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Resumo 
 

A formação académica de um Estudante de Ciências Farmacêuticas deve passar 

obrigatoriamente pela Farmácia Comunitária. Sendo essa a área que mais Farmacêuticos 

emprega é essencial o domínio completo de conhecimentos nesse ramo. Nesse contexto 

o Estágio Curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto contempla um período de Estágio em Farmácia 

Comunitária.  

Apesar de toda a formação teórica durante os primeiros quatro anos e meio do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, apenas no último semestre são 

colocados em prática todos os conhecimentos adquiridos. Este semestre de Estágio 

reveste-se portanto de particular importância uma vez que permite a perceção exata da 

vertente mais humana e pessoal do Farmacêutico. Permite ainda desempenhar o papel 

de Farmacêutico nas suas vertentes técnicas e deontológica.   

É de certa forma imensurável o crescimento que obtive a nível profissional e 

pessoal durante o meu período de estágio: a perceção da importância da Farmácia 

Comunitária numa determinada população, a aproximação feita às pessoas bem como a 

minha própria integração na comunidade acabaram por ser experiências enriquecedoras. 

Ao longo do presente relatório proponho-me a relatar tudo aquilo que aprendi e 

acabei por aplicar ao longo dos quatro meses de estágio que realizei na Farmácia de 

Salgueiros. 
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Parte 1 
 

1-Farmácia de Salgueiros 

1.1- Localização e contexto social 

A Farmácia de Salgueiros (FS) encontra-se localizada na Rua de Salgueiros nº 

926, no cruzamento com a Rua Campo do Monte, em Canidelo, Vila Nova de Gaia. 

A FS encontra-se a cerca de 900 metros da praia e a cerca de 600 metros do 

Parque de Campismo de Salgueiros, encontra-se também inserida numa área em que 

reside uma elevada percentagem de população idosa, que representa a maioria dos 

utentes da Farmácia. Por outro lado, a FS está localizada numa zona em que vivem 

algumas famílias de maiores rendimentos, por se localizar perto de zonas habitacionais 

de custo mais elevado, uma consequência da proximidade com o mar.  

Existem portanto diferentes tipos de utentes: uma população residente mais idosa 

maioritariamente com algumas dificuldades económicas, uma população residente de 

rendimentos mais elevados e de diversas idades e uma população sazonal que por um 

lado está instalada no parque de campismo e por outro lado frequenta a praia. Os utentes 

instalados no parque de campismo geralmente vão à Farmácia comprar alguns produtos 

de higiene e saúde mas não raras vezes vão também comprar a sua medicação. Os 

utentes que frequentam a praia, tendencialmente, deslocam-se à Farmácia para adquirir 

produtos relacionados com a exposição solar, como é o exemplo mais marcante os 

protetores solares. 

1.2- Recursos Humanos e horário de funcionamento 

Segundo o Decreto-Lei (DL) nº 307/2007 de 31 de Agosto, nomeadamente no 

Capítulo IV, os colaboradores da Farmácia podem ser divididos em duas categorias: 

“Quadro farmacêutico” e “Quadro não farmacêutico”. É estabelecido por este DL que as 

Farmácias devem possuir no quadro farmacêutico pelo menos dois farmacêuticos, sendo 

uma deles o Diretor Técnico (DT). É também referido que os Farmacêuticos devem 

constituir a maioria dos colaboradores da Farmácia. Relativamente ao quadro não 

farmacêutico é estabelecido que os farmacêuticos podem ser coadjuvados por técnicos 

de farmácia ou outro pessoal devidamente habilitado [1].      

Na FS a direção técnica está a cargo da Dra. Liseta Camboa, também proprietária 

da Farmácia. No quadro farmacêutico existem ainda mais 2 farmacêuticas. O quadro não 

farmacêutico é composto por uma Técnica de Farmácia e uma Auxiliar.    
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 Relativamente ao horário de funcionamento, este alterou durante o meu Estágio, 

até ao dia 31 de maio o horário de funcionamento da FS era o seguinte:  

 -Dias úteis: 9h00 – 13h00 e 14h00 – 19h30 

 -Sábados: 9h00 – 13h00  

Durante o mês de junho o horário foi o seguinte: 

 -Dias úteis: 9h00 – 13h00 e 14h00 – 20h00 

 -Sábados: 9h00 – 13h00 

A partir de 1 de julho o horário de funcionamento passou a ser o seguinte: 

 -Dias úteis: 9h00 – 20h00 

 -Sábados: 9h00 – 13h00    

Durante o Estágio o meu horário era, regra geral, entre as 9h00 e as 17h00 com 

uma hora de almoço entre as 13h00 e as 14h00. Por vezes estendia o meu horário para 

além das 17h00 em caso de necessidade. Existiram também situações em que fazia o 

horário das 10h00 até às 18h00, nomeadamente em alturas de férias ou folgas de algum 

dos colaboradores da Farmácia. Esta alteração prendia-se sobretudo com uma maior 

afluência de utentes que se verificava, na maioria dos dias, após as 16h00. 

1.3- Espaço Físico 

O edifício da FS é recente e portanto apresenta um conjunto de valências 

adaptadas ao bom funcionamento de uma farmácia. No exterior possui um painel 

identificativo da Farmácia e uma cruz luminosa. O acesso é feito por escadas do lado 

Norte e Oeste. Existe também uma rampa para acesso de cidadãos portadores de 

deficiência. Existe também um pátio exterior com dois portões de acesso que permitem a 

circulação de carros, nomeadamente fornecedores e clientes do Farmadrive.  

No interior a Farmácia é composta por uma zona de atendimento ao público que 

dispõe de 4 balcões, uma sala do utente onde são realizados os testes bioquímicos e 

onde é possível uma maior privacidade com os utentes. Existe ainda uma área de 

receção de encomendas que dispõe de 2 computadores e onde são armazenados os 

medicamentos para os quais não existe espaço no armário respetivo. No corredor de 

acesso entre a área de atendimento e a área de receção de encomendas estão 

localizados os armários de armazenamento dos medicamentos, a disposição dos 

medicamentos será tratada mais adiante. Para além destas divisões existe ainda um 

pequeno laboratório (onde está localizado o frigorífico de armazenamento de 

medicamentos a conservar no frio), o WC, o escritório da Diretora Técnica (que tem 

também a função de biblioteca), uma Sala de estar (que serve de acesso ao Farmadrive), 

uma pequena sala de arrumos e uma outra sala do utente mais direcionada para as 
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consultas de podologia e de nutrição, esta sala tem acesso direto ao exterior através de 

uma porta. No piso 1 existem algumas salas de arrumos e salas onde é possível dar 

algumas palestras devido ao seu espaço mais amplo. 

1.4- Sistema informático 

O Sistema informático (SI) utilizado pela FS é o Winphar®, da empresa Simphar®. 

Este programa encontra-se instalado em todos os computadores da Farmácia e é uma 

ferramenta essencial para o eficaz desempenho da função de um Farmacêutico ou 

qualquer outro colaborador.  

As principais funções deste programa é o atendimento ao utente, a receção de 

encomendas, a gestão de stocks, a realização de encomendas e as funções de 

contabilidade. Existem ainda outras ferramentas no SI que permitem a consulta de 

informações sobre os medicamentos ou sobre os próprios clientes, recorrendo às “fichas 

de cliente”. Esta ferramenta revela-se de grande importância de forma a determinar o 

histórico de vendas a um determinado cliente, sabendo-se assim por exemplo qual o 

Laboratório de um determinado medicamento genérico que o utente costuma usar ou 

qual a periodicidade da compra de um medicamento ou produto de saúde. Outro tipo de 

ferramenta deste programa é a chamada de atenção para determinado cliente ou 

medicamento através do aparecimento de caixas de diálogo no ecrã aquando da inserção 

de um número de cliente ou de um medicamento conforme a situação. Quer o histórico 

dos clientes, quer as chamadas de atenção revelaram-se muito importantes na minha 

adaptação aos utentes da Farmácia, uma vez que facilitava a dispensa dos 

medicamentos de acordo com aquilo que era hábito os utentes comprarem. Estas 

ferramentas permitiam-me passar uma mensagem de confiança e de credibilidade para 

os utentes que desde cedo demonstraram satisfação pelo meu conhecimento do seu 

histórico enquanto clientes da Farmácia. 

O Winphar® revelou-se um programa bastante intuitivo e que me permitiu uma 

adaptação rápida ao funcionamento da FS.  

2-Gestão da Farmácia 

2.1- Gestão de Stocks 

A Gestão de stocks numa Farmácia revela-se, nos dias de hoje, de uma elevada 

importância para a solidez financeira da mesma. A análise correta das quantidades e da 

frequência com que cada produto é vendido é crucial para definir encomendas, quer no 

seu volume, quer no momento correto para a realizar. É também importante analisar a 

sazonalidade de venda de determinado produto, as tendências de prescrição na área de 
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influência da Farmácia, os picos publicitários de determinado produto ou a previsão de 

falhas no fornecimento. Tendo em conta esta situação, regra geral, os stocks estão nos 

níveis mais baixos possíveis, salvo produtos que têm uma grande rotação ou produtos de 

média rotação que são adquiridos em campanhas dos fornecedores. Uma grande 

quantidade de produtos em stock, com baixa ou nenhuma rotação representa um 

investimento sem retorno e que pode ser prejudicial para a saúde financeira da Farmácia. 

2.2- Fornecedores e Encomendas    

A FS possui 2 fornecedores principais: Alliance Healthcare e Cooprofar. Existem 

ainda fornecedores de reserva como a OCP Portugal, Cofanor e Plural. A Alliance 

Healthcare realiza, regra geral, 3 entregas diárias (de manhã, ao início da tarde e ao fim 

da tarde) e a Cooprofar realiza 2 entregas diárias (de manhã e a meio da tarde).  

As encomendas diárias são realizadas através do SI sendo o próprio programa 

que apresenta uma proposta de encomenda tendo em conta as vendas e os stocks 

mínimos e máximos. Esta proposta de encomenda é analisada pelo Farmacêutico que de 

seguida opta ou não, por seguir as sugestões do SI conforme se adeque à situação.  

Outro tipo de encomendas que são realizadas aos fornecedores citados 

anteriormente são as encomendas por telefone. Este tipo de encomenda é realizado 

quando um cliente solicita um produto que não existe na Farmácia nesse momento. 

Neste aspeto o facto de realizar a encomenda por telefone e na presença do cliente 

permite que este fique a saber de imediato quando chega o produto e se existe no 

armazenista. Ao longo do tempo aprendi a valorizar este tipo de encomendas, no sentido 

em que permitem pedir de uma forma rápida qualquer produto disponível, transparecendo 

também para o cliente uma imagem de confiança e dedicação.  

As encomendas diretas são realizadas diretamente ao laboratório ou ao 

representante do produto. Normalmente estas encomendas envolvem uma quantidade 

elevada de produtos e por isso permitem algum tipo de desconto ou bonificação, 

representando portanto uma vantagem comercial para a Farmácia.  

2.3- Receção de encomendas e conferência de stocks 

A receção de encomendas foi o ponto inicial do meu estágio sendo também o 

serviço que mais vezes efetuei. Este processo é central e essencial no funcionamento de 

uma Farmácia, uma vez que permite o controlo de todos os produtos que entram na 

Farmácia bem como dos respetivos stocks. Foi também um ponto essencial para mim, 

enquanto estagiário, uma vez que me permitiu familiarizar com nomes comerciais de 

medicamentos bem como os respetivos locais de arrumação.  
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A entrada das encomendas na FS dá-se pela porta de trás, diretamente para a 

área destinada onde existem dois computadores disponíveis para esse efeito. As 

encomendas dos armazenistas vêm em banheiras plásticas destinadas para o efeito. 

Cada armazenista possui uma cor identificativa diferente nas suas banheiras, sendo por 

vezes diferentes as que contêm produtos de frio como é o caso da Alliance Healthcare ou 

da OCP Portugal. Aquando da receção das encomendas estas são conferidas em 

conjunto com o funcionário do fornecedor, verifica-se o número de banheiras, se são 

realmente destinadas à Farmácia e se existe uma ou mais faturas a acompanhar a 

encomenda. Seguidamente verifica-se a existência de medicamentos para conservar no 

frio, estes vão ser guardados de imediato de forma a garantir que mantém as suas 

condições ótimas. 

As faturas devem conter a identificação do fornecedor e da Farmácia bem como o 

Número de Identificação Fiscal (NIF) de ambos, o Código Nacional do Produto (CNP), 

respetiva denominação, quantidade pedida e enviada, Preço de Venda à Farmácia (PVF), 

Preço de Venda ao Público (PVP) e o Imposto sobre o valor Acrescentado (IVA) de cada 

um dos produtos. Caso sejam enviados produtos psicotrópicos, estupefacientes ou 

benzodiazepinas são enviadas também guias de requisição, em duplicado, que depois 

são assinadas e carimbadas pela DT. O original desta guia fica na Farmácia enquanto o 

duplicado é enviado de volta para o fornecedor. No caso da Alliance Healthcare estes 

documentos são enviados apenas no final de cada mês sob a forma de um resumo.  

A receção da encomenda faz-se a partir do menu “fornecedores; receção de 

encomendas” no Winphar®. Caso a encomenda tenha sido realizada por modem esta 

estará no programa para ser resolvida. Em qualquer outra situação procede-se a uma 

“Receção Direta”. A receção dos produtos pode ser feita através do leitor de código de 

barras ou inserindo o CNP do produto manualmente. Aquando da receção é necessário 

verificar quer no produto quer na fatura se o CNP corresponde, as quantidades 

recebidas, a data de validade e o PVF. No caso dos produtos de venda livre é também 

necessário proceder à marcação do respetivo PVP. 

Antes de finalizar a receção da encomenda verifica-se se o valor total da fatura 

corresponde ao valor dos produtos no programa. No caso de estar errado deve procurar-

se o erro e corrigir. Caso esteja correto finaliza-se a encomenda introduzindo o número 

da fatura e imprimindo a folha de receção. Esta folha junta-se à fatura e duplicado para 

serem conferidas posteriormente. A fatura é rubricada pelo operador caso seja 

necessário esclarecer uma qualquer situação.  

Na receção de psicotrópicos e estupefacientes deve ser sempre tirada uma cópia 

da fatura em que será assinalado o número do registo, neste caso de entrada, do 
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psicotrópico ou estupefaciente. Esta folha é carimbada e assinada pelo operador e de 

seguida é arquivada na pasta para o efeito.  

Na FS durante a receção de encomendas verifica-se sempre, para cada produto, 

a existência atual de produtos no programa e confirma-se se coincide com o número de 

produtos no stock real. Caso exista alguma inconformidade, o operador que rececionar a 

encomenda deve informar os restantes colaboradores da situação de forma a ser 

esclarecida, analisando históricos de venda dos produtos, verificando se estão arrumados 

corretamente ou outra situação que possa ocorrer. Este procedimento apesar de moroso 

permite um controlo muito rigoroso dos stocks bem como a deteção de erros que possam 

ocorrer inclusive na venda de medicamentos.  

2.4- Armazenamento, prazos de validade e reservas 

O armazenamento dos medicamentos é essencial para o bom funcionamento da 

Farmácia bem como para um atendimento eficaz.  

