástrofe 

Promover a elaboração de planos de emergência. 
Inclui todos os chefes de serviço com o objetivo de 
assegurar uma coordenação eficaz e mobilizar os 

recursos necessários em caso de catástrofe. 

 

COMISSÃO DE ÉTICA PARA A SAÚDE (CES) 

No contexto do SNS e do desenvolvimento científico que o tem vindo a 

acompanhar atualmente, torna-se importante implementar e dinamizar a reflexão e 

estabelecimento de normas consensuais de defesa da dignidade e integridade humanas, 

garantindo o respeito pela autonomia e vontade do doente, o que se tem vindo a traduzir 

na implementação de Comissões de Ética.[2] 
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A CES é um órgão consultivo, multidisciplicar e independente de apoio à 

Comissão Executiva (CE) do HB, que está sujeita, entre outras, às disposições do 

Decreto-Lei n.º 97/95 de 10 de maio.[2] É constituída por 7 elementos (entre médicos, 

enfermeiros, FH e juristas) e a sua atividade desenvolve-se com vista a abranger os 

aspetos fundamentais dos problemas éticos de um hospital dotado de atividade 

assistencial, ensino universitário e investigação, conduzindo à análise e reflexão de 

temas da prática clínica que envolvam questões éticas. 

Entre as competências da CES destacam-se: a aprovação de medicamentos para 

uso off-label (usos não descritos no Resumo das Características do Medicamento - 

RCM); a avaliação e autorização de estudos clínicos a serem aplicados no HB, 

nomeadamente no que respeita aos aspetos éticos, à segurança e integridade dos 

sujeitos submetidos a estudo e à qualificação dos profissionais de saúde envolvidos no 

mesmo; a avaliação dos consentimentos informados quanto à clareza de todos os tópicos 

relativos ao tratamento e suas implicações, garantindo o respeito pela autonomia e 

vontade do doente.[2,3] 

 

 COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA (CFT) 

Atendendo à panóplia de medicamentos atualmente disponíveis no mercado e à 

sua complexidade farmacológica, bem como à análise de custos e benefícios 

terapêuticos, exige-se o desenvolvimento um órgão capaz de definir planos e estratégias 

de forma a promover uma melhor gestão e utilização dos medicamentos.[4] 

Desta forma, a CFT assume-se como uma comissão especializada na definição e 

monitorização do medicamento no ambiente hospitalar, servindo de elo de ligação entre 

os SC e os SF. No HB, a CFT é constituída por 2 médicos e 2 farmacêuticos, e atua 

como órgão assessor da CE, dispondo contudo de uma autonomia funcional. 

As suas funções passam principalmente: pelo cumprimento e atualização do 

Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM), propondo adendas acerca da 

introdução ou exclusão de fármacos; pela elaboração da lista de medicamentos de 

emergência que devem existir nos SC; pela análise e elaboração de pareceres acerca da 

prescrição de medicamentos dos vários SC e dos custos associados; pela promoção de 

Boas Práticas (BP) farmacoterapêuticas, definindo orientações terapêuticas e propondo 

medidas de otimização; pela autorização da utilização de novos medicamentos no HB 

(como, por exemplo, a aprovação de terapias inovadoras nos casos de hepatite C); entre 

outras. A CFT assume assim um papel central na definição de políticas de utilização 

segura e eficaz dos medicamentos, promovendo a implementação das mesmas, de forma 

a garantir uma terapêutica farmacológica de qualidade, segura e eficaz.[4,5] 
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COMISSÃO DE GESTÃO DO RISCO (CGR) 

Um dos indicadores de Qualidade da prestação de cuidados de saúde passa pela 

avaliação e gestão do risco, com o intuito de evitar situações de emergência, garantir 

respostas rápidas e eficientes nessas situações, prevenindo e promovendo a segurança 

dos utentes e dos profissionais de saúde. 

A avaliação do risco é um ponto fundamental para a implementação de um 

sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho, que se baseia na elaboração e 

monitorização do cumprimento de normas e recomendações de BP, formação de todos 

os profissionais e implementação de medidas preventivas. A gestão do risco passa pela 

identificação e descrição dos perigos, classificação por grau de severidade e 

probabilidade, análise e hierarquização das prioridades, e implementação de medidas 

corretivas, exigindo-se uma avaliação contínua e sistemática dos riscos e uma promoção 

da segurança e prevenção de possíveis danos que possam ocorrer. 

Os SF detêm um papel fundamental na prevenção, identificação e notificação de 

incidentes e queixas técnicas relacionadas com medicamentos e outras tecnologias de 

saúde, sendo responsáveis pela investigação das não conformidades, incidentes, erros e 

ouras reclamações, bem como pela sugestão e prática de medidas corretivas e 

preventivas. Têm ainda um papel importante na prevenção e redução da produção de 

resíduos hospitalares, bem como dos resíduos CTX, em que é fundamental a sua gestão 

e eliminação de acordo com o grau de perigosidade, de forma a proteger a saúde dos 

profissionais e a saúde pública em geral, bem como a preservação ambiental. 
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CAPÍTULO II. GESTÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS E DISPOSITIVOS MÉDICOS 

A gestão de medicamentos representa-se pelo conjunto de procedimentos 

realizados pelos SF hospitalares, que garantem a boa utilização, dispensa e condições 

de conservação dos medicamentos. Apresenta várias etapas, iniciando-se pela seleção, 

aquisição e armazenamento, passando pela distribuição e terminando na administração 

do medicamento ao doente.[6] 

O FH é responsável por conseguir uma melhor gestão dos gastos com 

medicamentos, tentando equilibrar da melhor forma as vertentes qualidade e custo-

benefício, garantindo sempre o cumprimento dos procedimentos legais que envolvem o 

medicamento. 

 

SISTEMA INFORMÁTICO 

O sistema informático utilizado no HB é o GLINTT HS, que possibilita a interação 

entre os vários profissionais de saúde, favorecendo a prestação de bons serviços aos 

doentes. O GLINTT HS permite a gestão da produção, prescrição, armazenamento, 

encomendas e distribuição dos medicamentos aos SC. Para além deste, os SF utilizam 

ainda o SAP para gerir os pedidos, consultar os stocks e preço dos medicamentos e gerir 

as encomendas. 

 

MÉTODO KAIZEN 

De forma a conseguir-se uma melhor organização do espaço físico e, 

consequentemente, um aumento da produtividade e segurança, os SF do HB regem-se 

pelo método Kaizen, que se baseia na política japonesa dos “5 S’s” (Seiton - arrumação 

do material no respetivo lugar, Seiso - limpeza da área de trabalho, Seiketsu - 

padronização de todas as tarefas, Shitsuke - promoção do trabalho em equipa, Seiri – 

evitar o desnecessário). 

Este sistema surge com o objetivo de melhorar e facilitar a gestão dos 

medicamentos e produtos farmacêuticos. Neste sentido surgiu então o kanban (ANEXO 

V), que é um cartão ou placa para cada produto, contendo informações como o código do 

produto, DCI da substância ativa (SA), forma farmacêutica (FF) e dosagem, local de 

armazenamento (que pode ser indicado pela cor do cartão), ponto de encomenda (que 

corresponde ao nível de stock em que se deve proceder a uma nova encomenda de 

forma a evitar ruturas) e a quantidade a encomendar.  

Segundo a norma de piking, os produtos são retirados sempre de cima para baixo, 

da frente para trás e da esquerda para a direita. O kanban é colocado na embalagem que 
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marca o ponto de encomenda, e, quando este é atingido, retira-se o kanban, e procede-

se ao pedido (ANEXO VI). Com este método é então possível evitar a existência de 

stocks elevados, proporcionando uma maior rotatividade dos produtos e um menor 

desperdício de medicamentos. 

 

CIRCUITO DO MEDICAMENTO NO HOSPITAL DE BRAGA 

O 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 gestão e 

utilização. 

No ANEXO VII encontram-se representadas as relações entre as diferentes áreas 

funcionais dos SF, relativamente ao fluxo dos medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos, desde a sua receção até à sua administração ao doente. 

Os medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos são 

encomendados e geridos de acordo com as necessidades do HB. 

Todas as Matérias Primas (MP) necessárias ao funcionamento da unidade de 

produção, quer de FF não estéreis e produção de FF estéreis, como é o caso da 

quimioterapia intravenosa, quer da Nutrição Parentérica (NP) e colírios fortificados que 

são preparados no Hospital CUF Descobertas (HCD), são disponibilizadas através do 

stock dos SF do HB. 