Os medicamentos estão arrumados em armários com gavetas deslizantes, 

estando separados por forma farmacêutica. As formas farmacêuticas orais sólidas estão 

arrumadas numa área destinada, estando todas elas dispostas por ordem alfabética e 

com os medicamentos genéricos arrumados numa área distinta dos medicamentos de 

marca. Há também, separadamente, gavetas para ampolas bebíveis, carteiras e 

saquetas colírios e pomadas oftálmicas, medicamentos injetáveis, cremes e pomadas, 

soluções orais, medicamentos de uso externo (exceto pomadas e cremes), gotas 

auriculares, inaladores, bombas para asma, supositórios, clisteres, óvulos vaginais, 

sistemas transdérmicos e laxantes (chás por exemplo). Existe também um armário com 

prateleiras para xaropes e suspensões orais, para produtos do protocolo da diabetes 

(lancetas, tiras e medidores) bem como para produtos de higiene pessoal. Os 

medicamentos de frio, como dito anteriormente, encontram-se no frigorífico. Quando um 

medicamento tem uma embalagem com um grande volume ou o stock tem um número 

superior de unidades do que as que têm habitualmente lugar nas gavetas, estes 

medicamentos são arrumados no armazém. No armazém encontram-se também alguns 

dispositivos médicos bem como alguns produtos de higiene oral. 

Os psicotrópicos, estupefacientes e barbitúricos encontram-se guardados no 

cofre. Na zona de atendimento ao público estão dispostos em prateleiras produtos de 

dermocosmética, produtos de puericultura, produtos de higiene oral, medicamentos de 

venda livre, produtos de nutrição bem como alguns dispositivos médicos. A disposição 

dos mesmos varia sazonalmente ou conforme existam campanhas de promoção ou 

semelhantes. 
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Existem ainda alguns produtos de podologia dispostos na sala onde são 

realizadas as consultas de podologia. Estes produtos, por vezes, estão também na zona 

de atendimento ao público, dependendo dos produtos que se pretendem ter expostos. 

A correta perceção da disposição dos medicamentos e produtos de saúde na 

Farmácia foi muito provavelmente o passo-chave para a minha integração nos processos 

de trabalho da FS. 

O armazenamento dos produtos faz-se segundo os sistemas FEFO (first expire 

first out) e FIFO (first in first out), no primeiro sistema verifica-se quais os produtos com 

PV (Prazo de validade) inferior e dispõem-se de forma que estes sejam vendidos em 

primeiro lugar. No caso de se dar entrada de um produto com a mesma validade do 

existente recorre-se ao sistema FIFO, dispondo-se o produto já existente de forma que 

seja vendido em primeiro lugar.  

Todos os meses é retirada uma listagem dos produtos cujo prazo de validade 

termina no mês seguinte. Depois de confirmado o prazo de validade dos produtos 

individualmente, são devolvidos até ao dia 10 de cada mês aqueles que apresentem o 

seu prazo de validade a expirar.  

Quando um cliente compra um medicamento não existente na Farmácia, pode 

optar por pagar imediatamente esse medicamento se este for pedido ao fornecedor. A 

este processo chama-se “reserva”. Para efetuar uma reserva, aquando da venda, deve 

imprimir-se um talão comprovativo da reserva e entregar ao cliente. O Winphar® vai gerar 

um stock negativo até a reserva ser satisfeita no final da receção da encomenda. Os 

medicamentos reservados são colocados de parte durante a receção e embrulhados. De 

seguida é anexado um papel de satisfação da reserva, onde está indicado o nome do 

cliente, o ou os produtos reservados e o número da reserva. Estes medicamentos ficam 

guardados num local à parte até ao momento em que o cliente vem levantar esse 

medicamento. Depois de entregue a reserva é resolvida no sistema.  

2.5- Inconformidades na receção, reclamações e devoluções 

Durante a receção de uma encomenda podem surgir várias inconformidades, 

como a receção de produtos não pedidos e faturados, receção de produtos com prazo de 

validade curto, embalagens danificadas ou produtos faturados e não enviados.  

Para resolver estas inconformidades pode recorrer-se a uma reclamação ou a 

uma devolução. 

Uma reclamação é realizada por telefone diretamente para o fornecedor e recorre-

se a este procedimento na maioria das vezes devido a produtos faturados e não 

enviados. Nesta situação o produto em falta é creditado e o operador do fornecedor dá 
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um número de reclamação de forma que o desenvolvimento da mesma seja 

acompanhado. 

A devolução é o procedimento mais utilizado para resolver inconformidades. 

Nesta situação é criada uma devolução onde são inseridos os produtos e respetivos 

dados bem como o número da fatura em causa e o motivo da devolução. De seguida é 

gerada uma nota de devolução com um código que é comunicado automaticamente à 

Autoridade Tributária (AT). Esta nota de devolução é gerada em triplicado, estando o 

original e duplicado, bem como uma cópia da fatura, destinados para o transporte pelo 

fornecedor e o triplicado é destinado à Farmácia, sendo assinado e carimbado pelo 

fornecedor no momento de levantamento da devolução. A execução de uma devolução 

só é possível depois de conferida por um outro elemento da equipa da Farmácia, 

assinando o triplicado como comprovativo de conferência da devolução. Este triplicado 

fica pendente na Farmácia até à receção da nota de crédito.  

Desde o primeiro dia que fui familiarizado quer com devoluções quer com 

reclamações o que me permitiu adquirir alguns conhecimentos importantes para a 

compreensão deste procedimento.  

2.6- Resolução de notas de crédito 

Quando o fornecedor aceita uma devolução é enviada algum tempo mais tarde 

uma nota de crédito dessa mesma devolução. Para resolução de uma nota de crédito 

deve procurar-se o triplicado da nota de devolução que ficou pendente e confirmar se 

todos os produtos constam da nota de crédito, caso isso se suceda o triplicado é rejeitado 

e a nota de crédito (que está suspensa no SI) é resolvida, sendo arquivado o original e o 

duplicado da nota de crédito para efeitos contabilísticos. Caso não estejam todos os 

produtos da nota de devolução presentes na nota de crédito assinalam-se apenas os 

produtos presentes na nota de crédito e arquiva-se o triplicado da nota de devolução, 

aguardando por outra nota de crédito.  

Quando o fornecedor não aceita uma devolução, vai reenviar os produtos 

juntamente com uma guia de remessa. Nesta situação dá-se reentrada dos produtos no 

stock ou caso o prazo de validade tenha expirado é gerada uma quebra dos produtos.  

3- Dispensa de medicamentos e produtos de saúde  
Os processos descritos anteriormente são essenciais para o bom funcionamento 

da Farmácia e representam um lugar central na sua organização, no entanto é a 

dispensa de medicamentos e produtos de saúde que representa indubitavelmente a 

maior fatia de receitas de uma Farmácia. É também, aquando da dispensa que o 

Farmacêutico contacta com o cliente e onde tem um papel fundamental na prestação de 
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cuidados de saúde e aconselhamento. Segundo o DL nº176/2006, de 30 de agosto os 

medicamentos de uso humano estão divididos em duas classes: Medicamentos Sujeitos 

a Receita Médica (MSRM) e Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM)[2]. 

3.1- MSRM 

Os MSRM, para serem considerados como tal, devem obedecer a uma das 

seguintes condições [2]: 

a) Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou 

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

sejam utilizados sem vigilância médica [2]; 

b) Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam 

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins 

diferentes daquele a que se destinam [2]; 

c) Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar [2]; 

d) Destinem-se a ser administrados por via parentérica [2]. 

Estes medicamentos podem ser levantados exclusivamente na Farmácia e com 

apresentação obrigatória de Receita Médica. 

3.1.1- Receita Médica 

A Receita Médica é um documento que permite a dispensa de MSRM e cujo 

modelo é regulamentado pela Portaria n.º 224-A/2013 de 9 de julho e que veio proceder a 

alterações à Portaria 137-A/2012 de 11 de maio. 

Para uma Receita Médica ser válida necessita de cumprir alguns requisitos como 

estar dentro do prazo de validade (6 meses ou 30 dias), ter o número de receita, local de 

prescrição, identificação do médico, identificação do doente, número de beneficiário do 

subsistema e entidade responsável (caso se aplique), regime especial de 

comparticipação (se aplicável), assinatura do Médico prescritor, identificação das 

Substâncias ativas por Denominação Comum Internacional (DCI), forma farmacêutica, 

dosagem, quantidade, dimensão da embalagem e denominação comercial (se aplicável). 

Em cada receita médica podem ser prescritos até quatro medicamentos distintos, não 

podendo, em caso algum, o número total de embalagens prescritas ultrapassar o limite 

de duas por medicamento, nem o total de quatro embalagens, exceto medicamentos 

prescritos em embalagem unitária, os quais podem ser prescritos num número até 4 

embalagens por receita [3].  

A denominação comercial de um medicamento pode ser incluída na Receita 

Médica em duas situações: 
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a) Prescrição de medicamento com substância ativa para a qual não exista 

medicamento genérico comparticipado ou para a qual só exista original de 

marca e licenças [3]; 

b) Justificação técnica do prescritor quanto à insuscetibilidade de substituição 

do medicamento prescrito [3]. 

As justificações técnicas podem ser de três tipos:  

a) Prescrição de medicamento com margem ou índice terapêutico estreito, 

conforme informação prestada pelo INFARMED, I. P. [3]; 

b) Fundada suspeita, previamente reportada ao INFARMED, I. P., de 

intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma 

substância ativa, mas identificado por outra denominação comercial [3]; 

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

tratamento com duração estimada superior a 28 dias [3]. 

Atualmente as receitas são maioritariamente eletrónicas, havendo no entanto 

casos em que a prescrição pode ser manual. Para esta prescrição manual o prescritor 

tem que justificar com uma das 4 exceções seguintes: 

a) Falência do sistema informático [3]; 

b) Inadaptação fundamentada do prescritor, previamente confirmada e 

validada anualmente pela respetiva Ordem profissional [3]; 

c) Prescrição ao domicílio [3]; 

d) Outras situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês [3]. 

Durante o meu estágio fui-me familiarizando aos poucos com as Receitas Médicas 

de forma a estar preparado para quando começasse o atendimento ao público não 

cometer erros. Foi-me chamada a atenção desde logo para o prazo de validade da 

Receita Médica que por vezes está ultrapassado por descuido do doente. Ao longo do 

tempo fui diminuindo gradualmente os erros ao nível do aviamento de receitas, pelo que 

considero que esta é uma situação, que apenas com a experiência e cometendo alguns 

erros, se consegue minorar. Considero que aprendi rapidamente e só residualmente 

cometi o mesmo tipo de erro duas vezes. É também importante estar atento quando a 

receita é assinada pelo doente para este não a guardar e levar para casa. O aviamento 

de receitas é um procedimento de grande responsabilidade e que exige o máximo de 

atenção em todos os momentos.  
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3.1.2- Dispensa de MSRM e Aconselhamento Farmacêutico 

Para a Dispensa de MSRM no SI é necessário aceder ao menu “Vendas; Balcão” 

de seguida passa-se no leitor ótico o código de barras ou digita-se o CNP. No caso da 

prescrição por DCI passa-se o código que consta na Receita Médica e automaticamente 

o SI providencia os medicamentos disponíveis do respetivo grupo homogéneo. No caso 

de um medicamento comparticipado digita-se a Entidade de comparticipação 

correspondente. É necessário ter muita atenção se o código da receita corresponde ao 

CNP do medicamento e se a quantidade de embalagens dispensadas está de acordo 

com o que consta na receita ou o pedido pelo doente. O SI permite a consulta do 

histórico de um cliente (caso tenha ficha de cliente criada), facilitando assim a resolução 

de situações como determinar qual o laboratório de um determinado Medicamento 

Genérico que aquele doente costuma levar. 

Para finalizar uma venda o SI pede o nome e número de contribuinte, cujo 

preenchimento é opcional, e de seguida pede o número de Beneficiário (se aplicável). No 

painel de impressão da Receita Médica é necessário inserir o número de receita e 

verificar se as exceções estão de acordo entre o SI e o prescrito pelo Médico.  

Por fim, no verso da Receita Médica, são impressos os dados da venda como a 

designação e CNP dos produtos, quantidades dispensadas, designação das entidades de 

comparticipação e outras informações. O verso da receita deve ser sempre assinado pelo 

doente ou por quem comprou a medicação e deve também confirmar se exerceu ou não 

opção pelo medicamento.  

Uma parte importante do papel do Farmacêutico enquanto profissional de saúde é 

a prestação do Aconselhamento Farmacêutico. Apesar de este ser o serviço mais 

prestado por qualquer Farmácia, é um serviço totalmente gratuito mas que se reveste de 

extrema importância para os doentes. O Farmacêutico aquando da dispensa deve 

esclarecer o doente, de forma oral ou escrita, das informações que considere relevantes 

como posologia, contraindicações ou outras.  

A importância dada a este processo, pelos doentes, tem vindo a diminuir com a 

emissão dos Guias de Tratamento juntamente com as Receitas Médicas, e apesar de 

esta emissão de Guias de Tratamento ser extremamente importante para a adesão à 

terapêutica, pode representar um revés no papel da Classe Farmacêutica se esta não 

estiver à altura das mudanças que se verificam e do aumento de conhecimento e 

informação que os doentes dispõem atualmente. É fundamental que um Farmacêutico 

tenha ao longo de toda a sua vida uma formação contínua e com a maior qualidade 

possível.  
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3.1.3- Comparticipação e Entidades 

A comparticipação de medicamentos é um processo que permite uma repartição 

dos encargos dos doentes com a sua saúde. Neste processo de comparticipação o 

doente vai pagar apenas uma percentagem do seu medicamento.  

A principal entidade comparticipadora é o Sistema Nacional de Saúde (SNS) 

através de Subsistemas de comparticipação. Destes subsistemas os que abrangem a 

maioria dos portugueses são o 01 (Regime de comparticipação geral) e o 48 (Regime de 

comparticipação geral para pensionistas ou reformados). Existem ainda outros 

subsistemas do SNS como o 21 (Lúpus e hemofilia), 45 (Comparticipação por Despacho 

ou Portaria de Regime Geral), 49 (Comparticipação por Despacho ou Portaria de Regime 

de Reformado ou Pensionista), 46 (Regime de comparticipação para migrantes) entre 

outros. Subsistemas com ADSE, Exército (ADM) e forças de segurança (SAD-GNR e 

PSP) atualmente são comparticipados através do Regime de Comparticipação Geral, tem 

no entanto que ser indicado o número de beneficiário do Subsistema.  

Existem também sistemas de comparticipação por complementaridade como é o 

caso do SAMS, EDP-Savida ou CGD e que são relativos ao empregador ou sistemas de 

comparticipação relativas a seguros de saúde como a Multicare® e a Fidelidade 

Mundial®. Este tipo de comparticipação tem o valor padrão de comparticipação do SNS e 

um outro valor complementar comparticipado pela entidade existindo por vezes a 

possibilidade de a comparticipação do medicamento ser total. Para este tipo de 

comparticipação é necessária a impressão da Receita (para o SNS) e de uma cópia (para 

a entidade de comparticipação complementar). Caso se aplique, a cópia da receita deve 

ter colada uma cópia do cartão que comprove a comparticipação complementar ou o 

número de beneficiário escrito à mão.  

Existem também comparticipações para medicamentos específicos como o é o 

caso da Betmiga®. 

Para determinar a comparticipação de um medicamento, estes encontram-se 

divididos em quatro escalões de comparticipação: Escalão A (95%), Escalão B (69%), 

Escalão C (37%) e Escalão D (15%) [4].  

No caso de um Regime Especial de Comparticipação (Reformados ou 

Pensionistas) o valor da comparticipação é acrescido em 5% no caso do Escalão A e em 

15% nos restantes Escalões. A comparticipação do Estado no preço dos medicamentos 

para os beneficiários do regime especial de comparticipação de medicamentos é de 95% 

para o conjunto dos escalões, para os medicamentos cujos preços de venda ao público 

sejam iguais ou inferiores ao quinto preço mais baixo do grupo homogéneo em que se 

inserem [4,5]. 
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Foi essencial para mim familiarizar-me inicialmente com as entidades de 

comparticipação e os respetivos procedimentos para cada uma. É importante verificar se 

o doente usufrui ou não de Regime Especial de Comparticipação, qual a Entidade, se é 

preciso indicar o número de beneficiário ou não, a presença de DL ou Portarias ou a 

necessidade de tirar cópia à Receita Médica ou ao cartão de beneficiário. Considero que 

só após um domínio considerável destes processos se consegue realizar um aviamento 

de receitas sem erros.  

A Portaria nº 364/2010, de 23 de junho, atualizada pelo Despacho n.º 4294-

A/2013, estabelece regime de preços e comparticipações para os reagentes (tiras-teste) 

para determinação de glicemia, cetonemia e cetonúria e as agulhas, seringas e lancetas 

destinadas a pessoas com Diabetes mellitus. Este protocolo tem um Subsistema de 

comparticipação especial, mediante apresentação de Receita Médica, em que os 

reagentes são comparticipados em 85% e as agulhas, lancetas e seringas são 

comparticipadas em 100%. 

3.1.4- Venda suspensa 

Uma venda suspensa é um procedimento através do qual se efetua uma venda de 

um medicamento sem processar a Receita Médica. Este procedimento pode ser realizado 

em duas situações: o doente não quer a totalidade dos medicamentos da Receita 

Médica, pretendendo comprá-los mais tarde por razões económicas ou outras ou o 

doente está a tomar medicação crónica e não tem receita ou porque se esqueceu em 

casa ou porque ainda aguarda consulta com o Médico para lhe ser passada nova receita. 

Neste processo o doente paga a totalidade do preço do medicamento e o SI gera 

um registo que pode ser inserido novamente aquando da apresentação da Receita 

Médica. Este registo pode ser inserido através da Conta de cliente (no caso de ter 

número de Cliente da Farmácia) ou através do número da fatura da venda suspensa. 

Após inserida a venda suspensa é efetuada a comparticipação e o doente vai receber o 

respetivo valor podendo a Receita Médica ser processada de seguida. 

A realização de uma venda suspensa nunca é efetuada no caso de o 

medicamento ser um Antibiótico ou um medicamento sujeito a controlo especial como o 

caso dos Psicotrópicos ou Estupefacientes. 

3.1.5- Conferência e correção de Receituário 

A conferência e correção de Receituário representa uma parte importante do 

trabalho desempenhado por um Farmacêutico, isto permite detetar desde logo qualquer 

tipo de erro que possa ter existido no aviamento da receita.  
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A Receita Médica depois de impressa no verso e assinada pelo doente, tem de 

ser verificada e conferida, este processo na FS é realizado, obrigatoriamente, por duas 

pessoas. De seguida é necessário proceder às correções dos erros detetados.   

Neste aspeto tive oportunidade de conferir algumas receitas bem como proceder à 

sua correção. 

3.1.6- Dispensa de estupefacientes e psicotrópicos 

A Dispensa de estupefacientes e psicotrópicos está sujeita a um controlo especial 

desses medicamentos. Aquando da dispensa, o SI apresenta um painel que deve ser 

preenchido com alguns dados como a identificação do prescritor, os dados do doente e 

os dados de quem levantou o medicamento (podendo ou não ser a mesma pessoa que o 

doente), estes dados incluem nome, número e validade do documento identificação, dada 

de nascimento e morada da pessoa que vai comprar o medicamento.  

Depois de impresso o verso da receita é necessário que esta seja carimbada e 

assinada pela DT ou Farmacêutica Adjunta, sendo depois tiradas duas cópias, uma para 

registo na Farmácia e outra para ser enviada ao INFARMED no final do mês. Para além 

disto é também necessário registar o número do movimento de Medicamento Sujeito a 

Controlo Especial. 

Durante o meu estágio foi-me possível realizar algumas destas vendas pelo que 

considero que adquiri experiência suficiente para dispensar estes medicamentos com 

segurança. 

3.1.7- Faturação 

Depois de conferidas e corrigidas as Receitas Médicas são separadas por 

entidade e loteadas. Na FS opta-se por lotear as receitas ao longo do mês de forma a ter 

um controlo na organização das receitas.  

Cada lote é composto por 30 receitas do mesmo organismo. Caso no final do mês 

não existam 30 receitas num determinado lote, este é fechado com o número de receitas 

existentes independentemente de qual seja. Ao processar um lote o SI vai emitir um 

Verbete que não é mais que um resumo das receitas que compõem o lote. Este verbete 

deve ser carimbado e assinado pelo operador.  

No final de cada mês é fechada a faturação no último lote de cada Entidade e é 

impresso um resumo dos lotes bem como a fatura relativa a cada Entidade. As receitas 

do SNS são faturadas em conjunto independentemente do subsistema de 

comparticipação e enviadas para o CCF (Centro de Conferência de Faturas) e as receitas 

relativas às restantes entidades são enviadas para a ANF (Associação Nacional das 

Farmácias), para serem enviadas às entidades correspondentes. 
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Durante o meu estágio tive oportunidade de fechar lotes e emitir os respetivos 

Verbetes em múltiplas oportunidades. Outra tarefa que ajudei também a desempenhar foi 

o fecho da faturação no final do mês. Esta experiência permitiu-me ter uma visão 

bastante pertinente do processo de gestão de uma Farmácia no que diz respeito à 

faturação de Receituário.  

3.2-Dispensa de MNSRM 

Medicamentos não sujeitos a Receita Médica, são medicamentos que não 

preenchem qualquer um dos requisitos necessários para um medicamento ser 

considerado MSRM. Estes medicamentos não são comparticipados, salvo nos casos 

previstos na legislação que define o regime de comparticipação do Estado no preço dos 

medicamentos [2].  

A dispensa de MNSRM é realizada para tratamentos de curta duração, alívio de 

transtornos menores ou alguma sintomatologia. Estes medicamentos são normalmente 

de venda livre, sendo o PVP atribuído pela Farmácia que decide assim as margens de 

comercialização.  

Estes medicamentos são dispensados por indicação Farmacêutica ou por 

Automedicação. A elevada frequência com que os doentes recorrem à Farmácia para 

adquirir este tipo de medicação é reflexo da proximidade entre os doentes e a Farmácia 

mas também devido à grande confiança que o público em geral tem no trabalho dos 

Farmacêuticos. 

Foi neste tipo de dispensa que mais vezes tive dúvidas e tinha por vezes de fazer 

perguntas ou procurar a informação que necessitava antes de dispensar o medicamento. 

Neste tipo de situação, usualmente, o Farmacêutico é o único profissional de saúde que 

tem contacto com o doente, pelo que o nível de responsabilidade aumenta 

consideravelmente. Sobretudo nos meus primeiros dias de Estágio fui aconselhado a 

procurar, nos momentos livres, alguma informação sobre MNSRM como Antigripais, 

Xaropes para os diferentes tipos de Tosse entre outros.  

3.2.1-Dispensa de MNSRM por Automedicação  

A automedicação é a utilização de medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM) de forma responsável, sempre que se destine ao alívio e tratamento de 

queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência ou aconselhamento 

opcional de um profissional de saúde. Esta é uma prática que é usada no caso de 

transtornos mais recorrentes, em que há um conhecimento geral do tipo de medicação 

indicada para a situação [6].  
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Apesar de este tipo de dispensa ser baseado na Automedicação e na escolha da 

terapêutica pelo doente, não pode deixar de haver um cuidado especial por parte do 

Farmacêutico procurando detetar qualquer contraindicação para o Doente. Para isto é 

sempre necessário procurar fazer algumas perguntas que ajudem a perceber qual a real 

situação do doente bem como mais alguns dados que permitam detetar perigos para o 

mesmo. É também muito importante prestar informação aos doentes, pois muitas vezes 

dão a sensação de conhecer o medicamento e não têm informação suficiente para o 

utilizar.  

Deve haver sempre consciência por parte do Farmacêutico que no caso de 

detetar que a situação é grave o doente deve ser encaminhado para o Médico ou outro 

profissional de saúde com mais habilitações para realizar o diagnóstico. 

Alguns medicamentos como por exemplo antibióticos estão fora de questão no 

que toca a automedicação, no entanto alguns doentes procuram obtê-los na Farmácia 

sem receita médica havendo uma certa dificuldade em explicar que se trata de uma 

questão de saúde pública. Apesar de não me ter deparado com um grande número 

destas situações, as que ocorreram revelaram-se verdadeiros desafios.  

3.2.2-Dispensa de MNSRM por Aconselhamento Farmacêutico  

Segundo o Guia de Boas Práticas de Farmácia, da Ordem dos Farmacêuticos, “a 

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

pela seleção de um medicamento não sujeito a receita médica e/ou indicação de medidas 

não farmacológicas, com o objetivo de aliviar ou resolver um problema de saúde 

considerado como um transtorno menor ou sintoma menor, entendido como problema de 

saúde de carácter não grave, autolimitante, de curta duração, que não apresente relação 

com manifestações clínicas de outros problemas de saúde do doente.”[7].  

Em muitas situações os doentes recorrem à Farmácia com dúvidas sobre algum 

tipo de transtorno ou sintoma, procurando informação e ajuda sobre o mesmo. Nesta 

situação o Farmacêutico deve procurar questionar sobre a situação obtendo assim o 

maior número de informações possíveis para aconselhar o tratamento mais adequada ao 

caso. Há sempre que ter em conta variados fatores que influenciam o tipo de tratamento 

como por exemplo sexo, idade, patologias existentes, outra medicação que o doente 

esteja a tomar entre outros, mas também é fundamental procurar desde logo adequar a 

linguagem e as formas de comunicação ao doente em questão para transmitir confiança 

não só para aumentar a adesão à terapêutica mas também para que o doente possa 

expor as suas dúvidas e desconfianças de forma aberta e clara.  



FARMÁCIA DE SALGUEIROS  

 

 17 

 
 

Luciano Seixas 

Seixas 

Em algumas destas situações sabia exatamente qual o medicamento que devia 

dispensar, noutras situações, e sobretudo no início do Estágio surgiam-me mais dúvidas 

pois desconhecia quais os medicamentos que por hábito eram dispensados na Farmácia 

para determinada situação, tendo em conta segurança, número de existências e 

interesses comerciais da Farmácia. 

3.3- Medicamentos manipulados 

Os medicamentos manipulados são “qualquer fórmula magistral ou preparado 

oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico;”[8]. 

Na FS a produção de Medicamentos manipulados ocorre apenas 

espontaneamente e existe um reduzido número de medicamentos preparados. A grande 

maioria de Medicamentos manipulados é pedida a outras farmácias, sendo a mais usual 

a Farmácia dos Clérigos no Porto. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de produzir dois medicamentos 

manipulados: A solução de minoxidil a 5% para a alopécia e a solução alcoólica saturada 

de ácido bórico, utilizada como gotas auriculares. Para além da preparação realizei 

também o cálculo do preço dos Medicamentos manipulados, de acordo com a Portaria nº 

769/2004 de 1 de julho. A produção destes Medicamentos manipulados é realizada de 

acordo com a Farmacopeia Portuguesa e o Formulário Galénico Português. 

3.4- Medicamentos de uso Veterinário 

Medicamento veterinário é 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 [9]. 

Na FS a quase totalidade dos Medicamentos Veterinários vendidos são para 

animais de estimação como cães e gatos, no entanto estes medicamentos não 

representam uma grande fatia das vendas da Farmácia.  

A maioria dos Medicamentos Veterinários vendidos na FS são antiparasitários 

internos ou externos.  

Tive oportunidade de em variadas situações dispensar medicamentos deste tipo, 

porém senti algumas dificuldades sobretudo inicialmente devido ao facto de nunca ter tido 

formação para este tipo de medicamentos. Apesar deste constrangimento com o tempo e 

a experiência comecei a sentir-me bastante seguro para uma dispensa segura e 

confiante.  
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3.5- Produtos Dermatológicos e de Higiene Pessoal 

Estes produtos são designados como qualquer substância ou preparação 

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

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

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

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

estado ou de corrigir os odores corporais [10]. 

Estando a FS situada num local muito próximo da praia é de extrema importância 

o domínio de todo o tipo de produtos Dermatológicos e Cosméticos como Protetores 

solares, cremes pós-solares, cremes de mãos entre outros. Existem variadas gamas 

destes produtos pelo que cabe à equipa da Farmácia e ao Farmacêutico em particular ter 

conhecimento de todas para assim informar da maneira mais correta e adequada os 

clientes da Farmácia.   

No contexto atual do setor da Farmácia em Portugal, este tipo de produtos são 

cada vez mais uma mais-valia no que toca à gestão financeira e aos ganhos de uma 

Farmácia uma vez que são produtos em que a margem é definida pela Farmácia e com 

os quais existe a possibilidade de realizar vendas cruzadas. 

Tive a oportunidade de assistir a algumas formações sobre produtos deste tipo o 

que sem dúvida enriqueceu os meus conhecimentos e contribuiu para a minha formação 

contínua, não só pela informação dada mas também pela literatura fornecida que permite 

consultar quando necessário bem como estudar mais aprofundadamente alguns 

produtos.  

Ao longo do meu tempo de Estágio fui aprendendo as diferentes características 

dos diversos produtos bem como as diferenças entre cada gama bem como as vantagens 

e desvantagens entre elas. Como é uma área onde estão constantemente a surgir 

produtos novos e inovadores é necessário para o Farmacêutico ir sempre procurando 

formação de forma a responder da forma mais adequada aos novos desafios e 

tendências.  

4- Cuidados Farmacêuticos 
As Farmácias são, nos dias de hoje, mais do que locais onde são vendidos 

medicamentos e produtos de saúde, são locais em que são prestados cuidados de saúde 

à população em geral. A procura de apoio e aconselhamento Farmacêutico em questões 

de Saúde Pública como medição de parâmetros bioquímicos, Tensão Arterial, 

administração de injetáveis ou mesmo Primeiros Socorros tem um impacto imensurável 

ao nível do descongestionamento de serviços Hospitalares ou em Centros de Saúde o 
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que permite uma maior fluidez no funcionamento dos mesmos. Será certamente este dos 

maiores méritos das Farmácias como agentes de Saúde Pública.  