 

SELEÇÃO, AQUISIÇÃO E CONTROLO DE STOCKS 

O processo de seleção de medicamentos para o HB tem por base o FHNM, mas 

sobretudo as necessidades terapêuticas dos doentes do hospital. É importante salientar 

que quando certos medicamentos não estão no FHNM, mas são considerados úteis ou 

mesmo imprescindíveis aos doentes, é necessário fazer uma adenda ao formulário, 

sendo esta uma responsabilidade da CFT, que toma estas decisões sempre com base 

nas necessidades terapêuticas e segundo critérios farmaco-económicos.[6] 

Assim, é da responsabilidade do FH garantir a aquisição e gestão de stocks de 

medicamentos segundo as BP e normas legais vigentes.[6] 

Para todos os produtos stockáveis, ou seja, os que têm consumo regular e efetivo, 

as encomendas são realizadas segundo o método Manufacturing Resource Planning, 

conseguindo assim o efetivo planeamento de todos os recursos materiais necessários. 

Para que estes produtos sejam corretamente parametrizados e geridos, estão definidos 

indicadores de gestão (ponto de encomenda, stock máximo e stock mínimo), e, quando o 

ponto de encomenda é atingido o produto consta na listagem de necessidades 

diariamente extraída através da Aplicação Saúde do GLINTT HS. 
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Como previamente referido, outro método de encomenda também usado no HB 

diz respeito ao uso de kanbans. Este método é utilizado quando o produto em causa tem 

apenas uma localização, o seu consumo não é regular ou o seu custo é elevado e, por 

ser uma forma de controlo física, garante que aquele medicamento nunca está em rutura 

nos SF do HB. Quando a quantidade indicada no cartão é atingida, este é colocado numa 

caixa destinada aos produtos a encomendar, para que o processo de reposição seja 

iniciado. Assim, o FH responsável verifica as quantidades necessárias e o stock dos 

produtos que constam da lista de encomenda, envia-a ao AT para que, após validação, 

seja enviada para o laboratório que vai fornecer o produto farmacêutico. Dependendo do 

valor da encomenda, esta é validada pelo AT quando os valores são mais baixos, pelo 

FH responsável ou, para valores mais elevados, pela CE. 

 

RECEÇÃO E CONFERÊNCIA 

Sendo a receção de medicamentos e outros produtos farmacêuticos da 

responsabilidade dos SF, é importante referir que, na sua maioria, as encomendas são 

rececionadas pelos AO, exceto as que contêm medicamentos psicotrópicos, 

estupefacientes, hemoderivados, citotóxicos e medicamentos destinados a Ensaios 

Clínicos (EC), que são conferidas por um FH. 

Com o auxílio de um Personal Digital Assistant (PDA), o AO compara qualitativa e 

quantitativamente os produtos rececionados com o que está presente na guia de 

remessa, e confere se esta se encontra em conformidade com a nota de encomenda. Já 

o AT confere toda a documentação científica e regista-a, para ser posteriormente 

arquivada. Certos grupos de medicamentos têm exigências mais específicas, como é o 

caso dos medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, em que a fatura e o Anexo VII 

do Modelo n.º1506 da INCM têm que ser fotocopiados e arquivados. Também os 

medicamentos hemoderivados têm que ser acompanhados pelo respetivo Certificado de 

Autorização de Utilização de Lote (CAUL) emitido pela Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos para a Saúde (INFARMED), o qual deve ser fotocopiado e 

arquivado.[6] 

Posteriormente os produtos são armazenados e organizados nos respetivos 

armazéns, atendendo às suas especificidades em termos de condições de 

armazenamento e segurança, e é dada a sua entrada no sistema informático. 

 

ARMAZENAMENTO 

O armazenamento realiza-se imediatamente após os produtos terem sido 

recebidos e a encomenda ter sido conferida. Desta forma as condições de conservação 
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(luz, temperatura, humidade e segurança) requeridas para cada produto são 

respeitadas.[6] Para que haja uma adequada gestão dos stocks aplica-se o princípio do 

First Expired First Out e os produtos são arrumados por DCI por ordem alfabética, ficando 

os produtos com prazos de validade (PV) mais curtos à frente, de forma a que sejam 

utilizados primeiro. 

 

SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

Um dos passos fundamentais do circuito do medicamento no hospital é a 

distribuição. Esta talvez seja a atividade dos SF com maior impacto e visibilidade, e onde 

há maior possibilidade de se estabelecer o contacto destes com os SC do hospital.[6] O 

seu principal objetivo é o de assegurar a terapêutica prescrita aos doentes, na 

quantidade, dose e forma farmacêutica correta, e nas melhores condições, onde e 

quando é necessária.[6,7] 

Com a evolução tecnológica surgiram sistemas automatizados de distribuição de 

medicamentos em FH, que podem ser encontrados quer nos SF (Kardex®, FDS® – Fast 

Dispensing System), quer nos SC (Pyxis®). A utilização destes sistemas contribui para o 

aumento da produtividade na distribuição dos medicamentos, possibilitando a diminuição 

da incidência de erros tanto na dispensa como, posteriormente, na administração, 

melhorando a segurança dos doentes bem como a gestão de stocks e, 

consequentemente, diminuindo os gastos associados a medicamentos no HB.[7] 

A dispensa de medicamentos só pode ser efetuada perante a apresentação da 

prescrição médica (ANEXO VIII), onde devem constar: identificação do doente e do 

médico prescritor, data da prescrição, designação do(s) medicamento(s) por DCI e 

indicação da dose, FF, posologia e via de administração. Deve ainda existir um registo de 

incidentes reportados em relação à medicação, nomeadamente de reações adversas, 

incompatibilidades, devoluções, etc. 

 

2.3.4.1. DISTRIBUIÇÃO CLÁSSICA 

No geral, a DC carateriza-se pela dispensa de medicamentos por SC. Em cada 

SC existe uma farmácia satélite com um stock pré-definido de medicamentos, cuja 

composição (no que respeita aos medicamentos e produtos farmacêuticos que o 

constituem e as respetivas quantidades) e periodicidade de reposição é previamente 

acordada entre os FH e enfermeiros dos respetivos serviços, consoante as necessidades 

dos mesmos (com base no consumo médio do SC).[6,7] 

Para efetuar a administração da medicação, o enfermeiro recorre primeiramente 

às gavetas da dose unitária (DU). No caso de a medicação que pretendem ter sido 
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prescrita após a hora de validação, ou quando há necessidade de administrar um SOS, é 

utilizado o stock da farmácia satélite para fazer a administração. 

Nos dias definidos para tal, o enfermeiro responsável faz o pedido de reposição 

do stock da farmácia satélite, para que as faltas possam ser repostas pela DC. A 

requisição é analisada e validada por um FH (que garante a conformidade do pedido, 

quer relativamente à sua constituição em medicamentos, quer em quantidades), que 

efetua os débitos de consumos ao respetivo SC (ao contrário do que acontece no 

SDIDDU, em que os débitos são feitos por doente). 

Posteriormente é feita a separação e preparação dos pedidos (sendo a 

preparação da medicação efetuada por um TDT, e os grandes volumes e produtos de frio 

por um AO) com auxílio do PDA, o que permite a redução dos erros associados aos 

processos manuais do picking. 

Nos SF do HB, a área onde a DC é preparada é contígua ao armazém geral, o 

que facilita a preparação dos pedidos, e tem um espaço que permite que os carrinhos de 

transporte circulem com facilidade. Existe ainda uma sala de apoio à DC, onde os 

pedidos já preparados ficam a aguardar, até que um AO faça a entrega no SC. 

 

ARMAZÉNS AVANÇADOS: 

Alguns SC dispõem de um Armazém Avançado (AA), criado com o intuito de 

melhorar a eficiência da dispensa e a gestão dos stocks dos SC onde se inserem. 

Estes AA apresentam uma existência informática do stock, pelo que os SF têm 

acesso direto ao mesmo. Ao contrário do que acontece na DC, nestes casos não há 

necessidade de contagem manual do stock, nem da elaboração de um pedido de 

reposição. Nos dias definidos para o efeito, o FH responsável verifica informaticamente o 

stock do AA, fazendo a reposição dos produtos em falta para os valores previamente 

acordados, através de uma transferência informática de stock, que é depois preparada e 

entregue no respetivo SC, por um AO. 

 

Pyxis medstation®: 

O Pyxis®, consiste num sistema semiautomatizado de armazenamento e 

dispensa de medicamentos. Este sistema é composto por um terminal informático 

(ANEXO IX), que existe nos SF, e por um equipamento automatizado de distribuição de 

medicamentos, que se encontra na UCIP (Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes), 

sendo que este é o único SC do HB com este sistema implementado. 