Durante o meu estágio realizei testes de Colesterol Total, Triglicerídeos e 

Glicémia bem como medição da Tensão Arterial (TA). Estes testes são realizados na 

Sala do utente com toda a segurança e privacidade. Apercebi-me da confiança que a 

população em geral tem do trabalho dos Farmacêuticos e sempre que possível procurei 

aumentar essa confiança ajudando a interpretar os resultados obtidos e dando dicas para 

uma melhoria contínua do estado de saúde, aconselhando a procurar ajuda médica 

sempre que necessário. 

É importante salientar que os testes bioquímicos realizados na Farmácia não têm 

efeitos de diagnóstico tendo apenas um caráter de rastreio.   

4.1- Determinação do Colesterol Total e Triglicerídeos 

A determinação de Colesterol Total e Triglicerídeos é realizada com o mesmo 

aparelho variando no entanto as tiras reativas e consequentemente o respetivo código. 

Este aparelho é semiautomático sendo necessário inserir a tira com sangue para obter o 

resultado. Esta determinação demora 180 segundos.  

O valor de referência do Colesterol Total é 190mg/dL e de Triglicerídeos é de 

150mg/dL e estes testes devem ser realizados em jejum de 12 horas [11,12]. 

Nas primeiras vezes que realizei este teste senti algumas dificuldades pois é 

necessária uma gota de sangue considerável bem como uma execução rápida do 

procedimento devido à curta janela de funcionamento do aparelho. Nos dias mais frios 

sentia também alguma dificuldade pois o aparelho necessita de uma temperatura mínima 

de funcionamento. Com o tempo e o número de ensaios realizados consegui mecanizar 

os processos e diminuir os erros de procedimento.  

4.2- Determinação da Glicémia 

A determinação dos níveis de glucose no sangue reveste-se de grande 

importância nos portadores de Diabetes mellitus, no entanto pode também ser útil em 

determinações de hipoglicémias ou hiperglicémias pontuais. Muitos dos doentes 

portadores de Diabetes mellitus possuem aparelhos para determinação da glucose, no 

entanto uma fatia desses doentes não ou não sabe utilizar estes aparelhos, outros porém 

têm mais confiança nos resultados obtidos na Farmácia ou medem em casa e na 

Farmácia de forma a comparar os valores obtidos.  

A Glicémia pode ser medida em jejum, até duas horas depois da refeição (pós-

prandial) ou de forma ocasional. Os valores recomendados de glicémia são ≤110mg/dL 

[13].  
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Comparativamente ao teste do Colesterol Total e Triglicerídeos, este teste é muito 

mais rápido (demora apenas 5 segundos), necessita de uma gota de sangue muito menor 

e tem um procedimento muito mais simples.  

Durante o meu estágio realizei este teste quase diariamente e sempre que 

possível tentava aconselhar o doente, tentando dar conselhos no que toca ao controlo 

dos níveis de glucose no sangue bem como da adoção de um estilo de vida saudável.  

4.3- Tensão Arterial  

A Hipertensão Arterial é um dos grandes problemas da Sociedade Moderna e 

caracteriza-se por ser uma doença que se manifesta de forma silenciosa e com 

consequências súbitas. É portanto de extrema importância o controlo da Tensão Arterial 

evitando assim problemas secundários como enfartes do miocárdio ou acidentes 

vasculares cerebrais (AVC). Na FS a determinação da TA é realizada gratuitamente com 

o auxílio de um medidor eletrónico de braço. Esta medição tem de ser realizada num 

local sossegado, não podendo o doente falar ou mexer-se para não alterar os valores. 

Após a obtenção dos resultados, dependendo da disponibilidade do doente, há um 

diálogo que permite perceber os hábitos e histórico do mesmo bem como aconselhar 

corretamente o doente sobre medidas que permitam controlar a TA ou sobre quando 

consultar o Médico. 

Os valores recomendados são pressão arterial sistólica (PAS) igual ou inferior a 

140 mmHg e/ou da pressão arterial diastólica (PAD) igual ou inferior a 90 mmHg [14]. 

Por vezes surgiam doentes que todos os dias mediam a TA de forma a registar os 

valores para informar o Médico de forma que houvesse um posterior ajuste da medicação 

outros casos houve de pessoas que sentiam algum tipo de mal-estar e passavam na 

Farmácia procurando saber se era algum efeito dos valores da TA.  

4.4- Preparação Semanal da Medicação 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de contactar com um serviço que pode 

ser considerado um Cuidado Farmacêutico, este serviço é a preparação semanal da 

medicação de um doente. O doente carateriza-se por ser idoso, viver sozinho e ter baixos 

rendimentos. De momento a FS apenas está a prestar o serviço a este doente.  

Todas as semanas o doente leva até à Farmácia um saco com todos os seus 

medicamentos e caixinhas de medicação, em número suficiente para uma semana, 

divididas em 4 compartimentos: jejum, pequeno-almoço, almoço, jantar/noite.  

Existe na Farmácia um documento onde estão indicados todos os medicamentos 

do doente bem como a posologia. A partir da análise do documento vão-se enchendo as 
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caixinhas de medicação. Este processo está sempre sujeito a alterações em cada 

consulta realizada e é de grande importância uma atenção redobrada para evitar erros.  

5- Outros serviços 

5.1-Consultas de Nutrição, Podologia e Optometria 

No contexto atual da Farmácia em Portugal torna-se necessário acrescentar 

novos serviços à Farmácia, esses serviços podem ser de variados tipos, tendo no entanto 

como objetivo final a promoção da Saúde nos clientes da Farmácia aumentando também 

a fidelização. 

Na FS existem consultas de Nutrição, Podologia e Optometria. A nível pessoal 

estive mais envolvido com as consultas de Nutrição pois estava responsável, desde a 

primeira semana para confirmar, por telefone, as marcações para o dia seguinte. Estas 

consultas decorriam às quintas-feiras.  

Relativamente às consultas de Podologia e Optometria o meu papel foi sobretudo 

realizar marcações quando solicitado bem como sugerir consultas ou um rastreio no caso 

de achar necessário. Sobretudo no caso das consultas de Podologia, quando um doente 

surgia com algum tipo de complicação no pé, recomendava uma consulta de podologia 

recebendo assim o doente mais informação e se necessário tratamento, por um 

Profissional de Saúde mais habilitado para a situação.  

5.2-Farmadrive 

O conceito de farmadrive baseia-se no atendimento a clientes da Farmácia sem 

estes saírem do seu automóvel. Este procedimento apesar de parecer bastante cómodo 

acaba por ser de maior dificuldade para o Farmacêutico, sobretudo por não existir um 

computador no compartimento do farmadrive, sendo necessário deslocar-se para um 

computador do balcão de atendimento. É portanto recomendado que este serviço só seja 

utilizado no caso de vendas de MNSRM, uma vez que o seu processo de venda é mais 

simples. 

Este serviço acaba por ter sobretudo como objetivo a fidelização e angariação de 

clientes. 

Durante o meu Estágio realizei uma série de vendas no farmadrive e notei que por 

vezes havia uma dificuldade ao nível de compreensão e perceção pois o cliente não 

estava sempre junto de mim caso precisasse de mais informações sobre alguma coisa, 

achei também que era mais difícil os clientes perceberem algum tipo de informação que 

tivesse que ser prestada devido à maior distância e menor contacto entre Farmacêutico e 

Cliente. 



FARMÁCIA DE SALGUEIROS  

 

 22 

 
 

Luciano Seixas 

Seixas 

5.3- Valormed    

A VALORMED, criada em 1999, é uma sociedade sem fins lucrativos que tem a 

responsabilidade da gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de 

uso. Resultou da colaboração entre a Indústria Farmacêutica, Distribuidores e Farmácias 

em face da sua consciencialização para a especificidade do medicamento enquanto 

resíduo [15]. 

Este programa decorre de forma contínua e permite que os clientes da Farmácia, 

quando assim o desejarem, poderem entregar as embalagens vazias de medicamentos 

na Farmácia de maneira a que sejam tratadas como resíduos peculiares que são. Para 

uma eficácia maior na recolha destes resíduos o Farmacêutico deve ir informando os 

doentes desta campanha tendo em vista a consciencialização da sociedade em geral 

uma vez que esta não é só uma questão ambiental mas acima de tudo uma questão de 

saúde pública.  

Os contentores quando estão cheios são fechados, pesados e selados para 

serem transportados pelo armazenista aquando da entrega das encomendas. No 

momento do levantamento o operador do fornecedor preenche um papel e carimba, 

garantindo assim que procedeu ao transporte do contentor. O armazenista depois 

encaminha o contentor para a VALORMED onde este será destruído. 
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Parte 2 

1- Mês do coração 
Quando cheguei à FS deparei-me com uma equipa muito dinâmica e que 

constantemente tenta promover a Farmácia através de novas ideias. Nesse sentido 

surgiu a ideia de em cada mês introduzir uma temática, promovendo assim a Saúde na 

população.  

Sendo o mês de maio eleito pela Fundação Portuguesa de Cardiologia (FPC) 

como o mês do coração, pensou-se em dedicar este mês a esse tema. Entre as várias 

atividades realizadas destaca-se a elaboração de panfletos informativos (Anexos 1 e 2), a 

organização de um rastreio cardiovascular gratuito (Anexo 3) e de uma “Caminhada pelo 

Coração”, que por motivos de logística teria lugar apenas em junho (Anexo 4).  

As doenças cardiovasculares continuam a ser a principal causa de mortalidade na 

população portuguesa, tal como em todos os países europeus, apesar da tendência 

constante de decréscimo verificada nos últimos anos. Têm um importante impacto 

económico que decorre da incapacidade por elas provocada, bem como dos crescentes 

custos relacionados com o seu tratamento [16].  

Em Portugal, a mortalidade por doenças do aparelho circulatório (habitualmente 

designadas como doenças cardiovasculares, mas incluindo as doenças 

cerebrovasculares) está em redução progressiva nas últimas duas décadas, 

apresentando uma tendência oposta à mortalidade devida às doenças oncológicas [17]. 

Têm sido verificados alguns progressos no que toca a estas doenças ao longo dos 

anos. Esses progressos decorrem não só da disponibilização de novos fármacos e 

técnicas inovadoras, mas sobretudo de uma substancial melhoria das condições 

organizativas, permitindo uma precoce resposta da emergência pré-hospitalar, um correto 

encaminhamento para os locais onde os melhores tratamentos podem ser administrados 

e um reforço operacional dos meios disponíveis em todo o território [17].  

As ações necessárias para um indivíduo prevenir e tratar doenças 

cardiovasculares são enganosamente simples: comer uma dieta saudável, manter-se 

fisicamente ativo durante toda a vida, não usar tabaco e procurar cuidados de saúde 

regularmente, no entanto a realidade é muito mais complexa. Uma mudança de 

comportamento é sempre difícil e as escolhas individuais são influenciadas por fatores 

sociais e ambientais mais amplos, para além disso muitas pessoas não têm os recursos 

ou acesso a procurar cuidados de saúde adequados [18]. 
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1.1-Panfletos Informativos 

1.1.1-Doenças Cardiovasculares 

As doenças cardiovasculares (DCV) são um grupo de doenças do coração e dos 

vasos sanguíneos e que incluem entre outras doença coronária cardíaca, doença 

vascular-cerebral, doença arterial periférica, cardiopatia reumática, doença cardíaca 

congénita, tromboembolismo venoso e embolia pulmonar [19]. 

Os ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais (AVCs) são geralmente as 

manifestações agudas e são causadas principalmente por um bloqueio que impede a 

passagem do sangue para o coração ou cérebro. A razão mais comum para isso é o 

acumular de depósitos de gordura nas paredes internas dos vasos sanguíneos que 

irrigam o coração ou o cérebro. Os AVCs também podem ser causados por hemorragia 

de um vaso sanguíneo no cérebro ou a partir de coágulos de sangue [19]. 

Na aterosclerose as paredes das artérias tornam-se grossas e duras por causa 

dos depósitos de gordura que se acumulam. Os depósitos de gordura são chamados 

placas e quando isso acontece o fluxo de sangue é restrito. A aterosclerose pode 

acontecer ao longo do corpo: Nas artérias do coração é conhecida como doença arterial 

coronária, nas pernas, doença arterial periférica. A aterosclerose ocorre ao longo de um 

período de tempo e suas consequências podem ser graves e incluem ataque cardíaco e 

acidente vascular cerebral [20]. 

Embora o foco esteja mais frequentemente concentrado sobre o impacto global da 

mortalidade associada a doenças como a malária, tuberculose ou VIH / SIDA, as DCV 

causam mais de três vezes as mortes anuais destas três doenças combinadas. Na 

verdade, quase 30 por cento de todas as mortes em países de baixos e médios 

rendimentos são atribuíveis às DCV, e mais de 80 por cento das mortes relacionadas 

com doenças cardiovasculares em todo o mundo ocorrem, hoje em dia, em países de 

baixos e médios rendimentos. Este problema de saúde é acompanhado por um impacto 

económico pernicioso. Apesar do significativo e crescente aumento das condições e 

gastos em saúde nos países de rendimentos médios e baixos, as DCV e as doenças 

crónicas relacionadas não estão incluídas pela maioria dos interessados nos seus 

investimentos e compromissos para melhorar a saúde das pessoas do mundo [18]. 

As DCV e as doenças crónicas relacionadas já foram consideradas doenças de 

países industrializados. No entanto, nos últimos anos, um conjunto cada vez mais robusto 

de evidências epidemiológicas destacou a proliferação dos fatores de risco para DCV em 

todo o mundo, incluindo a obesidade, hipertensão e diabetes. O agravamento da saúde 
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cardiovascular em todo o mundo e principalmente nos países em desenvolvimento, 

reflete as mudanças globais significativas no comportamento e estilo de vida [18]. 

1.1.2-Fatores de risco cardiovascular e prevenção 

De uma forma geral os fatores de risco cardiovasculares estão entre os primeiros 

fatores de risco da generalidade das doenças. Atualmente nos 10 principais fatores de 

risco de doenças do mundo encontram-se o excesso de peso, diabetes, inatividade física, 

hipertensão arterial, tabagismo e dieta pobre em frutas, sendo todos eles fatores de risco 

para doenças cardiovasculares [21]. 

Os fatores de risco cardiovascular podem ser divididos em fatores de risco 

modificáveis e não modificáveis. Os primeiros podem ser controlados através da adoção 

de hábitos de vida saudável, os segundos por sua vez estão para além do alcance do 

doente, no entanto podem ser minimizados se existirem isolados, através do controlo dos 

fatores de risco modificáveis.  

Na sociedade moderna estão a surgir cada vez mais outros fatores de risco como 

o excesso de stress ou a depressão, sendo estes fatores de risco chamados “fatores de 

risco psicossociais”, estando estes fatores associados com a ocorrência de DCV através 

da ocorrência de distúrbios cardíacos crónicos.   

O controlo dos fatores de risco faz-se através da prevenção e esta ocupa, 

atualmente, o lugar principal no que diz respeito ao combate a DCV. Com o 

conhecimento geral que existe na sociedade, bem como campanhas de prevenção cada 

vez mais divulgadas, estão a ser dados passos importantes na redução das DCV. 

Existem empresas que promovem campanhas de prevenção, através da implementação 

de incentivos aos participantes, de forma a melhorar o rendimento laboral bem como a 

qualidade de vida dos seus funcionários.  

1.1.2.1-Inatividade física 

A inatividade física é um dos grandes problemas da sociedade moderna. Com a 

evolução dos anos e mudanças de estilo de vida, a população mundial tende a adquirir 

hábitos sedentários, hábitos que resultam sobretudo das condições de trabalho e da 

industrialização da maioria das profissões eliminando assim progressivamente o trabalho 

manual. Este estilo de vida sedentário tornou-se predominante rapidamente, sobretudo 

nos países industrializados e com esta alteração, favorável ao sedentarismo, surgiu um 

aumento de doenças crónicas, em grande parte derivadas do sedentarismo [22]. 

Atualmente assume-se como um dado adquirido que a atividade física tem 

benefícios para a saúde, sobretudo cardiovascular, e existe um vasto número de estudos 
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que comprovam essa situação. A American Heart Association concluiu, inclusive, que um 

estilo de vida sedentário é um fator de risco major de doença cardiovascular [22]. 

Sabendo-se à partida das vantagens em manter uma atividade física constante, 

os profissionais de saúde têm um papel muito importante na promoção deste hábito, no 

entanto, por vezes existe alguma resistência em aconselhar medidas não farmacológicas 

como forma de prevenção ao invés de uma terapêutica farmacológica. Tendo em conta 

que os profissionais de saúde são a principal fonte de informação para os doentes no que 

toca a questões de saúde e que 30 a 45 minutos de exercício diário moderado são 

suficientes para garantir benefício de saúde significativos, todos os profissionais de saúde 

devem assumir a responsabilidade de aconselhar da melhor forma o doente, tornando-o 

assim mais ativo. Deve dada uma importância tão grande à "prescrição" de exercício 

físico como aquela que é dada aos outros tratamentos mais comuns [23]. 

Estima -se que a inatividade física seja responsável por 6% dos casos de doença 

coronária, 7% dos casos de Diabetes mellitus tipo 2 e 10% dos casos de cancro da 

mama e do cólon [24]. 

Tendo em conta a importância da atividade física, surgiu a ideia de realizar uma 

caminhada organizada pela FS, este assunto será tratado mais à frente.  

1.1.2.2-Obesidade 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), considera-se que há excesso 

de peso quando o IMC é ≥  a 25 e que há obesidade quando o Índice de Massa Corporal 

(IMC) é ≥  30. No entanto, em certos casos, nomeadamente nos atletas, nos indivíduos 

com edemas e com ascite, o IMC não é uma determinação fiável da obesidade, pois não 

permite distinguir a causa do excesso de peso. O IMC permite, duma forma rápida e 

simples, dizer se um indivíduo adulto tem baixo peso, peso normal ou excesso de peso, 

pelo que foi adotado internacionalmente para classificar a obesidade. A obesidade 

classifica-se, assim, em três classes: Classe I (IMC 30,0-34,9),Classe II (IMC 35,0-39,9) e 

Classe III (IMC ≥ 40,0) [25]. 

A obesidade aumenta o risco de vários problemas de saúde, incluindo 

hipertensão, Diabetes mellitus tipo 2, dislipidémias, apneia do sono, disfunção vascular, 

artrite, entre outros. Existem estudos que demonstram que a maioria dos custos médicos 

são dedicados à obesidade, superior mesmo a outros comportamentos negligentes como 

fumar ou beber álcool em excesso. A obesidade tem um efeito adverso sobre muitos 

aspetos da saúde, desde encurtar a esperança de vida e contribuir para condições 

crónicas tais como diabetes e doenças cardiovasculares até interferir com a respiração, 

qualidade de vida, e interações sociais [26].  
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Para perder peso podem ser tomadas várias medidas como dieta, exercício físico, 

medicamentos, suplementos alimentares e em indivíduos apropriados a cirurgia. É no 

entanto importante notar que o peso corporal é o resultado de interações complexas 

entre muitos fatores, incluindo atividade física, dieta, meio ambiente e fatores genéticos. 

Embora uma grande parte continue a ser aprendida sobre essas interações, os esforços 

para prevenir a obesidade podem melhorar muito a saúde individual e pública, reduzir a 

prevalência da maior parte das doenças crónicas e economizar milhões de euros por ano 

em custos de saúde. Programas de saúde e bem-estar no local de trabalho têm o 

potencial de fornecer uma base para prevenir e reduzir a obesidade [26]. 

1.1.2.3- Tabagismo 

O tabagismo é considerado como uma doença crónica resultante da dependência 

de nicotina [24].  

No que diz respeito ao consumo de tabaco Portugal não foge à regra daquilo que 

é a tendência mundial e o consumo de tabaco é assim uma das principais causas de 

morbilidade e mortalidade evitáveis. Estima-se que em 2000 tenha sido responsável por 

85% das mortes por cancro do pulmão, por 26% do total de mortes por cancro e por 9% 

do total de mortes por doenças cardiovasculares verificadas nos homens. Este consumo 

foi ainda responsável por cerca de 22% do total de mortes, por 18% das mortes por 

doença cardiovascular e por 65% das mortes por doença pulmonar obstrutiva crónica 

verificadas nos homens dos 35 aos 69 anos, por 26% das mortes por cancro do pulmão e 

por 17% das mortes por doença pulmonar obstrutiva crónica verificadas nas mulheres, no 

mesmo grupo etário. Nos EUA, o tabagismo é a principal causa de morte evitável. Parar 

de fumar é muitas vezes considerada a única mudança de comportamento que permite 

reduzir a morbilidade e mortalidade, e portanto os esforços para prevenir e reduzir as 

taxas de tabagismo entre os funcionários são componentes críticos de um programa de 

saúde e bem-estar do local de trabalho [26]. 

O uso do tabaco (fumadores ativos e passivos) está fortemente associado a maior 

morbilidade e mortalidade, elevado recurso aos serviços de saúde e diminuição da 

produtividade. A educação direcionada para desistir e para prevenir o tabagismo, 

programas de cessação tabágica, tratamento farmacológico, programas de apoio social e 

combinações de todos estes têm sido usados com sucesso para reduzir o consumo de 

tabaco na população em geral mas sobretudo em funcionários de empresas em particular 

[26].   
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No entanto, enquanto têm sido realizados grandes progressos na redução da 

prevalência do tabagismo, devem também ser realizados grandes esforços para 

desencorajar e prevenir a iniciação tabágica [26].  

Sendo o tabagismo um fator de diminuição da produtividade, têm sido 

implementadas, por muitas empresas, medidas que promovam a cessação tabágica, 

exemplos dessas iniciativas são a redução das zonas para fumadores no local de 

trabalho, incentivos financeiros e promoção de programas de cessação tabágica [26].  

Os fatores negativos que mais influenciam a iniciação ao tabagismo são: 

exposição ao fumo através de membros da família, pressão dos pares e fácil acesso ao 

tabaco. O facto de existirem efeitos negativos da cessação tabágica é também um dos 

grandes obstáculos à cessação tabágica. As principais razões que provocam resistência 

à cessação tabágica são os benefícios no alívio do stress e ansiedade, controlo do peso 

baixo custo de cigarros (situação que tem tendência a mudar gradualmente), estar junto 

de fumadores e crenças na isenção de risco associado ao tabagismo [24].  

Apesar de na maioria das vezes os fumadores, quando iniciam a cessação 

tabágica terem tendência a ganhar peso, este ganho de peso compensa os malefícios do 

tabaco. Sendo a obesidade um fator de risco cardiovascular, apesar de tudo, um 

pequeno ganho de peso é preferível comparativamente ao tabagismo [28]. 

O tabagismo tem efeitos cardiovasculares a curto e longo prazo, que são 

reversíveis logo após a cessação: aumenta a frequência cardíaca e a contratilidade do 

miocárdio, induz vasoconstrição arterial, aumenta a agregação plaquetária, reduz a 

distribuição de oxigénio nos tecidos e a longo prazo induz lesão endotelial e formação de 

ateroma. Foi demonstrado que logo após uma semana do início da cessação tabágica, 

verifica-se um aumento do tónus vagal em fumadores habituais [28,29].  

O aumento do risco de doenças cardiovasculares associadas ao tabagismo 

também é mediado através de fatores de risco cardiovasculares, tais como um aumento 

nos níveis de LDL-C e Triglicerídeos, diminuição dos níveis de HDL-C, ou um aumento 

nos níveis de glicose no sangue em jejum. Alguns desses fatores de risco cardiovascular, 

tais como níveis de HDL-C ou a sensibilidade à insulina, melhoram após a cessação 

tabágica, independentemente do ganho de peso em potencial [24,28]. 

1.1.2.4-Hipertensão arterial 

Certamente que a Hipertensão arterial (HTA) é o fator de risco cardiovascular 

mais importante e também aquele mais significativo entre a população portuguesa. 

Estima-se que cerca de 42% da população portuguesa seja hipertensa. Este número 

avoluma-se se estivermos a falar de portadores de Diabetes mellitus do tipo 2, onde se 
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estima que cerca de 76% sejam hipertensos. A HTA é o fator de risco mais prevalente na 

população portuguesa e por consequência, apesar de ser simples o seu diagnóstico, este 

deve obedecer a um processo criterioso e rigoroso de avaliação, diagnóstico e 

classificação. A prevalência de HTA aumenta com a idade e é mesmo superior a 70% 

entre pessoas com mais de 75 anos. A HTA, para além de ser o fator de risco 

cardiovascular mais comum, é também aquele que representa um maior risco de sofrer 

um evento cardiovascular [14, 30]. 

Alguns estudos epidemiológicos fornecem evidências de que o tónus vagal, 

medido pela variação da frequência cardíaca, é menor em pessoas com HTA do que em 

normotensos. É importante ressaltar que esses estudos sugerem que reduções no tónus 

vagal podem preceder o desenvolvimento de HTA [29]. 

Como doença crónica que é, a HTA necessita da terapêutica e vigilância 

continuada no tempo, sendo importante não esquecer que a interrupção da terapêutica, 

absoluta ou intermitente, pode associar-se a um agravamento da situação clínica, 

embora, num grande número de casos, a HTA evolua de uma forma benigna e seja fácil 

de controlar. Um processo importante no controlo da HTA é a aplicação de medidas não 

farmacológicas e que envolvem por exemplo o controlo de peso, a adoção de hábitos 

alimentares saudáveis, a redução do consumo de bebidas alcoólicas, a redução de sal 

nos alimentos e a prática regular de atividade física. Curiosamente, as intervenções de 

estilo de vida resultam em melhorias significativas no controlo da HTA, não sendo muitas 

vezes necessária terapêutica farmacológica. Foi demonstrado em diversos estudos que o 

tratamento farmacológico da HTA em idosos reduz a probabilidade de ocorrência de 

eventos cardiovasculares nessa faixa etária [14, 24, 30].  

1.1.2.5-Diabetes mellitus 

A prevalência de Diabetes mellitus tipo 2 está a aumentar um pouco por todo o 

mundo. Devido às complicações associadas e aos custos elevados de intervenção, a sua 

prevenção bem como os problemas que podem advir desta doença exigem mais atenção. 

As principais complicações da diabetes são as DCV - tanto a doença microvascular como 

a doença macrovascular. O principal fator de risco para o diabetes tipo 2 é uma condição 

chamada de pré-diabetes. A predisposição de um doente que possua pré-diabetes para 

contrair Diabetes mellitus tipo 2 torna-o um fator de risco potencial para a DCV também. 

Para além desta situação, geralmente, existem concomitantemente outros fatores de 

risco cardiovascular que compõem a síndrome metabólico [30,31]. 

A incidência e prevalência de Diabetes mellitus, pelo menos, até aos 65 anos de 

idade deve-se a vários fatores como a redução da secreção de insulina, diminuição da 



FARMÁCIA DE SALGUEIROS  

 

 30 

 
 

Luciano Seixas 

Seixas 

sensibilidade dos tecidos à insulina e alterações na composição corporal incluindo o 

aumento da gordura visceral e redução da massa magra [30]. 

Diabetes mellitus é um fator de risco potente para DCV sobretudo em idosos, 

incluindo doença arterial coronária, doença arterial periférica e AVC. No entanto a 

Diabetes mellitus nunca deve ser encarada apenas como um fator de risco, mas sim uma 

doença no seu todo pois tem inúmeras complicações associadas que não podem ser de 

forma alguma descoradas, como por exemplo maior risco de manifestações 

microvasculares, como sejam, retinopatia, nefropatia e neuropatia, doenças 

macrovasculares, disfunção eréctil, doença renal crónica, hipotensão ortostática, entre 

outros. O controlo da Diabetes mellitus em adultos mais velhos pode incluir intervenções 

de estilo de vida, medicamentos orais e/ ou insulina. Para além disso, o controlo de 

outros fatores de risco é apropriado [30,31] 

Não existindo estudos que confirmem totalmente a ligação direta entre DCV e 

Diabetes mellitus, assume-se que essa ligação exista, no entanto a dificuldade em 

dissecar todas as variáveis como a obesidade concomitante, dislipidémia, hipertensão e 

estados pró-inflamatórios e pró-trombóticos. Todas estas variáveis, são componentes da 

síndrome metabólica e estão comumente presentes em pessoas com pré-diabetes. No 

entanto existem alguns estudos que apontam que a síndrome metabólica aumenta o risco 

para DCV macrovascular em aproximadamente 2 vezes [31]. 

Uma forma de prevenir esta situação passa por redução de peso em indivíduos 

obesos, aumento da atividade física e a ingestão reduzida de ácidos gordos saturados, 

alimentos ricos em colesterol e sódio. Caso seja adequado deve ser considerada a 

utilização de fármacos de forma a controlar este fator de risco cardiovascular [31]. 

Existem ainda condicionantes que levam a Diabetes mellitus a ser um dos 

principais fatores de risco cardiovascular, como o facto de ter sido comprovado que a 

terapia com aspirina de forma a reduzir eventos cardiovasculares não é eficaz em 

doentes com Diabetes mellitus. É também de grande importância o facto de se ter 

demonstrado que os diabéticos possuem um tónus vagal mais baixo do que os não 

diabéticos estando assim predispostos à ocorrência de DCV [29-31]. 

1.1.2.6- Dislipidémias   

Uma dislipidémia com características aterogénicas envolve uma tríade de 

aumento de LDL, diminuição de HDL e aumento de triglicerídeos. Este tipo de 

dislipidémias está em estreita associação com a obesidade, a síndrome metabólica, a 

resistência à insulina e Diabetes mellitus tipo 2, e tem emergido como um importante fator 
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de risco para DCV. Para além da dieta, foi provada uma grande importância na ligação de 

alguns genes a este tipo de dislipidémia, promovendo alterações nas lipoproteínas [32]. 

 Alguns estudos demonstraram que é possível prever qual o risco de sofrer uma 

DCV a partir dos níveis de LDL no sangue, foi também relacionada a terapia para 

diminuição dos níveis de LDL com a diminuição do risco de DCV. Os níveis de HDL têm 

também uma forte relação epidemiológica com DCV, uma vez que o aumento dos níveis 

de HDL protege contra as DCV. Muitos pacientes com doença arterial coronária não têm 

níveis ideais de HDL e triglicerídeos [32, 33]. 