Aquando da utilização, o equipamento regista o utilizador, bem como todos os 

movimentos efetuados, e permite ainda um controlo do stock e dos prazos de validade, 

conseguindo-se, desta forma, uma maior rastreabilidade do medicamento.[7] 
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Para os fármacos armazenados no Pyxis®, o processo de reposição de stock, é 

feito por níveis (máximos e mínimos), que são definidos pelo Diretor do SC e pelos SF, 

tendo em conta o histórico de consumos da UCIP.[7] 

No que diz respeito à reposição de medicamentos no Pyxis®, de segunda a 

quinta-feira é feita a reposição diária de todos aqueles que têm existência inferior ao 

stock mínimo estabelecido, enquanto que à sexta-feira e vésperas de feriado, é feita a 

reposição de todos os medicamentos até ao stock máximo. 

 

PEDIDOS URGENTES: 

Por vezes os SC têm a necessidade de fazer pedidos de medicação para além 

dos pedidos semanais, caso o stock disponível supere os gastos previstos do pedido 

semanal ou do stock máximo estabelecido na farmácia satélite. Nestas situações o 

enfermeiro responsável efetua uma requisição informática da medicação necessária aos 

SF, que, após validação, é enviada ao respetivo serviço por um AO. No caso de SC com 

AA, o(a) enfermeiro(a) responsável contacta os SF a informar da ocorrência da quebra do 

stock do AA, para que o FH possa resolver a ocorrência. 

Para satisfazer estes pedidos, os SF do HB dispõem de um corredor adaptado, 

equipado com uma bancada subdividida para os vários pisos (ANEXO X), e com um 

quadro magnético (ANEXO X) onde vão sendo assinalados os pedidos urgentes prontos 

a serem entregues pelos AO. 

 

2.3.4.2. SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DIÁRIA EM DOSE UNITÁRIA 

Existem vários sistemas de distribuição de medicamentos nos hospitais, sendo 

que o SDIDDU é o que melhor contribui para a segurança do doente.[7] Segundo o MS, o 

SDIDDU surge como imperativo para aumentar a segurança no circuito do medicamento, 

conhecer melhor o perfil farmacoterapêutico dos doentes de forma a diminuir o risco de 

interações e racionalizar mais eficazmente a terapêutica (já que a medicação é 

distribuída por doente e na dose certa), reduzindo os desperdícios.[6,7] 

A aplicação deste sistema exige uma distribuição diária de medicamentos, em 

dose individual unitária, para um período de 24 horas (ou 72 horas, no caso das 

preparações feitas para o fim de semana), sendo que a medicação pode ser alterada 

várias vezes por dia pelo médico, conforme este achar necessário. No entanto, existem 

SC em que há uma necessidade constante de atualização da terapêutica e onde os 

doentes permanecem durante um curto período de tempo, pelo que não é viável a 

distribuição por SDIDDU (como acontece, por exemplo no caso de serviços como os 

Cuidados Intensivos e a Obstetrícia). 
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O circuito de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) (ANEXO 

XI)[6,7] inicia-se com a prescrição médica feita informaticamente, que é validada pelo FH 

conforme o FHNM e as adendas da CFT. 

Durante a validação o FH deve ter o cuidado de avaliar a dose, FF, frequência e 

via de administração, possíveis interações e observações médicas que possam existir 

para cada doente.[7] Adicionalmente, todos os medicamentos com um padrão de 

administração diferente (por exemplo, tomas em dias alternados) deverão ser 

calendarizados pelo médico no sistema informático, e confirmados aquando da validação. 

No caso dos fármacos multidose, a sua distribuição deve ser feita de acordo com a 

posologia indicada ao doente, para que se evitem desperdícios ou acumulação de 

medicação no SC. Alguns produtos farmacêuticos como insulinas, medicamentos do 

domicílio, soros de grande volume, medicamentos sujeitos a circuitos de distribuição 

especial ou medicamentos que não pertençam ao FHNM e que ainda não disponham da 

Justificação de Receituário de Medicamentos Extra-Formulário autorizada (ANEXO XII), 

não são validados para que não sejam fornecidos através do SDIDDU. 

No final da validação individual dos doentes de cada SC é gerado o mapa 

terapêutico que, juntamente com o mapa de identificação das gavetas (cada uma 

identificada com o nome e o processo do doente, o nº da cama e o SC), é enviado para o 

sistema informático dos equipamentos que auxiliam este tipo de distribuição.[7] Como 

previamente referido, no HB o processo de distribuição é feito com apoio de 

equipamentos semi-automáticos, permitindo assim reduzir o tempo despendido em cada 

tarefa e os erros associados. 

 

a) Kardex®: 

O Kardex® (ANEXO XIII) é um equipamento semi-automático de armazenamento 

e dispensa, que apresenta um mecanismo de rotação vertical. É constituído por gavetas 

de diferentes dimensões, cada uma delas contendo um medicamento e/ou FF distinta.[7] 

Diariamente é criada e impressa uma listagem de reposição de stocks, mediante os 

valores mínimos e máximos previamente estabelecidos. Posteriormente prepara-se a 

medicação em falta e efetua-se a reposição dos produtos nas gavetas do Kardex®.  

Aquando da validação pelo FH, e após a emissão do mapa terapêutico, este é 

enviado diretamente para o Kardex® para que possam ser preparadas as gavetas dos 

carros com as prescrições para 24h. Antes da dispensa para a DIDDU de um SC, é 

gerado um documento onde constam os produtos externos (produtos que, pelo seu 

tamanho ou características, não pertencem ao stock do Kardex®) para serem preparados 

por um AO, e devidamente identificados com o doente a que se destinam. Após a 

dispensa dos produtos de um SC, o Kardex® gera automaticamente um documento com 
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as chamadas “incidências” (produtos que, apesar de existirem no stock do Kardex®, não 

foram dispensados na totalidade por não existirem em quantidade suficiente na respetiva 

gaveta).[7] Nestes casos é necessário fazer a dispensa manual dos medicamentos em 

questão, devidamente identificados com o nome do doente ao qual foram prescritos. 

Fora dos períodos de dispensa para DIDDU é também possível a saída pontual de 

produtos do Kardex® para fornecimento aos SC e/ou apoio à DC. 

 

Fast Dispensing System (FDS®, Baxter): 

O FDS® (ANEXO XIII) é um equipamento de reembalagem de formas 

farmacêuticas orais (FFO) sólidas, composto por várias cassetes calibradas 

individualmente, cada uma contendo um determinado medicamento, distribuídas por um 

sistema rotativo.[7] 

Diariamente o FDS® é limpo e é impressa uma listagem de toda a medicação que 

consta no stock do aparelho, de forma a fazer-se o enchimento, consoante uma previsão 

do consumo diário de cada medicamento. Posteriormente, um AO efetua a 

desblisteragem das quantidades necessárias de cada medicamento, para que possam 

depois ser colocadas nas cassetes, para reembalagem. Sempre que se colocam 

medicamentos no equipamento, é necessário introduzir o nome por DCI, dose, lote e 

validade dos mesmos, sendo que, quando reembalados, para além destes dados é ainda 

impresso um lote interno do medicamento e a nova validade calculada. 

A validação da prescrição é feita informaticamente, emitindo diretamente as 

ordens de reembalagem para o FDS.[7] As embalagens saem do equipamento agrupadas 

por SC e por doente (sai uma primeira embalagem vazia, com a identificação do doente e 

da cama, seguindo-se as seguintes com a medicação respetiva). As embalagens são de 

fácil abertura para remoção do medicamento pelos enfermeiros, e apresentam um lado 

opaco (no qual são impressas as informações) e um lado transparente.  

   

Quando os carros com as gavetas individualizadas ficam prontos, a distribuição 

aos SC é feita por um AO, nos horários previamente acordados. Após a entrega, o AO 

restitui aos SF as gavetas do dia anterior, e faz a devolução da medicação que não tenha 

sido administrada e cujas condições se mantêm adequadas para utilização. A devolução 

é feita informaticamente, sendo posteriormente arrumada no armazém, de forma a poder 

ser reutilizada na preparação da DIDDU. 

 

2.3.4.3. DISTRIBUIÇÃO EM REGIME DE AMBULATÓRIO 

No âmbito do acesso à prestação de cuidados de saúde é atualmente possível 

que vários doentes iniciem ou continuem o seu plano terapêutico fora do ambiente 
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hospitalar.[6,8] Assim, em situações especiais abrangidas pela legislação (ANEXO XIV), o 

SNS assegura a dispensa de medicamentos gratuitamente (comparticipação de 100%) 

em regime de ambulatório, nas farmácias hospitalares.[8-10] Isto trouxe inúmeros 

benefícios a nível da melhoria da gestão dos recursos, diminuindo os gastos inerentes ao 

internamento, permitindo assim um maior conforto para o doente, que pode obter o 

tratamento no seio do seu ambiente familiar. 

A dispensa de medicamentos a doentes em regime de ambulatório, por parte dos 

SF hospitalares, surge da necessidade de vigilância e controlo de determinadas 

patologias crónicas, já que muitos destes medicamentos apresentam janelas terapêuticas 

estreitas, em consequência de efeitos secundários graves.[6,7,11] Como tal, a 

complexidade destes casos exige normas de dispensa que têm de cumprir requisitos 

específicos e restritos, sendo efetuados por FH especializados, e impondo um 

envolvimento responsabilizado do doente.[10] 

O início (ou alteração) de qualquer medicação deve ser acompanhado pelo 

Formulário de Autorização de Dispensa de Medicamentos pelos Serviços Farmacêuticos 

Hospitalares em Regime de Ambulatório (ANEXO XV) devidamente aprovado pela CE e 

pela Direção Clínica. Se o medicamento prescrito tiver uma indicação off-label, o pedido 

de autorização deve adicionalmente ser aprovado pela CES. 

Durante a dispensa, o FH deve ter em atenção a data da prescrição médica (as 

receitas têm uma validade de 4 meses após a sua prescrição, salvo no caso da 

talidomida, que são apenas 3), a identificação do doente, a relação com o subsistema de 

saúde (sendo que a prescrição de receitas por médicos de consultas especializadas é 

possível, desde que devidamente autorizados pela Direção Geral da Saúde - DGS), a 

identificação do médico prescritor, a confirmação das exigências legais, e a identificação 

do medicamento (nome/DCI, forma farmacêutica, dose, posologia e quantidade a 

fornecer).[10] O sistema informático possibilita a informação atualizada sobre os doentes, o 

registo dos consumos (ANEXO XVI), entre outras funcionalidades úteis, como a 

avaliação da adesão à terapêutica por parte do doente, permitindo assim a otimização do 

ato farmacêutico e a sua intervenção na promoção da adesão à terapêutica. Após a 

análise da informação é fornecida a medicação para um mês de tratamento (salvo raras 

exceções, para as quais deve constar autorização dos órgãos de Administração e Gestão 

do HB, ao fim do qual deve ser efetuado um novo levantamento. 

Durante o atendimento, o FH deve fornecer toda a informação essencial ao 

doente sobre o modo de administração, conservação, efeitos adversos e interações 

farmacológicas, entre outras que considere importantes.[11] Por fim, e após todos os 

esclarecimentos, o doente (ou cuidador responsável, devidamente identificado) assina o 

comprovativo da dispensa (ANEXO XVII), onde consta a informação do doente e da 
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medicação dispensada, e a declaração de responsabilidade (ANEXO XVIII), onde se 

compromete pela integridade e correta conservação da medicação.[11] 

Existem alguns casos de dispensa de medicamentos na FA que exigem um 

controlo mais rigoroso, como é o caso da Talidomida e a Hormona de Crescimento. 

No caso da hormona de crescimento, existe um arquivo para cada doente ao qual 

tenha sido autorizado o tratamento, onde consta o nome e fotocópia do bilhete de 

identidade (BI) ou cartão de cidadão (CC) do(s) responsável(eis) pelo levantamento da 

medicação, bem como a folha de registo de dispensa da hormona de crescimento onde 

se menciona a data da dispensa e respetiva quantidade fornecida, devidamente rubricada 

pelo responsável pelo levantamento e pelo FH. 

Para além do descrito no RCM, a Talidomida é de utilização off-label em algumas 

outras patologias. Nestes casos, para além da avaliação pela CES, da justificação clínica 

e do consentimento informado, exige-se ainda bibliografia de suporte à decisão médica. 

Para a realização da dispensa são ainda necessários o Formulário de Autorização de 

Prescrição (ANEXO XIX) e o Livro do Doente, com o calendário de tratamento 

corretamente preenchido, contendo a confirmação de como o doente recebeu 

aconselhamento relativamente à utilização segura da Talidomida e, para as mulheres 

com potencial para engravidar, a data e o resultado do teste de gravidez. 

Por fim, merecem destaque também os medicamentos biológicos, para os quais a 

legislação exige o preenchimento do Registo Mínimo do Despacho n.º 18419/2010, de 2 

de dezembro (ANEXO XX), que é mensalmente enviado ao INFARMED.[9,12] 

 

2.3.4.4. CIRCUITOS ESPECIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

Existem alguns medicamentos, como é o caso dos psicotrópicos e 

estupefacientes, hemoderivados, gases medicinais, CTX e medicamentos em EC, que, 

pelas suas caraterísticas e imperativos legais, estão sujeitos a um controlo especial. 

Desta forma, para a sua distribuição existe um circuito próprio e de rigoroso controlo por 

parte dos SF.[6,7] 

 

ESTUPEFACIENTES E PSICOTRÓPICOS 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, apresentam uma estreita 

janela terapêutica, a sua utilização pode causar tolerância e dependência e podem ainda 

ser usados para fins ilícitos.[7] Deste modo, são medicamentos sujeitos a um rigoroso 

controlo e a legislação própria. Esta afirmação é corroborada pelo estabelecido no 

Decreto-Lei nº15/93 de 22 de janeiro, no Decreto nº 61/94 de 12 de outubro, na Lei 

nº45/96 de 3 de setembro e na Portaria nº981/98 de 8 de junho. Neste sentido, estes 

medicamentos têm um circuito especial para a sua distribuição.[13-16] 
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Nos SF do HB, estes medicamentos são da exclusiva responsabilidade do FH e 

encontram-se armazenadas numa sala fechada, com acesso exclusivo através da leitura 

ótica do cartão de identificação dos FH (ANEXO XXI), e estão armazenados dentro de 

cofres. 

Diariamente, antes da movimentação de qualquer medicamento, é realizada a 

contagem de stock. Nos SC do HB, de acordo com as suas especificidades, existe um 

stock destes medicamentos, previamente definido entre o FH e o Enfermeiro-Chefe do 

serviço. Em cada SC este stock está também armazenado num cofre de acesso restrito.  

Sempre que é administrado um medicamento estupefaciente ou psicotrópico, é 

obrigatório fazer o respetivo registo no Anexo X, modelo n.º 1509 da INCM (ANEXO 

XXII).[7] Neste documento estão presentes a identificação do medicamento, quantidade 

administrada, identificação dos doentes, data e assinatura do enfermeiro que administrou 

o referido medicamento e a assinatura do diretor de serviço/legal substituto, que valida 

todas as administrações. Posteriormente estes registos são enviados para os SF, e após 

validação e preenchimento pelo FH responsável, são repostos nos SC. Este documento é 

constituído por original e duplicado, o original fica arquivado nos SF e o duplicado no SC 

respetivo. 

A gestão de stocks é efetuada com recurso ao método de kanbans. Assim, 

quando se atinge o ponto de encomenda de um medicamento, é despoletada a sua 

encomenda ao laboratório fornecedor. Aquando da realização da encomenda, é 

preenchido, e enviado pelo correio para o respetivo laboratório, o Anexo VII, modelo n.º 

1506 da INCM (ANEXO XXIII).[7] Este documento é constituído por original e duplicado e, 

posteriormente a ser assinado pelo Diretor Técnico do laboratório fornecedor, o original é 

enviado juntamente com a nota de encomenda e arquivado nos SF em pasta própria. 