As medidas não-farmacológicas para a prevenção de dislipidémias envolvem a 

terapia nutricional, o exercício físico e o programa de cessação tabágica. O objetivo é que 

os indivíduos com colesterol elevado para adotar a prática de exercício físico três a seis 

vezes por semana com intensidade moderada, o abandono do tabagismo, restrição da 

ingestão de hidratos de carbono, uma dieta baixa em calorias e açúcar, redução da 

ingestão de gordura e abstenção do consumo de álcool [24, 29, 32, 33].  

1.1.2.7-Dieta 

A importância da dieta no controlo das DCV, como já falado, está relacionada um 

pouco com todos os outros fatores de risco cardiovascular. Uma alimentação saudável 

não implica apenas uma redução no consumo de alimentos menos saudáveis como 

açucares e gorduras, mas também no consumo de alimentos saudáveis e da realização 

de uma dieta equilibrada [30]. 

O consumo de leguminosas como feijão, grão-de-bico e lentilhas tem sido 

recomendado em casos de Diabetes mellitus uma vez que possuem baixos índices 

glicémicos. Estes alimentos parecem melhorar o controlo glicémico em doentes com 

Diabetes mellitus do tipo 2. No entanto são poucos os estudos que avaliam os efeitos 

destes alimentos em DM e não existem estudos sobre as suas verdadeiras vantagens na 

prevenção de DCV. A sua principal vantagem não é apenas serem constituídos por 

hidratos de carbono de digestão lenta, mas também por serem ricos em fibras e proteínas 

vegetais [34]. 

Para cumprir uma alimentação saudável, a dieta mediterrânica é sem dúvida 

alguma um caminho a seguir. Esta dieta caracteriza-se por um alto consumo de azeite, 

frutas, nozes, legumes e cereais, uma ingestão moderada de peixes e aves; uma baixa 

ingestão de produtos lácteos, carnes vermelhas, carnes processadas, e doces; e vinho 

com moderação, consumido com as refeições. Entre as pessoas com alto risco 

cardiovascular, a dieta mediterrânea suplementada com azeite virgem extra ou nozes 
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reduziu a incidência de eventos cardiovasculares. Esta dieta foi classificada como o 

modelo de dieta que poderá fornecer uma melhor proteção contra DCV [35]. 

1.1.2.8-Fatores de risco não modificáveis 

Ao contrário dos fatores de risco modificáveis, estes fatores de risco não 

dependem de um controlo e da adoção de hábitos de vida saudável. Estes fatores podem 

ser a idade, história familiar de DCV ou sexo. Está demonstrada, por vários estudos, a 

relação entre o aumento da idade e a diminuição da variabilidade cardíaca bem como da 

função cardíaca [29].  

Indivíduos com história de fatores de risco cardiovascular demonstraram redução 

da variabilidade da frequência cardíaca., bem como um menos tónus vagal quando 

comparados com indivíduos sem histórico familiar de DCV ou de fatores de risco 

cardiovasculares. É portanto evidente a diminuição da função vagal em pessoas com 

histórico familiar [29]. 

1.1.3-Sinais, sintomas e diagnóstico de DCV 

Não existe uma sintomatologia bem definida no que toca aos sintomas de DCV. 

Existem no entanto um conjunto de sintomas aos quais se deve ter atenção de forma a 

evitar qualquer tipo de evento cardiovascular. Esta sintomatologia deve ter especial 

atenção em pessoas de idade mais avançada, pois é nesta faixa etária que as doenças 

cardiovasculares são mais frequentes. Alguns dos sintomas mais comuns são: dispneia 

(que muitas vezes é associada a má condição física mas que pode estar relacionado com 

uma doença coronária, esta manifestação merece mais atenção quando em repouso), 

palpitações, enjoos, fadiga, desmaios ou dor (derivada de uma situação de isquemia). Na 

angina de peito é comum uma sensação de peso, aperto ou opressão por detrás do 

esterno, que por vezes se estende até ao pescoço, ao braço esquerdo ou ao dorso. No 

caso de ocorrer um enfarte do miocárdio a sintomatologia mais característica é a 

existência de uma dor prolongada no peito, por vezes acompanhada de ansiedade, 

sudação, falta de força e vómitos. Em situações de insuficiência cardíaca, onde existe 

uma dificuldade em bombear o sangue em quantidade suficiente para os órgãos, os 

sintomas mais comuns são a fadiga, grande debilidade, falta de ar em repouso, distensão 

do abdómen e pernas inchadas [36, 37].  

O diagnóstico de uma DCV é realizado pelo médico através de uma análise à 

história clínica do doente bem como a um exame físico, registando os dados do doente e 

procurando algum sinal de doença cardíaca. Para um diagnóstico correto procede-se à 

realização de exames de diagnóstico, estes exames incluem registos da atividade elétrica 

do coração (eletrocardiograma, prova de esforço, eletrocardiograma contínuo 
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ambulatório), radiografias, ecocardiogramas, ressonância magnética (RM), tomografia por 

emissão de positrões (TEP), angiografia coronária e cateterismo cardíaco [38].  

1.2-Rastreio cardiovascular 

Aquando da iniciativa “Mês do coração” pensou-se desde logo na realização de 

um Rastreio Cardiovascular gratuito durante um dia do mês. Os moldes deste Rastreio 

foram definidos mais tarde e decidiu-se que os testes a realizar seriam cálculo do IMC, 

teste da Glicémia, Pressão Arterial e Viport®. Nestes testes não foi possível incluir os 

testes de Triglicerídeos e Colesterol total por uma questão económica. 

Quando ficaram decididos os moldes do Rastreio Cardiovascular, vi que era uma 

boa oportunidade para registar os resultados obtidos de maneira a analisar e perceber 

como estavam os utentes da farmácia no que toca à saúde cardiovascular bem como aos 

fatores de risco cardiovascular. Para realizar este registo elaborei um inquérito cujo 

modelo pode ser visto no Anexo 5. Para além do registo dos valores obtidos acrescentei 

mais algumas questões rápidas que permitiram conhecer um pouco mais dos hábitos e 

história clínica dos utentes.  

Uma vez que não foi realizado um teste ao colesterol total é de todo vantajoso 

saber se os utentes possuem colesterol elevado ou se estão a tomar algum tipo de 

medicação para algum tipo de dislipidémia. Perguntas para saber se o utente é ou foi 

fumador ou relativa ao consumo de álcool também ajudam a ter uma ideia quanto aos 

fatores de risco cardiovascular da pessoa. 

No total foram realizados 27 inquéritos. Não sendo um número muito significativo 

é aquele que foi possível tendo em conta a duração de todos os testes. Não havendo 

muito mais tempo para realizar Rastreios, sobretudo da parte da manhã, também não 

houve qualquer utente que não tivesse realizado o Rastreio por falta de tempo. 

No final propus-me a tratar toda a informação recolhida nos inquéritos e construir 

um poster (Anexo 6) de forma a analisar toda essa informação permitindo assim tirar 

conclusões e perceber em que fatores de risco cardiovascular se pode atuar mais 

eficazmente de forma a prevenir DCV.  

1.2.1-Idade e sexo 

Relativamente à idade dos participantes, a média era de 67 anos, tendo a pessoa 

mais velha 84 anos de idade e a mais nova 41 anos. Sendo a idade um fator de risco 

cardiovascular não modificável é de prever logo à partida um elevado risco 

cardiovascular, no entanto para além de um fator direto, a idade acaba por potenciar a 

ocorrência de outros fatores de risco, muitos deles modificáveis e controláveis quando 

detetados.  
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O sexo dos inquiridos estava distribuído da seguinte forma: 21 participantes do 

sexo feminino e 6 elementos do sexo masculino. Este dado seria mais significativo se o 

risco cardiovascular fosse calculado individualmente e entrando com os valores de todos 

os fatores de risco do individuo, no entanto esta análise é uma análise geral à população 

e não se procedeu nesse sentido.  

1.2.2-Altura, peso e IMC 

O cálculo do IMC é um procedimento muito fácil de executar uma vez que é 

realizado através da altura e massa corporal, medidas estas muito facilmente 

determináveis. A fórmula para o cálculo é a massa corporal a dividir pelo quadrado da 

altura (
     

               
 . O valor é expresso em kg/m2. Segundo a OMS, considera-se que 

há excesso de peso quando o IMC é ≥  a 25 e que há obesidade quando o IMC é ≥  30.A 

obesidade, por sua vez, organiza-se em três classes: Classe I (IMC 30,0-34,9),Classe II 

(IMC 35,0-39,9) e Classe III (IMC ≥ 40,0) [25]. 

Ao nível do peso foi obtida uma média de 71,9 kg, um máximo de 103,3 kg e um 

mínimo de 44,8 kg, porém estes valores só fazem sentido quando analisados em 

conjunto com a altura resultando assim no IMC. O valor médio do IMC é de 27,7 kg/m2, 

sendo este valor preocupante no sentido em que indica uma tendência para o excesso de 

peso na população analisada. É ainda mais grave perceber que apenas um terço dos 

participantes apresenta um IMC abaixo de 25 kg/m2, valor considerado peso normal.  

1.2.3-Pressão Arterial 

Os valores recomendados de PAS são ≤140 mmHg e PAD ≤90 mmHg. O valor 

médio obtido de PA é 131/75 mm/Hg que se pode considerar estando dentro do intervalo 

recomendado, havendo apenas um resultado acima de 160 mm/Hg, o que é francamente 

positivo. No caso do pulso a média é de 74 bpm o que é perfeitamente normal sobretudo 

tendo em conta a média de idades dos participantes [14].  

Uma das perguntas realizadas aos participantes, questionava sobre se eram 

hipertensos diagnosticados, sendo que quase metade dos inquiridos respondeu 

positivamente, no entanto este diagnóstico não se reflete diretamente nos resultados 

medidos no dia do rasteio em que a grande maioria dos inquiridos apresentava a pressão 

arterial controlada. 

1.2.4-Viport® 

O Viport® é um aparelho, relativamente recente, que permite a medição de 5 

parâmetros cardíacos em apenas 2 minutos, medindo o sinal da excitação cardíaca [39].  
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Um dos parâmetros medidos é a pulsação. A pulsação foi também medida 

aquando da medição da Tensão Arterial pelo que os valores obtidos não são muito 

distintos.  

Outro dos parâmetros medidos é o Índice de Stress Cardíaco (CSI) que fornece 

informações sobre a variabilidade da frequência cardíaca e mostra a capacidade do 

coração responder a diversos estímulos. Este cálculo é efetuado a partir da Variabilidade 

da Frequência Cardíaca (VFC) que consiste numa ligeira oscilação da sequência dos 

batimentos cardíacos. Esta análise detalhada de flutuação da frequência cardíaca 

fornece informação sobre a modulação do coração pelo sistema nervoso autónomo, em 

resposta a uma variedade de condições dinâmicas. Como o coração humano é 

constantemente influenciado por estímulos externos e internos, requer inervações 

dinâmicas de ambas as divisões simpática e parassimpática, a fim de reagir 

adequadamente à mudança constante. Uma alteração no padrão da VFC fornece 

antecipadamente indicações percetivas da saúde do coração. Isto implica que um 

indivíduo saudável deve ter uma alta variabilidade da frequência cardíaca. Por outro lado, 

uma redução da VFC implica uma possível patologia subjacente que provoca respostas 

inadaptadas do sistema nervoso autónomo a estímulos. Alta VFC traduz-se num 

resultado de CSI entre 0-25%, o que implica um nível de stress baixo e uma variabilidade 

saudável [39, 40]. 

 Os resultados obtidos foram muito variados, havendo inclusivamente um valor 

máximo de CSI. Foram obtidos apenas 6 valores abaixo de 20% (o valor limite 

recomendado).  

É importante ter em conta que o Viport® não substitui um exame de diagnóstico 

ou uma consulta médica, outro dado a ter em conta é que uma medição isolada não 

significa necessariamente que exista um problema cardíaco, sendo correto repetir o 

exame várias vezes por dia de forma a obter um padrão [39]. 

O parâmetro “frequência rítmica” avalia a capacidade do coração bater de forma 

rítmica, independentemente das variações dentro dos milésimos de segundo (VFC). Esta 

ferramenta permite ter uma ideia da existência ou não de uma arritmia. Esta avaliação 

não é definitiva pois o Viport® não deve ser utilizado como ferramenta de diagnóstico 

definitivo [39].  

A chamada onda QRS corresponde ao tempo de excitação ventricular. O intervalo 

de duração de uma onda QRS dita normal é considerado entre 60 ms e 110 ms. Nenhum 

dos valores obtidos se encontra fora deste intervalo [39].  

O intervalo RR representa um batimento cardíaco individual. Este parâmetro 

permite medir o desvio padrão entre cada um dos batimentos (em milésimas de 
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segundo). Quanto mais alto for o valor do desvio padrão, maior é o desvio de tempo entre 

os batimentos, sendo que quanto mais alto este desvio padrão, maior flexibilidade terá o 

coração para reagir a situações a que está submetido. São considerados normais valores 

entre 102 ms e 180 ms, no entanto este teste é geralmente realizado num exame de 24 

horas e tendo em conta que o Viport® mede apenas durante dois minutos, este teste 

deve ser integrado num conjunto de medições. Foi obtida uma média de 46,4 ms que é 

previsivelmente mais baixa que os valores padrão para o teste de 24 horas [39]. 

1.2.5- Glicémia 

Um dos testes realizados no Rastreio Cardiovascular foi a determinação da 

Glicémia. Alguns dos valores obtidos encontram-se naturalmente inflacionados pois não 

foram realizados em jejum ou foram mesmo realizados depois de almoço (três situações 

registadas). 

Apesar da média obtida ser de 118 mg/dL este valor deve-se a algumas 

determinações um pouco elevadas, pelo que nesta situação seria mais adequado 

recorrer à mediana que permite encontrar o valor 104 mg/dL, este valor está dentro dos 

limites considerados normais (o valor recomendado de glicémia em jejum é ≤110mg/dL). 

Estes resultados são coerentes com a pergunta feita no inquérito, onde os participantes 

eram inquiridos sobre se são diabéticos diagnosticados, ao que apenas 6 inquiridos 

responderam positivamente. Um número bastante próximo dos 8 valores que foram 

obtidos acima do normal nos testes realizados (se não forem contados os resultados pós-

prandiais este valor passa a 5 aproximando-se ainda mais) [13]. 

1.2.6-Outras questões realizadas 

Foram realizadas algumas questões individuais de forma a perceber melhor a 

saúde cardiovascular da população inquirida bem como o seu histórico. A primeira 

pergunta realizada tinha em vista determinar o número de fumadores e os resultados 

foram largamente positivos. Nenhum dos participantes disse fumar atualmente e apenas 

4 disseram já ter fumado anteriormente.  

Relativamente ao consumo de álcool nenhum participante disse consumir álcool 

com muita regularidade. Dos 27 participantes, 13 assumiram consumir álcool por vezes 

(às refeições ou socialmente) e 14 disseram não consumir qualquer tipo de bebida 

alcoólica. Independentemente das respostas obtidas há que considerar que podem não 

ser fidedignas pois por vezes existe alguma resistência a assumir um consumo elevado 

de álcool.  

Neste rastreio não foi realizado o teste de determinação do Colesterol Total, no 

entanto os participantes foram inquiridos se geralmente tinham valores de colesterol 
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elevados ou se estavam medicados para essa doença. Os resultados foram muito 

equilibrados com 13 pessoas a dizerem que costumavam ter valores de Colesterol Total 

altos ou que necessitavam de medicação para controlar esses valores.  

Quando inquiridos quanto à ocorrência de uma doença cardiovascular prévia, um 

terço dos inquiridos disse já ter tido algum tipo de problema cardíaco. Nota-se uma boa 

adesão destas pessoas a este tipo de iniciativas, pois tentam ao máximo evitar novos 

problemas. Dos inquiridos, 10 afirmaram terem história familiar de doença cardiovascular, 

considerando apenas familiares diretos antes dos 65 anos. Todos os participantes que 

responderam a esta pergunta afirmativamente foram consciencializados para o perigo 

que representa um histórico familiar de doença cardiovascular.  

Relativamente à atividade física existiu uma grande distribuição no tipo de 

respostas: 7 pessoas afirmaram nunca realizar qualquer tipo de exercício, sendo na 

maioria pessoas de idade avançada, 8 pessoas afirmaram realizar exercício 2 dias de 

semana, sendo muito provavelmente os dois dias do fim de semana e 6 pessoas 

afirmaram que realizam exercício físico entre 5 e 7 dias por semana, o mesmo número 

afirmou realizar exercício 3 a 5 dias por semana. 

1.2.7-Conclusão 

De um modo geral os resultados obtidos nestes inquéritos são satisfatórios. Os 

resultados mais negativos obtidos foram no IMC, pelo que se nota um excesso de peso 

na população inquirida. Este resultado poderá ser alterado com o aumento da prática de 

exercício físico que ainda se encontra aquém do desejado. A introdução de caminhadas 

diárias ou exercícios adaptados a pessoas de maior idade, são práticas que ajustadas às 

limitações de cada um são importantes para uma vida saudável.  

Uma alimentação saudável é também muito importante para o controlo de peso. O 

aconselhamento de um nutricionista pode ser importante para a perda de peso. Grande 

parte da população inquirida apresentou hábitos de vida saudável no que toca ao 

consumo de tabaco e álcool. Estes resultados, devido ao pequeno número de 

participantes, não são muito significativos, no entanto demonstram uma tendência daquilo 

que são os hábitos e os problemas dos utentes da Farmácia de Salgueiros. 

1.3- “Caminhada pelo Coração” 

No dia 8 de junho de 2014 decorreu a “Caminhada pelo Coração” organizada pela 

Farmácia de Salgueiros. Esta atividade teve como principal objetivo promover hábitos de 

vida saudáveis no seio da população da área de influência da Farmácia de Salgueiros.  



FARMÁCIA DE SALGUEIROS  

 

 38 

 
 

Luciano Seixas 

Seixas 

Houve desde logo uma grande adesão, na inscrição para a atividade, por parte 

dos clientes da FS. Estes demonstraram sempre um grande interesse em participar e em 

informar outras pessoas da atividade.  

No que toca à organização da atividade, a minha participação foi sobretudo na 

elaboração de material informativo mas também na obtenção de patrocínios. Existiram no 

entanto algumas dificuldades na organização, sobretudo no que diz respeito a 

autorizações municipais, introduzindo assim problemas adicionais que a meu ver não 

deveriam existir no que diz respeito a atividades sem fins lucrativos, sobretudo aquelas 

que visam promover a saúde pública e hábitos de vida saudáveis. 

2-Mês do bebé 

Durante o mês de abril pensou-se em dedicar esse mês aos bebés e tendo em 

conta essa escolha decidiu-se desde logo elaborar panfletos alusivos ao tema (Anexo 7 e 

8). Estes panfletos teriam como objetivo prestar alguns conselhos para as mães sobre os 

seus bebés promovendo assim o bem-estar de ambos. Pensou-se em abordar o tema de 

4 perspetivas diferentes: “Alimentação”, “Hora do banho”, “Muda da fralda” e “Primeiros 

dentes”. 

2.1-Alimentação 

O bebé deve ser amamentado em exclusivo até aos 6 meses pois o leite materno 

é o mais adequado para a alimentação do bebé. A amamentação favorece também a 

recuperação da mãe após o parto (há menor risco de hemorragias pós-parto) e diminui o 

risco de cancro da mama, dos ovários e de osteoporose [41-43]. 

 Após os 6 meses é necessária a introdução de outros alimentos, tais como as 

sopas, a fruta e as papas de forma gradual. No entanto, recomenda-se sempre que 

possível manter a amamentação, simultaneamente, até aos 2 anos de idade [41-43].  

Existem mães que não conseguem fazer aleitamento materno até aos 6 meses e 

muito menos até aos 2 anos de idade, inclusive em algumas situações desde o 

nascimento, o aleitamento tem de ser artificial, a conselho do médico. Nestes casos a 

introdução de novos alimentos deverá ser feita após os 4 meses e o aleitamento deverá 

ser feito com leite artificial receitado pelo médico até aos 12 meses. Repare-se que nesta 

matéria da introdução de novos alimentos tem de existir flexibilidade e critério pois os 

bebés são todos diferentes [41-43]. 

Nos primeiros 2 dias após o parto, o leite materno chama-se colostro e é muito 

rico, pelo que cobre as necessidades do bebé. Depois ocorre o aumento súbito da 

produção de leite, e gradualmente estabelece-se o equilíbrio entre a produção de leite e 

as necessidades do bebé. O principal estímulo para a produção do leite é a sucção, por 
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isso quanto mais vezes o bebé mamar e esvaziar a mama mais leite se produz e por isso 

nos primeiros tempos de amamentação deve-se evitar o uso de chupetas e tetinas uma 

vez que interferem com a eficácia da sucção [41-43].  

Em caso de necessidade de ficar longe do bebé, pode ser extraído o leite materno 

com uma bomba e este ser dado por quem cuidar do bebé. O leite materno pode ser 

extraído e conservado refrigerado até 48 horas [41-43]. 

Os leites de iniciação são comercializados em duas variedades básicas: Prontos a 

servir (a mais dispendiosa) ou em pó (a mais económica). Tal como se supõe, os que 

permitem poupar mais tempo e esforço são os mais dispendiosos. No entanto, são todos 

iguais se forem preparados corretamente [44, 45].   

Existem quatro tipos de leites para bebé: leites regulares, leites para conforto 

digestivo (no caso de obstipação, diarreia, cólicas ou regurgitação), leites para alergias 

alimentares e leites para prematuros [44, 45].  

Entre os 4 e os 5 meses podem ser introduzidas papas na alimentação do bebé. A 

papa já pode substituir uma mamada mas é preciso alguma precaução para a introduzir 

na alimentação do bebé. O gosto e a textura diferentes do leite materno podem levá-lo a 

rejeitar nas primeiras vezes esse novo alimento [44, 45]. 

Relativamente aos biberões e tetinas, cada modelo tem as suas particularidades: 

Cilíndricos, Triangulares, Largos, Ergonómicos ou em ângulo. Os biberões de vidro, 

fáceis de esterilizar, são adequados para recém-nascidos. Os biberões de plástico são 

mais leves e não partem, sendo mais adequado para quando o bebé já consegue segurar 

o biberão sozinho. As tetinas com um furo só são adequadas para bebés desde o 

nascimento ao 1º ou 2º mês de idade. As tetinas com dois, três ou quatro furos (fluxo 

lento, médio e rápido) são recomendadas a partir dos 3 a 4 meses. As tetinas com 

diferentes velocidades de fluxo (com cortes transversais) poderão ser necessárias se 

começar a misturar papa de cereais no leite ou se precisar de espessar o leite infantil. As 

tetinas de borracha ficam gradualmente mais moles e devem ser substituídas 

regularmente. As tetinas de silicone não têm gosto nem cheiro, mas são mais duras 

sobretudo quando são novas e é preciso algum tempo para que o bebé as "molde à sua 

boca" [46].     

2.2-Hora do banho 

Para o uso diário, os produtos líquidos suaves para o banho são os mais 

adequados. Deverá ser utilizado um Gel de Banho especial para os recém-nascidos e 

bebés. é importante evitar sabões ou produtos alcalinos e irritantes. A utilização de óleos 
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de banho é frequentemente aconselhada por especialistas para o cuidado diário do 

banho do bebé [47, 48].  

Como a permeabilidade da pele do bebé é maior que no adulto, as substâncias 

aplicadas sobre a mesma são mais facilmente absorvidas. Por isso, é necessário um 

particular cuidado com os produtos utilizados para a higiene e hidratação da pele do 

bebé, produtos hidratantes e emolientes que respeitem o equilíbrio fisiológico da pele 

sensível do bebé restauram o filme hidrolipídico e a função barreira, reforçando a 

capacidade de defesa contra agressões externas. Os bebés perdem calor corporal muito 

rapidamente, por isso deverão tomar banho num local quente e sem correntes de ar. A 

temperatura da água deverá rondar os 37ºC [47, 48].  

O banho deve ser uma experiência alegre, pelo que é importante criar um 

ambiente tranquilo. Caso quem der o banho tenha um dia agitado ou muito ocupado deve 

relaxar durante algum tempo antes de iniciar o banho do bebé [47, 48].  

No final é recomendada a aplicação de um creme hidrante, mas como a 

permeabilidade da pele do bebé é maior que no adulto, as substâncias aplicadas sobre a 

mesma são mais facilmente absorvidas. Produtos hidratantes e emolientes que respeitam 

o equilíbrio fisiológico da pele sensível do bebé, restauram o filme hidrolipídico e a função 

barreira, reforçando a capacidade de defesa contra agressões externas [47, 48].   

2.3- Muda de Fraldas 

Um bebé precisa que a sua fralda seja mudada entre 7 e 8 vezes por dia. A pele 

das nádegas do bebé sendo muito delicada, pode facilmente irritar-se devido à humidade, 

ao contato com as urinas, com as fezes e ainda devido à maceração das fraldas. Por isso 

é necessário um cuidado particular em cada muda da fralda. Para a mudança de fralda 

pode-se optar por fraldas reutilizáveis que são mais baratas e amigas do ambiente, para 

além disto são constituídas por algodão ou outros materiais que as tornam suaves para a 

pele do bebé. Os recém-nascidos precisam de ser mudados com uma maior frequência 

dado que urinam e produzem mais fezes do que os bebés mais crescidos. É importante 

escolher corretamente as fraldas para os bebés: uma fralda demasiado pequena provoca 

fricções irritantes e não protege tão bem de fugas [49-51]. 

No final da mudança de fralda deve ser aplicado um creme protetor ou um talco à 

base de óxido de zinco. Um bom creme deve possuir três ingredientes: o óxido de zinco 

que suaviza a pele e previne a irritação recorrente, a glicerina que hidrata a pele e a 

lanolina que vai aumentar a produção de células cutâneas. Caso sejam observados 

sinais de dermatite da fralda deve aplicar-se imediatamente um creme para o efeito [49-

51]. 
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2.4- Primeiros Dentes 

Por norma o primeiro dente surge por volta dos 6 meses de vida mas o seu 

aparecimento é variável de bebé para bebé. No entanto, a higiene oral do bebé deve ser 

iniciada antes do nascimento do primeiro dente, depois da última mamada, utilizando-se 

uma gaze ou dedeira. Quando o aparecimento de um dente se avizinha, o bebé costuma 

babar-se muito. A erupção do dente costuma fazer-se acompanhar por inflamação da 

gengiva, o que pode ser doloroso. Os pais podem embeber uma compressa esterilizada 

em água fria e aplicá-la na gengiva do bebé ou recorrerem a medicamentos que 

funcionam como anestésicos locais, de aplicação tópica. Se as dores forem muito fortes, 

pode ser preciso dar ao bebé um analgésico sob a forma de supositório ou xarope. A fase 

inicial da dentição do bebé é usualmente caracterizada por um mau estar do bebé e por 

constantes choros de desconforto. Os principais sintomas do aparecimento da primeira 

dentição incluem dores, gengivas inflamadas e sensíveis, face quente e vermelha, 

salivação abundante, os padrões de sono e da alimentação alteram-se, surge a vontade 

de morder objetos, bem como uma irritabilidade geral [52-55]. 

Para aliviar estes sintomas pode optar-se em primeiro lugar por um objeto para 

morder como um anel especial para acalmar as gengivas irritadas. Existem também anéis 

de dentição refrigerantes, especialmente concebidos para acalmar a dor. Existem 

também outros modelos de anéis com relevos diversos aliviando o bebé com a 

massagem provocada nas gengivas. Uma fralda de pano comum com a ponta embebida 

em água bem fria também será uma boa solução momentânea. Umas massagens nas 

gengivas doridas com um gel específico à base de plantas, também ajudarão o bebé a 

acalmar momentaneamente. Alguns destes tipos de géis contêm uma pequena 

quantidade de açúcar por isso é essencial limpar as gengivas do bebé. Um gel 

anestésico aquoso que evite as dores poderá resultar [52-55]. 

2.5-Conclusão 

Este tipo de trabalhos são importantes pois ajudam a familiarizar com temas aos 

quais não estamos tão ligados na maioria das vezes. Neste caso específico senti que a 

pesquisa de informação sobre este tema valorizou-me enquanto profissional e apesar de 

existir relativamente pouca informação sobre este assunto foi possível reunir um conjunto 

de dados que decerto foram importantes para algumas famílias. 

3- Facebook 

Durante o meu Estágio apercebi-me que existiam algumas lacunas na divulgação 

de algumas atividades ou promoções que poderiam ser colmatadas com a 

implementação de uma página de Facebook. Constatei também que o público-alvo da 
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FS, como de resto na maioria das farmácias, é um público de certa idade, havendo no 

entanto potencial para atrair um público mais jovem, sobretudo devido à proximidade da 

praia e do Parque de Campismo. Sabendo-se que apesar de existirem cada vez mais 

utilizadores de Facebook de idade mais avançada, a maior parte destes utilizadores são 

mais jovens, existe aí um potencial nicho de mercado a explorar. Depois de ponderar 

todos os fatores propus à Diretora Técnica a criação de uma página de Facebook, esta 

página serviria então não só para divulgar atividades e promoções mas também para 

promover a Farmácia junto de um público mais jovem. 

Existem várias vantagens em criar uma página de Facebook com o intuito de 

promover uma determinada empresa ou negócio. Essas vantagens são por exemplo a 

procura de novos clientes, a construção de comunidades online ou a recolha de 

informação demográfica [56]. 

As páginas são um meio rápido e fácil de obter seguidores online eficazmente, 

introduzindo uma presença online, mesmo que não possua Website [56]. 

Um método eficaz de utilizar o Facebook é promovendo a interação em detrimento 

da publicidade. O público atual prefere uma maior interação, sendo mais seletivo 

relativamente à informação que coleta. É importante para qualquer empresa saber o que 

as pessoas têm a dizer, independentemente de ser bom ou mau [56].  

Uma vantagem importante e que pode ser explorada é a quantidade de 

informação que os utilizadores colocam online, como por exemplo o local de residência 

ou interesses pessoais o que permite atingir o estrato social que efetivamente se 

pretende [56].  

Durante o meu período de Estágio, a página esteve disponível durante dois meses 

e nesse período foram obtidos mais de 200 “Gostos” na mesma, o que não sendo 

significativo é um bom começo tendo em conta as características da população da área 

de influência da FS. Para promover a página numa fase inicial foi elaborado um cartaz 

para expor nas instalações da FS (anexo 9). 