O registo de entradas e saídas de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

é efetuado num livro destinado para o efeito, designado por ‘’Livro de Registo de 

Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes’’, cujas fotocópias são regularmente 

enviadas para o INFARMED.[7] 

 

HEMODERIVADOS 

Os hemoderivados são medicamentos derivados do sangue ou plasma humano, 

compostos por proteínas plasmáticas com interesse terapêutico (sendo as principais a 

albumina, imunoglobulinas e fatores de coagulação), que não podem ser sintetizados por 

métodos convencionais, pelo que são obtidos do plasma de dadores sãos, através de um 

processo tecnológico adequado de fracionamento e purificação.[17] 

Uma vez que se trata de um grupo particular e diferenciado no âmbito das 

especialidades farmacêuticas, a distribuição destes medicamentos está sujeita a um 
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circuito de especial, que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação, Despacho 

Conjunto 1051/2000 de 14 de setembro.[18] 

Tendo em conta a natureza destes medicamentos, mesmo após os vários 

tratamentos e despiste de infeções, acarretam algum risco biológico. Por esta razão, são 

sempre acompanhados pelos CAUL emitidos pelo INFARMED (ANEXO XXIV) e pelos 

respetivos boletins analíticos que asseguram a sua segurança (ANEXO XXV).[6] Pela 

mesma razão, todas as atividades relativas à sua requisição, distribuição e administração 

têm obrigatoriamente de ser registadas num modelo oficial, Modelo n.º 1804, exclusivo da 

INCM (ANEXO XXVI), facilitando a rastreabilidade da medicação dispensada e 

permitindo um maior controlo da mesma.[7] 

A dispensa de hemoderivados é da exclusiva responsabilidade do FH e é 

efetuada mediante prescrição médica através do Modelo n.º 1804 da INCM. Este 

documento é constituído por original e duplicado, e possui 4 quadros de preenchimento 

obrigatório. O preenchimento dos quadros A e B é da responsabilidade do médico, e nos 

quais devem constar todos os dados de identificação do médico e do doente, o nome do 

medicamento, dosagem, duração do tratamento e justificação clínica para a sua 

utilização. O quadro C é preenchido pelo FH, após validação da prescrição, com o lote, 

laboratório, quantidade dispensada e n.º do CAUL. No quadro D são efetuados os 

registos de administração do medicamento em questão pelos enfermeiros responsáveis. 

Posteriormente, o original deste documento fica arquivado nos SF e o duplicado é 

armazenado no processo clínico do doente.[7] 

Cada medicamento hemoderivado é entregue no SC com a respetiva identificação 

do doente, quantidade fornecida e condições de conservação. 

 

GASES MEDICINAIS 

Os gases medicinais, tanto na forma pura como em mistura, podem ser 

classificados em medicamentos ou dispositivos médicos, tendo presente, em todo o seu 

circuito, um farmacêutico responsável. 

Segundo o Decreto-Lei n.º 128/2013, de 5 de setembro, os gases medicinais, 

quando classificados como medicamentos, são definidos como “os gases ou a mistura de 

gases, liquefeitos ou não, destinados a entrar em contacto direto com o organismo 

humano e que desenvolvam uma atividade apropriada a um medicamento, 

designadamente pela sua utilização em terapias de inalação, anestesia, diagnóstico in 

vivo ou para conservar ou transportar órgãos, tecidos ou células destinados a 

transplantes, sempre que estejam em contacto com estes”.[19] 
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Tabela 2 - Utilização dos gases medicinais classificados como medicamentos 

MEDICAMENTOS 

GÁS MEDICINAL USO 

Oxigénio Oxigenoterapia 

Ar Medicinal Ventilação 

Protóxido de Azoto Anestesia 

Óxido Nítrico Vasodilatação 

 

Por outro lado, também são utilizados outros gases que não se enquadram na 

definição anteriormente exposta, sendo classificados como dispositivos médicos para fins 

de diagnóstico, prevenção, monitorização, tratamento ou atenuação de uma doença ou 

ainda de investigação, substituição ou modificação da anatomia ou de um processo 

fisiológico.[19]  

Tabela 3 - Utilização dos gases medicinais classificados como dispositivos médicos 

DISPOSITIVOS MÉDICOS 

GÁS MEDICINAL USO 

Árgon Endoscopias (Gastroenterologia) 

Hélio 
Procedimentos cirúrgicos em hemodinâmica 

(balão intra- 
aórtico, crioablação) 

Azoto Líquido 
Produção de ar medicinal, criocirurgia 

(destruição seletiva dos tecidos em 
dermatologia) 

Dióxido de Carbono Laparoscopias, Oftalmologia, Criogenia 

C3F8 Cirurgia ocular 

C2F6 Cirurgia ocular 

SF6 Cirurgia ocular 

Mistura de gases 
(Hélio, Oxigénio, Monóxido de Carbono) 

No aparelho de difusão pulmonar 
(Pneumologia) 

 

Nos SF do HB, o setor dos gases medicinais compreende dois armazéns distintos: 

um armazém exterior e um armazém interior. O armazém exterior é composto por três 

recipientes criogénicos (um de azoto e dois de oxigénio) (ANEXO XXVII) e os 

misturadores, que permitem a produção de ar medicinal. Por sua vez, o interior é 

composto por dois armazéns: um que contém as rampas de N2O e CO2 e outro que 

contém as rampas de O2, e as respetivas garrafas de transporte, bem como as garrafas 
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de árgon, hélio, azoto líquido, CO2 e N2O. Por fim o C3F8, o C3F6 e o SF6, por estarem em 

doses individuais, existem num armazém no interior da farmácia. 

No que diz respeito à condução destes gases até ao doente, uma vez que o 

circuito dos mesmos não pode passar fisicamente pelos SF, eles são encaminhados por 

sistemas de distribuição de redes de gases até à tomada terminal de cada doente. Neste 

ponto, é importante referir que cada tomada terminal tem a cor correspondente ao gás 

que acondiciona. Este sistema de cores é universal, o que permite a identificação tanto 

das garrafas, como das condutas envolvidas no circuito e, como já foi referido, das 

tomadas terminais. 

 

PRODUTOS EM QUARENTENA/ DESTRUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

Encontram-se em quarentena todos os produtos cuja utilização é impossibilitada, 

temporária ou permanentemente, pela existência de inconformidades que comprometam 

a sua utilização segura. 

Nos SF do HB existe uma área específica e isolada, devidamente identificada, 

destinada ao armazenamento de produtos em quarentena, enquanto se aguarda uma 

decisão quanto à sua libertação ou rejeição. No entanto, em casos de condições 

especiais de armazenamento (como os estupefacientes e pscicotrópicos, ou produtos de 

frio), o produto deve ser mantido no local habitual, mas assinalado, de forma visível, 

como “Produto em Quarentena”. Todos os produtos em quarentena devem conter uma 

etiqueta onde conste a identificação do produto, dosagem, FF, quantidade, data e motivo 

de quarentena. 

A destruição de medicamentos ocorre quando estes constituem uma ameaça para 

a saúde pública, por exemplo, por terem sido alvo de contrafação, não se encontrarem 

conformes ou estarem com o PV expirado e cujo laboratório fornecedor não aceita 

devolução (como é o caso de medicamentos de importação). 

Os processos de destruição de medicamentos são altamente controlados por um 

conjunto de normas de segurança. Todos os produtos a serem destruídos devem ser 

colocados num saco vermelho, em contentores e locais próprios. Posteriormente, esses 

contentores são transportados para a central de resíduos, onde são submetidos a 

incineração. 

 

AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO ESPECIAL 

Alguns medicamentos, embora sejam imprescindíveis ao tratamento, prevenção 

ou diagnóstico, de certas patologias (e por vezes não apresentando alternativas 
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terapêuticas similares ou vantajosas aprovadas), não dispõem de uma Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM) válida em Portugal. 

Nestes casos, para que determinado medicamento possa ser utilizado, 

excecionalmente, por uma determinada instituição de saúde nacional, necessita de obter 

uma Autorização de Utilização Especial (AUE) por parte do INFARMED, ao abrigo do 

disposto no artigo 92.º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto.[20-22] O pedido de 

AUE (ANEXO XXVIII) é apresentado ao INFARMED pelo Diretor Clínico, sob a proposta 

fundamentada do diretor do serviço que se propõe a utilizar o medicamento (ANEXO 

XXIX), bem como o parecer da CFT, no caso de não pertencer ao FHNM.[21,22] 

Anualmente, os requerentes devem apresentar um pedido de AUE por cada 

medicamento considerado clinicamente benéfico, para vigorar no ano seguinte.[22] O 

INFARMED emite o seu parecer, enviando duas cópias do documento, sendo uma delas 

arquivada junto ao processo do pedido de AUE no SF, e a outra enviada para o 

laboratório ao qual será feita a encomenda. A autorização deve conter a identificação do 

estabelecimento de saúde e do medicamento autorizado (incluindo a composição 

qualitativa e quantitativa em SA e a FF), e o número de unidades concedidas. 

 

PRODUÇÃO 

 

2.3.7.1. FORMAS FARMACÊUTICAS NÃO ESTÉREIS 

Quando há a necessidade de personalização da terapêutica, de forma a adaptar o 

perfil fisiopatológico do doente ao medicamento, é feita a preparação de medicamentos 

manipulados. Todos os procedimentos referentes a este tipo de preparação, são 

regulamentados pela Portaria n.º 594/2004 de 2 de junho – “Boas práticas a observar na 

preparação de medicamentos manipulados em Farmácia de Oficina e Hospitalar” - e 

pelos Decretos-Lei n.º 90/2004 de 20 de abril e n.º 95/2004 de 22 de abril.[6,23-25] 

Após a validação da prescrição médica pelo FH, inicia-se o processo de 

preparação do manipulado, que é acompanhado pela elaboração da ficha de preparação 

(ANEXO XXX e XXXI) onde se regista a composição qualitativa e quantitativa, bem como 

o lote, laboratório e PV das MP, descrição da técnica utlizada, cópia do rótulo e, caso 

seja necessário, os cálculos efetuados. 

A preparação de formulações galénicas não-estéreis é feita por um TDT ou FH, 

com a supervisão de um FH. Esta manipulação tem com objetivo produzir preparações 

farmacêuticas eficazes e seguras para todos os utentes, proporcionando, 

independentemente da disponibilidade no mercado, o medicamento na dose e FF 

adequadas às necessidades de cada doente. 
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Quando a preparação está terminada, procede-se ao controlo de qualidade do 

produto acabado, e este é embalado e rotulado, garantindo sempre que o material de 

embalagem é o adequado para conservar o produto e a evitar a sua contaminação. Por 

fim, é feito o débito das MP e o medicamento manipulado é entregue no SC 

correspondente, nas condições necessárias e adequadas ao seu transporte. 

No HB, a sala destinada à preparação de medicamentos não estéreis (ANEXO 

XXXII) é constituída por bancadas de trabalho, lavatório, balanças, estufa e hotte, bem 

como por armários para armazenamento de MP, material de embalagem, material de 

laboratório e outro material de apoio. 

 

2.3.7.2. FORMAS FARMACÊUTICAS ESTÉREIS 

CITOTÓXICOS 

Os CTX são usados em tratamentos de quimioterapia (QT), podendo também ser 

administrados como terapia adjuvante da cirurgia ou radioterapia, como cuidado paliativo 

dos sintomas ou ainda, como forma de aumentar a sobrevida do doente.[26] 

Estes fármacos são administrados diariamente no Hospital de Dia Oncológico 

(HDO) e o seu circuito inicia-se com a prescrição do tratamento, que frequentemente é 

feita num formato de protocolos que está pré-estabelecido. 

O doente começa por realizar análises bioquímicas que são avaliadas pelo 

enfermeiro, e caso estas e a condição física do doente apresentem resultados favoráveis, 

procede-se à validação da prescrição. 

Tendo em conta os efeitos adversos desta terapêutica, e com o objetivo de atingir 

o equilíbrio terapêutico com um nível de toxicidade aceitável, pode ser associada pré-

medicação (nomeadamente antieméticos e corticosteróides) para minimizar estes efeitos. 

A preparação diária destes fármacos é feita por FH e TDT, com formação prévia 

na área, permitindo a dupla verificação, num espaço equipado para este efeito que é 

composto: pela sala de documentação, onde são impressos os mapas de produção de 

cada doente, onde consta o tratamento a realizar; pela sala de apoio; pelo vestiário; e 

pela sala limpa, que contém a CFLV e onde se faz a transferência de medicação e 

material através de um transfer (ANEXO XXXIII). De realçar que do equipamento 

utilizado por cada operador, faz parte bata, touca, máscara, luvas chemoprotect e luvas 

esterilizadas (aquando da manipulação). Na sala de apoio há profissionais responsáveis 

pela validação, preparação dos tabuleiros com material e fármacos necessários 

(anticorpos monoclonais e citotóxicos) (ANEXO XXXIV), verificação dos rótulos, 

nomeadamente dos de administração intratecal e subcutânea, inspeção do aspeto visual 

do produto final e pela libertação do lote. No final de todas as preparações, o material é 

rejeitado e a câmara é limpa com álcool a 70º. 
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Por fim, as preparações são entregues por um AO no HDO, garantindo sempre 

que as condições ideais de transporte são mantidas.  

É importante salientar que, durante todo o processo, são cumpridas as BP 

estabelecidas, quer em termos de técnica assética, quer para o manuseamento seguro 

destes fármacos, uma vez que apresentam propriedades mutagénicas, carcinogénicas e 

teratogénicas, e como tal, a sua manipulação pode constituir um grande risco tanto para 

o operador como para o doente.[6] 

Diariamente é feito um controlo de esterilidade, recorrendo a placas de contato e 

de gelose de sangue, (ANEXO XXXIV), tanto das superfícies como dos operadores, que 

segue para o laboratório, bem como um registo do tempo decorrido dentro da CFLV e 

das doses de CTX com que o operador contactou, do número de doentes e do número de 

preparações que foram realizadas. 

No que diz respeito à medicação citotóxica oral, esta é dispensada diretamente pelo FH 

ao doente no HDO. 

 

NUTRIÇÃO PARENTÉRICA 

Quando há necessidade de preparação de bolsas de nutrição personalizadas, 

como para o Serviço de Neonatologia, a sua preparação é assegurada pelo HCF. 

De forma a assegurar que a alimentação parentérica do recém-nascido (RN) 

possa ser iniciada o mais rapidamente possível, existem bolsas com uma composição 

standard. Logo que possível, a formulação é individualizada e ajustada ao perfil 

fisiopatológico e às necessidades do RN. Desta forma, após a prescrição médica 

(ANEXO XXXV) esta é enviada por correio eletrónico para o HCD, com o conhecimento 

dos SF do HB. Na prescrição devem constar a data e os dados do RN (identificação, 

idade, peso, …), para além da composição em micro- e macronutrientes.[7] 

Posteriormente, um FH do HCD valida a prescrição verificando se a composição 

quantitativa dos nutrientes prescritos está de acordo com os valores estabelecidos nas 

orientações em vigor, atendendo às especificidades fisiológicas e situação clínica do 

neonato. São ainda tidos em consideração alguns parâmetros como a compatibilidade 

entre os componentes prescritos e a estabilidade dos mesmos, e se a via de 

administração (central ou periférica) está de acordo com a osmolaridade da preparação 

formulada.[7] 

Após a preparação e envio das bolsas de nutrição pelo HCD, os SF do HB são 

responsáveis pela sua receção segundo o protocolo estabelecido, conferindo a 

conformidade das bolsas, verificando a temperatura das mesmas à chegada, e 

comparando os dados da prescrição com o rótulo da bolsa preparada, realizando o 

registo de receção num documento apropriado. 
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COLÍRIOS FORTIFICADOS 

No HB existe um stock permanente de colírios fortificados de Vancomicina 50 

mg/mL, Ceftazidima 50 mg/mL, e Voriconazol 10 mg/mL (distribuídos entre os SF e o 

SC), assegurado pelo HCD, que é reposto conforme as necessidades (utilização pelo 

serviço, devolução por término do PV,…).  

A prescrição de colírios fortificados exige o preenchimento e autorização do 

documento de Justificação de Receituário de Medicamentos Extra-Formulário, seguido de 

um pedido de preparação que é reencaminhado por correio eletrónico pelos SF para o 

HCD. 

Posteriormente, após preparação e envio, os colírios fortificados são rececionados 

no HB por um FH que verifica a temperatura e integridade do produto, registando a sua 

receção num documento definido para o efeito. 

 

REEMBALAGEM DE MEDICAMENTOS 

Diariamente, o SDIDDU se depara com situações que exigem a reembalagem 

prévia de FFO, por exemplo, quando o medicamento se apresenta em embalagem 

multidose, quando não apresenta a identificação, lote e/ou PV individualizado, ou quando 

é necessário proceder ao fracionamento de comprimidos. A reembalagem de 

medicamentos unidose deve ser executada de modo a assegurar a segurança e 

qualidade do medicamento. Desta forma, devem primeiramente ser conhecidas as 

caraterísticas do produto que se pretende reembalar (composição química e estabilidade 

à luz, ar e humidade). Nos casos em que há a necessidade de fracionamento da FFO é 

indispensável garantir que o produto pode ser sujeito a essa operação sem que se altere 

a sua farmacocinética e farmacodinâmica. 

Como já referido, para o processo de reembalagem recorre-se à utilização do 

FDS®. Este sistema permite aos SF disporem do medicamento na dose prescrita, 

levando a que chegue aos SC de forma individualizada e sem a necessidade de mais 

manipulações para que possa ser administrado aos respetivos doentes. Desta forma 

assegura-se a segurança (já que o medicamento fica protegido dos agentes ambientais, 

reduzindo assim os seus riscos de contaminação), rapidez (pois há uma redução do 

tempo de enfermagem dedicado à preparação do medicamento a ser administrado) e 

comodidade, reduzindo ainda os erros de administração.[6] 
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CAPÍTULO III. INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

MEDICAMENTOS EM ENSAIO CLÍNICO 

A realização de EC é essencial para a aprovação e lançamento de novos 

medicamentos no mercado. Daí, e por ser uma área em franco crescimento, carece de 

uma monitorização contínua dos processos, mantendo registos atualizados de todo o 

circuito, de forma a que o EC, e consequentemente os seus resultados, não fiquem 

comprometidos. Sendo esta uma área tão sensível, é necessário garantir que os 

princípios éticos são mantidos tendo sempre como objetivo a segurança do doente e a 

eficácia do ensaio em questão. 

Segundo a Lei n.º 21/2014, de 16 de abril, que aprova a lei da investigação 

clínica, EC é definido como “qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada 

a descobrir ou a verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos 

farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou a 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”.[27] 

No EC o FH tem um papel fulcral, sendo que é quem recebe, armazena e 

dispensa os medicamentos do ensaio.[6,7] No circuito do EC (ANEXO XXXVI) existe ainda 

um monitor, um promotor e um investigador, que devem reunir as condições requeridas 

para o EC avançar. É importante salientar que todas as entidades anteriormente referidas 

devem respeitar as BP Clínicas.[28]  

O investigador é responsável por reunir um grupo de doentes que encaixem no 

perfil do ensaio, que, para poderem participar, assinam a declaração de consentimento 

informado. É importante referir que, antes de o fazerem, são explicados ao participante 

tanto os benefícios como os possíveis riscos do ensaio de forma que este fique 

totalmente esclarecido, sabendo sempre que, a qualquer momento do ensaio, pode 

desistir da sua participação.[28] 

A aprovação da realização do EC requer, para além de autorização do 

INFARMED e dos Órgãos de Administração e Gestão do Hospital onde se realizará o 

estudo, uma análise por parte da Comissão Nacional da Proteção de Dados e da 

Comissão de Ética para a Investigação Clínica, sendo que esta avalia os riscos e 

benefícios do ensaio, emitindo posteriormente o seu parecer.[28] 

No HB a área dos EC localiza-se numa zona de acesso restrito dos SF. Esta área 

específica tem controlo de temperatura e humidade e é constituída por duas zonas 

principais: a de armazenamento dos medicamentos em estudo e respetiva 

documentação, e a de devoluções/medicamentos em quarentena. 
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CAPÍTULO IV. FARMÁCIA CLÍNICA E FARMACOVIGILÂNCIA 

A realidade hospitalar carateriza-se por terapêuticas complexas que devem ser 

cuidadosamente monitorizadas, e pela existência de várias etapas e intervenientes desde 

o momento da prescrição até ao momento da administração dos medicamentos ao 

doente. O uso incorreto dos medicamentos tem não só um impacto na morbilidade e 

mortalidade como também a nível económico, pelo que se impõe que haja uma gestão 

cuidada e um uso racional do medicamento. 

Neste contexto, a área da Farmácia Clínica (FC) foi conquistando 

progressivamente uma maior importância, no sentido em que a intervenção do FH passa 

a ser centrada no doente, deixando de ter apenas o medicamento como foco.[6] Esta área 

tem vários objetivos, entre os quais garantir a máxima efetividade da terapêutica 

farmacológica, fomentando a adesão à mesma, promovendo e contribuindo para a prática 

do uso racional do medicamento. Sabendo que os medicamentos poderão trazer 

problemas de saúde pelos efeitos laterais que provocam, pelas interações farmacológicas 

que apresentam ou ainda pelas suas caraterísticas farmacocinéticas e farmacodinâmicas, 

é relevante a ação clínica do FH no sentido de tentar minimizar os riscos associados ao 

uso dos medicamentos, com a consequente introdução de melhorias significativas no 

estado geral de saúde do doente.[7] 

A implementação da FC passa pela integração do FH nos SC, próximo do doente 

e dos restantes profissionais de saúde.[6] 

No HB, o FH recolhe a informação clínica de cada doente do serviço pelo qual é 

responsável, com base no seu processo clínico e nos dados partilhados pela equipa 

médica nas reuniões de serviço e/ou visitas médicas. Posteriormente, valida a prescrição 

médica de acordo com as BP e as normas em vigor no HB. Todas as informações 

relativas à intervenção farmacêutica devem constar num documento criado para o efeito, 

sendo este determinante para a elaboração de indicadores de qualidade. 

Na área da segurança do medicamento, importa realçar que a introdução da FC 

facilita a monitorização contínua da terapêutica, permitindo identificar, prevenir e resolver 

problemas relacionados com os medicamentos que sejam detetados. Este conceito de 

farmacovigilância tem como objetivo melhorar a qualidade/segurança dos medicamentos 

e a proteção da saúde do utente e da saúde pública em geral. Em meio hospitalar surge 

com uma importância acrescida por parte dos profissionais de saúde uma vez que 

diariamente contactam com o medicamento e facilmente conseguem detetar reações 

adversas a medicamentos (RAM).[6] Sempre que se suspeitar de uma RAM, deverão ser 

acionados os meios disponíveis para a notificação das mesmas às autoridades 

competentes (INFARMED).[6] 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Terminado o nosso estágio nos Serviços Farmacêuticos do Hospital de Braga, 

podemos afirmar que foi sem dúvida uma experiência bastante positiva e que, 

certamente, terá uma ótima repercussão no nosso futuro enquanto Farmacêuticas, e 

principalmente enquanto Profissionais de Saúde. 

 

A forma como o estágio foi estruturado permitiu comprovar a multiplicidade das 

funções desempenhadas pelo Farmacêutico Hospitalar, que cada vez mais integra e 

ocupa um papel preponderante nas equipas de saúde multidisciplinares. A conjugação 

dos esforços com outros Profissionais de Saúde e o seu contributo não só a nível 

farmacoterapêutico, mas também na farmacovigilância, investigação e desenvolvimento, 

permite a otimização e melhoria contínuas dos cuidados de saúde prestados. 

 

Posto isto, pensamos que a nossa passagem pela Farmácia do Hospital de Braga 

foi essencial para a compreensão e valorização do papel do Farmacêutico. Esta 

experiência foi, sem dúvida, uma mais-valia para a nossa formação profissional, 

permitindo-nos ter um contacto direto com a realidade prática hospitalar, e será sempre 

um modelo a ter em conta quando, no futuro, exercermos a profissão. 
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PARTE 1 – INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR  

- PARTE 1 - 
 

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
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ANEXO I – CRONOGRAMA DE ESTÁGIO 
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ANEXO II – DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS TAREFAS DESEMPENHADAS AO LONGO 

DO ESTÁGIO 

 

SEMANA 1: 

Tive oportunidade de assistir e perceber como se processa a reposição de stocks 

pela Distribuição Clássica e ajudar as Farmacêuticas responsáveis na preparação de 

alguns pedidos urgentes. 

Assisti à reposição do stock do Pyxis® na UCIP. 

 

SEMANA 2: 

 Tive a possibilidade de entender como se processa a prescrição, encomenda (a 

outra unidade do grupo José de Mello Saúde) e receção das bolsas de nutrição 

parentérica para o serviço de Neonatologia. Este contacto com as prescrições das bolsas 

de alimentação parentérica personalizadas permitiu-me perceber como os aportes 

nutricionais variam de acordo com a patologia e a evolução clínica do doente. 

Assisti à validação dos serviços de psiquiatria e pediatria, e à preparação da 

medicação para o Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária, desde o 

momento de validação, passando pelo funcionamento da FDS® e do Kardex®, onde 

pude ajudar na preparação das gavetas de dose unitária.  

Tive oportunidade de assistir a uma formação intitulada de «Reações Adversas 

em Pediatria», no referido serviço. 

 

SEMANA 3: 

 Em conjunto com a Farmacêutica responsável, tive a oportunidade de perceber o 

circuito dos medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, fazer a conferência diária do 

stock, bem como de colaborar na preparação e dispensa dos pedidos destes 

medicamentos para os serviços clínicos. 

 

SEMANA 4:  

 Tive oportunidade de perceber como se processa o circuito de medicamentos 

hemoderivados e, em conjunto com a Farmacêutica responsável, pude ajudar no 

preenchimento do Modelo n.º 1804 da INCM e preparação da medicação a entregar, bem 

como na conferência do stock de medicamentos hemoderivados. 

 Tive ainda possibilidade de assistir à encomenda de colírios fortificados (a outra 

unidade do grupo José de Mello Saúde)e receção dos mesmos. 
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SEMANA 5:  

 Durante a semana de contacto com a realidade de ambulatório foram-me 

explicadas todas as principais normas e exemplificados procedimentos associados a esta 

realidade. Foi-me possível assistir a todos os passos desde a receção da prescrição, 

passando pela dispensa, aconselhamento, controlo de todos os medicamentos 

dispensados pela Farmacêutica responsável. 

 

SEMANA 6:  

 Na semana dedicada à Oncologia foi-me possível contactar com duas realidades 

diferentes: a que ocorre no Hospital de Dia Oncológico e a área da produção de 

citotóxicos. 

 Durante o tempo passado no Hospital de Dia Oncológico foi possível aprender 

com a Farmacêutica responsável todos os procedimentos associados à validação dos 

protocolos de quimioterapia e da outra medicação oral que possa estar associada, bem 

como assistir à dispensa desta. Foi ainda possível assistir à conferência diária dos 

citotóxicos preparados entregues no serviço. 

 Aquando da ida para a área de produção dos citotóxicos, foram-me explicados e 

exemplificados todos os cuidados a ter associados aos vários procedimentos. Pude 

assistir à produção de várias preparações ao longo do dia, e ajudar na preparação dos 

tabuleiros com o material necessário e na verificação da esterilidade da Câmara de Fluxo 

Laminar Vertical. 

 

SEMANA 7:  

 Ao longo desta semana tive oportunidade de perceber como é feita a gestão de 

medicamentos no Hospital de Braga e as encomendas diárias dos mesmos. 

 Pude ainda perceber como se processa o circuito dos medicamentos em ensaios 

clínicos, bem como assistir a alguns procedimentos burocráticos e a dispensas de 

medicamentos pela Farmacêutica responsável. 

 

SEMANA 8:  

 Durante a semana foi-me explicado quais as Comissões Técnicas existentes no 

Hospital de Braga, bem como a sua constituição e as principais funções por elas 

desempenhadas. 

 Foi ainda possível perceber como se processa a intervenção farmacêutica no 

âmbito da Farmácia Clínica, bem como ajudar a Farmacêutica responsável a recolher a 

informação clínica dos doentes internados no serviço. Pude ainda assistir à validação das 

prescrições. 
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SEMANA 9:  

Enquanto estive na área de produção tive a oportunidade de assistir à validação 

de prescrições, e em conjunto com a Farmacêutica responsável, ajudar na preparação de 

pedidos urgentes. Tive ainda oportunidade de ajudar no preenchimento das fichas de 

preparação e na elaboração de vários medicamentos manipulados requeridos pelos 

serviços clínicos. 

Tive também oportunidade de visitar os armazéns de gases medicinais, perceber 

as suas principais utilizações e processos associados à sua encomenda e verificação. 

Nesta semana foram apresentados dois dos trabalhos desenvolvidos ao longo do 

estágio (ANEXO XXXVII E XXXVIII). 
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ANEXO III – ORGANOGRAMA DOS SERVIÇOS FARMACEUTICOS DO HOSPITAL DE 

BRAGA 
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ANEXO IV – ESQUEMA ORGANIZACIONAL DOS SERVIÇOS FARMACEUTICOS DO 

HOSPITAL DE BRAGA 
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ANEXO V – KANBANS 
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ANEXO VI – CIRCUITO DO KANBAN 
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ANEXO VII – CIRCUITO GERAL DO MEDICAMENTO NO HOSPITAL DE BRAGA 
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ANEXO VIII – EXEMPLO DE UMA PRESCRIÇÃO MÉDICA INFORMÁTICA 
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ANEXO IX – TERMINAL INFORMATICO DO PYXIS MEDSTATION® EXISTENTE NOS 

SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DO HOSPITAL DE BRAGA 
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ANEXO X – BANCADA DE APOIO AOS PEDIDOS URGENTES (A.) E QUADRO 

MAGNÉTICO ONDE SE ASSINALAM OS PEDIDOS PRONTOS A ENTREGAR (B.) 

 

A. 

 

B. 
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ANEXO XI – CIRCUITO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DIÁRIA EM 

DOSE UNITÁRIA 

 

   



45 
 

ANEXO XII – JUSTIFICAÇÃO DE RECEITUÁRIO DE MEDICAMENTOS EXTRA-

FORMULÁRIO 
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ANEXO XIII – EQUIPAMENTOS SEMI-AUTOMÁTICOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS 

FARMACÊUTICOS DO HOSPITAL DE BRAGA: KARDEX® (A.) E FDS® (B.) 

 

A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. 
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ANEXO XIV – MEDICAMENTOS COMPARTICIPADOS PARA DISPENSA EM REGIME 

DE AMBULATÓRIO 
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ANEXO XV – FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

PELOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS HOSPITALARES EM REGIME DE 

AMBULATÓRIO 
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ANEXO XVI – EXEMPLO DE REGISTO DOS CONSUMOS A UM DOENTE EM REGIME 

DE AMBULATÓRIO 
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ANEXO XVII – COMPROVATIVO DA DISPENSA 
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ANEXO XVIII – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
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ANEXO XIX – FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA TALIDOMIDA 
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ANEXO XX – REGISTO MÍNIMO DO DESPACHO N.º 18419/2010 DE 2 DE DEZEMBRO 
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ANEXO XXI – ENTRADA (DE ACESSO RESTRITO) NA SALA DE ARMAZENAMENTO 

DOS ESTUPEFACIENTES E PSICOTRÓPICOS 
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ANEXO XXII – ANEXO X MODELO N.º 1509 DA INCM 
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ANEXO XXIII – ANEXO VII MODELO N.º 1506 DA INCM 

 

 

  



58 
 

ANEXO XXIV – CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE LOTE DE UM 

MEDICAMENTO HEMODERIVADO 
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ANEXO XXV – BOLETIM DE ANÁLISES DE UM MEDICAMENTO HEMODERIVADO 
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ANEXO XXVI – MODELO N.º 1804 DA INCM 
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ANEXO XXVII – RECIPIENTES CRIOGÉNICOS DE ARMAZENAMENTO DE GASES 

MEDICINAIS 
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ANEXO XXVIII – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO ESPECIAL 
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ANEXO XXIX – JUSTIFICAÇÃO CLÍNICA PARA O PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE 

UTILIZAÇÃO ESPECIAL 
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ANEXO XXX – EXEMPLO 1 DE FICHA DE PREPARAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO 

AQUOSA DE ÁCIDO ACÉTICO A 4% (A.) E DO ASPETO FINAL DA FORMULAÇÃO (B.) 

 

A. 
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B.  
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ANEXO XXXI – EXEMPLO 2 DE FICHA DE PREPARAÇÃO DE TESTES DE 

TOXICODERMIA (A.) E DO ASPETO FINAL DAS PREPARAÇÕES (B.) 

 

A. 
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B. 
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ANEXO XXXII – LABORATÓRIO DE PREPARAÇÃO DE PRODUTOS NÃO ESTÉREIS 
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ANEXO XXXIII – CÂMARA DE FLUXO LAMINAR VERTICAL DE PREPARAÇÃO DOS 

CITOTÓXICOS 
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ANEXO XXXIV – EXEMPLO DE TABULEIRO COM O MATERIAL NECESSÁRIO PARA 

PREPARAÇÃO DE CITOTÓXICOS (A.) E FICHA DE PREENCHIMENTO E PLACAS DE 

PETRI UTILIZADAS PARA FAZER O CONTROLO DE ESTERILIDADE DA CFLV (B.) 

 

A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. 
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ANEXO XXXV – EXEMPLO DE PRESCRIÇÃO DE UMA BOLSA DE NUTRIÇÃO 

PARENTÉRICA 
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ANEXO XXXVI – CIRCUITO DOS MEDICAMENTOS EM ENSAIO CLÍNICO 
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PARTE 2 – TRABALHOS DESENVOLVIDOS   

- PARTE 2 - 
 

 TRABALHOS DESENVOLVIDOS 
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ANEXO XXXVII – TRABALHO 1 REALIZADO POR JOANA PIMENTEL, COM A AJUDA 

DE MARINA MOURA 
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ANEXO XXXVIII – TRABALHO 2 REALIZADO POR MARINA MOURA, COM A AJUDA 

DE JOANA PIMENTEL 
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