4-Outras campanhas  

No meu Estágio muitas foram as campanhas, promoções e atividades 

desenvolvidas pela Farmácia de Salgueiros e para as quais elaborei material publicitário. 

Algumas já foram referidas como a “Caminhada pelo coração”, o “Rastreio 

Cardiovascular” ou a promoção do Facebook, estando o material de campanha 

promocional demonstrado nos Anexos 4, 3 e 9, respetivamente.  
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Foram realizadas outras atividades como um “Rastreio de Podologia” e um 

“Workshop de Atopia” das quais elaborei material publicitário e o qual fica demonstrado 

nos Anexos 10 e 11, respetivamente.  
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Conclusão 
O Estágio Curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) 

reveste-se de grande importância uma vez que é o primeiro contacto que um Estudante 

da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto (FFUP) tem com o mundo 

profissional. A importância deste Estágio é ainda maior tendo em conta que o primeiro 

contacto é aquele que prevalece mais tempo na nossa memória, é portanto um momento 

que, sem dúvida alguma, definirá aquilo que serão as nossas prioridades e opções.  

Ao longo de 4 meses tive a oportunidade de estagiar na Farmácia de Salgueiros 

e, olhando para trás, posso dizer que foi uma etapa extremamente importante e 

enriquecedora a nível profissional mas também a nível pessoal. Tive a sorte de estar 

integrado numa equipa simpática, competente e dinâmica, o que de certa forma facilitou a 

minha integração e aprendizagem.  

Este relatório representa o consolidar de todos os conhecimentos adquiridos ao 

longo do Estágio mas representa também a fronteira entre duas etapas tão importantes 

na minha vida. Chego a este ponto com consciência absoluta do papel do Farmacêutico 

na Sociedade bem como das dificuldades que por vezes estão implícitas nesse papel.  

 

“Uma caminhada de mil léguas começa sempre com o primeiro passo” – Provérbio 

Chinês 
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Anexos 
Anexo 1 – Panfleto informativo “Mês do Coração”, part

Anexo 2 – Panfleto informativo “Mês do Coração”, parte 2 
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Anexo 3 –  Flyer “Rastreio Cardiovascular” 
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Anexo 4 –  Flyer “Caminhada pelo coração” 
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Anexo 5 – Inquérito realizado no âmbito do “Rastreio Cardiovascular” 
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Anexo 6 – Poster realizado no âmbito dos inquéritos realizados no “Rastreio 

Cardiovascular” 
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Anexo 7- Panfleto informativo “Mês do Bebé”, parte 1 

 

Anexo 8- Panfleto informativo “Mês do Bebé”, parte 2 
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Anexo 9- Cartaz publicitário da página de Facebook 
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Anexo 10- Panfleto informativo “Rastreio de podologia” 

 

Anexo 11- Panfleto informativo “Workshop de Atopia” 
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Resumo 
Este relatório tem como objetivo resumir o estágio hospitalar realizado no 

Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), entre janeiro e fevereiro 

de 2014. O estágio insere-se na unidade curricular estágio do 2º semestre do 5º ano 

do curso Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da FFUP. O presente 

relatório foi elaborado em conjunto pelos alunos Luciano Seixas e Paula Canadas. 

No âmbito do estágio nos Serviços Farmacêuticos (SF) do CHTMAD foi 

possível contactar com a realidade do trabalho que é desenvolvido em farmácia 

hospitalar, participando nas diferentes atividades que são realizadas pelos diversos 

profissionais de saúde que fazem parte dos SF, desenvolvendo em particular as 

atividades e valências que ao farmacêutico hospitalar dizem respeito. Assim, contactei 

com tudo um pouco do que ao circuito do medicamento diz respeito, desde o 

aprovisionamento, armazenamento, preparação (rotulagem, reembalagem e 

manipulação), distribuição (distribuição unitária, individualizada e por níveis), dispensa 

em ambulatório, ensaios clínicos, preparação de citostáticos, emissão de pareceres, 

gestão de erros, entre outros. 

O presente relatório tem como objetivo descrever todas estas atividades 

desenvolvidas, bem como os trabalhos que fui realizando ao longo deste estágio. 
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PARTE I 

1-Caracterização do CHTMAD 
O CHTMAD é uma Entidade Pública Empresarial, tendo sido criado pela fusão do 

Centro Hospitalar de Vila Real/Peso da Régua com o Hospital Distrital de Chaves e o 

Hospital Distrital de Lamego, em março de 2007. [1] 

Atualmente, o CHTMAD é constituído por quatro unidades hospitalares: o Hospital 

de S. Pedro, em Vila Real, onde está localizada a sede social, o Hospital de Proximidade 

de Lamego, o Hospital Distrital de Chaves e o Hospital D. Luiz I, no Peso da Régua. 

Integra, ainda, a Unidade de Cuidados Continuados e Convalescença em Vila Pouca de 

Aguiar. [1] 

A sua área de influência direta abrange cerca de 300.000 habitantes do distrito de 

Vila Real, abrange ainda, para algumas valências a parte sul do distrito de Bragança, o 

norte do distrito de Viseu e a área leste do distrito do Porto, estendendo-se assim, a um 

total de cerca de meio milhão de habitantes. [1] 

O CHTMAD esteve acreditado pela Joint Comission Internacional (JCI), 

considerada uma das mais importantes entidades mundiais para a acreditação de 

padrões assistenciais da qualidade de serviços de saúde. Nos últimos dois anos esta 

acreditação não foi renovada, porém o CHTMAD continua a seguir as normas de 

qualidade da JCI, em vigor à data da última renovação de acreditação. [1]  

1.1-Caracterização dos SF 

Os SF constituem uma unidade funcional do CHTMAD, com autonomia técnica e 

científica no que diz respeito às atividades relacionadas directamente com a dispensa de 

medicamentos e produtos farmacêuticos. [1,2] 

Têm como principal objetivo disponibilizar o medicamento correto, na forma e 

quantidade certas, de modo a cumprir a prescrição médica proposta, para cada doente 

do hospital, em regime de internamento e ambulatório, contribuindo assim, para a 

obtenção de um melhor rácio risco/benefício e custo/utilidade. [1,2] 

Os SF do CHTMAD compreendem as Unidades de Vila Real, Chaves e Lamego, 

com um total de 39 colaboradores dos quais 13 Farmacêuticos, 11 Técnicos de 

Diagnóstico e Terapêutica (TDT), 6 Assistentes Técnicos (AT) e 9 Assistentes 

Operacionais (AO). [1] 

Os SF da Unidade de Vila Real têm um horário de funcionamento entre as 8h30m e 

as 18h00m nos dias úteis. Existe ainda uma escala de prevenção para situações de 
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emergência nos dias úteis das 18h00m até às 24h00m e aos sábados, domingos e 

feriados entre as 9h00m e as 24h00m. [1] 

2-Actividades desenvolvidas  

2.1-Consulta dos dossiers 

Inicialmente foram-nos apresentadas as instalações dos SF bem como os seus 

colaboradores. De forma a compreender a dinâmica dos SF, antes de iniciarmos as 

atividades propriamente ditas, consultámos os dossiers relativos ao Manual da Qualidade 

dos SF do CHTMAD. Estes dossiers resumem todas as áreas de trabalho dos SF e 

contêm todas as normas e procedimentos que a cada grupo de profissionais dizem 

respeito. O seguimento dessas normas permite uniformizar a forma de trabalho e assim, 

minimizar a ocorrência de erros, de modo a garantir um serviço de qualidade. [3]  

2.2-Devoluções  

Durante os primeiros dias, coincidentes com os primeiros dias do ano civil, existia 

uma grande quantidade de medicamentos devolvidos dos diferentes serviços de 

internamento do hospital, e foi-nos pedida colaboração nesse trabalho de forma a fazer a 

sua revertência e reintroduzi-los no stock da farmácia.  

As devoluções de medicamentos à farmácia ocorrem após a distribuição individual 

diária em dose unitária (DIDDU), que é o sistema de distribuição que permite, que de 

forma individual, a medicação chegue aos doentes internados. [3] Com este tipo de 

distribuição contactámos uns dias mais tarde, e será melhor explicada mais à frente no 

relatório. Os medicamentos que são devolvidos à farmácia, são os medicamentos que 

foram para os serviços mas que não foram administrados aos doentes. Isto pode ocorrer 

por diversos motivos, sendo os mais comuns a alteração da terapêutica dos doentes, a 

alta dos doentes ou até o seu óbito. 

O nosso trabalho neste âmbito era separar os medicamentos devolvidos por 

substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, verificando sempre o seu estado de 

conservação. Medicamentos violados, fora de validade ou com validade ou número de 

lote impercetíveis eram rejeitados em contentores próprios para o efeito. A medicação 

conforme era contabilizada, registada e arrumada nos respetivos locais, sempre tendo 

em conta a sua validade, quanto mais próxima estiver de expirar mais à frente se deve 

colocar para ser administrada primeiro, segundo o sistema First Expired First Out (FEFO). 

Para além da contabilização e arrumação procedíamos também à reintrodução 

destes medicamentos no sistema informático de Gestão Hospitalar de Armazém e 

Farmácia (GHAF) para uma correta gestão dos stocks. Esta foi a primeira vez que 
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contactamos com o GHAF para a execução de tarefas. A devolução dos medicamentos 

era maioritariamente realizada por serviço, sendo mais raramente feita uma devolução 

por doente. Isto deve-se ao facto de a devolução por doente ser mais demorada e 

passível de erros devido a trocas de medicação na enfermaria. No entanto, a devolução 

por doente seria ideal tendo em vista a gestão correta de stocks por doente. [3,4] Este 

procedimento ao nível das devoluções mostrou-nos claramente um lado da gestão e do 

aproveitamento dos recursos que nos era desconhecido, revelando o empenho e a 

importância do Farmacêutico Hospitalar no controlo dos custos para o SNS e para o 

Estado. 

2.3-Reposição de stocks por níveis 

No final da primeira semana tivemos pela primeira vez contato com a reposição de 

stocks por níveis, neste caso através dos Pyxis, Pyxis MedStation que são armários 

semiautomáticos. [5] 

O CHTMAD possui Pyxis em todos os serviços, à exceção de Pediatria, 

Ginecologia/Obstetrícia e Ortopedia, o que contribui para a informatização e 

automatização da dispensa de medicamentos. Os Pyxis são armários semiautomáticos 

que permitem a manutenção de um dado stock de medicamentos em cada serviço do 

hospital em que se encontram. [5]  

Estes armários possuem três diferentes tipos de gavetas de acordo com a 

medicação a que permitem aceder, as de baixa, média e alta segurança. As de baixa 

segurança permitem aceder aos diferentes medicamentos presentes na mesma gaveta e 

a mais que uma unidade de um medicamento de cada vez, as de média segurança só 

permitem aceder a um tipo de medicamento podendo retirar-se mais do que uma 

unidade, e as de alta segurança só abrem um compartimento de cada vez que só contém 

uma unidade desse medicamento. As gavetas de alta segurança destinam-se a fármacos 

psicotrópicos e estupefacientes. Os antibióticos preferencialmente devem ser colocados 

em gavetas de média/alta segurança. Os medicamentos são colocados em cada 

compartimento de acordo com a substância ativa, dosagem e forma farmacêutica, e a 

sua distribuição pelas gavetas deve ser feita de modo a minimizar o erro na retirada do 

medicamento, isto é, o objetivo não é organizar o mais possível, mas sim, colocar 

medicamentos em compartimentos adjacentes que sejam o mais diferentes possível. Em 

compartimentos adjacentes devem colocar-se medicamentos com cores e formatos 

diferentes. Medicamentos em que só difere a dosagem, por exemplo, e que tenham 

embalagens muito semelhantes, nunca devem ser colocados próximos um do outro. [5,6]  
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Como se trata de um sistema informatizado, após definição dos stocks mínimo e 

máximo que cada Pyxis deve conter, de acordo com a rotação de cada fármaco em cada 

serviço, diariamente é gerada uma lista de medicamentos que é necessário repor em 

cada Pyxis. A gestão de stocks, organização e reposição dos Pyxis, no CHTMAD, é da 

responsabilidade do Farmacêutico Hospitalar. A reposição baseia-se no sistema FEFO e 

First In First Out (FIFO), permitindo uma saída dos medicamentos tendo em conta o seu 

prazo de validade. [5,6] 

A tarefa que nós realizávamos neste âmbito era preparar os medicamentos para 

serem repostos em cada Pyxis. Para tal, retirávamos do armazém geral e/ou dos Kardex 

os medicamentos necessários disponíveis. Neste caso, tal como todos os medicamentos 

que saem dos SF, estes tinham de ir identificados com o nome da substância ativa, 

dosagem, forma farmacêutica, lote, prazo de validade e nome do laboratório produtor. 

Dependendo do serviço e dos compartimentos em que eram colocados, tínhamos de 

recortar dos blisters alguns medicamentos, por exemplo, ou descartar as ampolas das 

embalagens de cartão originais. Depois de preparada toda a medicação esta era 

colocada numa caixa própria para o efeito, a qual identificávamos com “PYXIS” e o nome 

de cada serviço através de um colante impresso informaticamente para posteriormente 

ser levada para o serviço correspondente, onde o Farmacêutico mais tarde procedia à 

sua reposição.  

Ao longo do estágio tivemos também oportunidade de ir conhecendo grande parte 

dos serviços do hospital, nomeadamente Medicina Interna, Cardiologia, Unidade de 

Cuidados Intensivos Coronários (UCIC), Psiquiatria, Urgência, Oncologia e mais tarde 

Bloco Operatório, Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente (UCIP) e Unidade de 

Cuidados Intensivos Intermédios (UCIM), uma vez que, acompanhávamos algumas das 

farmacêuticas nesta reposição. 

A implementação dos Pyxis permitiu um maior controlo dos medicamentos, uma 

vez que para estes serem retirados, cada enfermeiro e/ou profissional de saúde tem de 

se identificar para o sistema abrir as gavetas. O sistema regista e guarda toda a 

informação de quem retira, que medicamento é retirado, que quantidade e a que horas é 

retirado. Isto permite uma maior rastreabilidade e controlo, o que tem como objetivo 

diminuir os gastos e erros associados à administração de medicamentos. Este sistema 

permite ainda um maior controlo especialmente com psicotrópicos e estupefacientes. 

Como é um sistema informatizado substitui a utilização dos impressos em papel que 

tinham de acompanhar sempre estas classes de medicamentos. Estes impressos têm 

ainda de ser utilizados nos serviços onde não existem Pyxis. [3,5,6] 
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 Esta abordagem inicial à reposição de stocks por níveis permitiu um contacto mais 

próximo com os fármacos existentes em ambiente hospitalar, bem como, permitiu-nos 

associar cada tipo de medicação a cada serviço do hospital, o que nos ajudou a integrar 

melhor os conhecimentos que já tínhamos dos fármacos. Esta tarefa foi a que mais 

frequentemente realizámos no período de estágio, tendo em conta a periodicidade com 

que tem de ser realizada e o elevado número de Pyxis existentes. 

2.4-Distribuição individualizada - Hemoderivados 

Ainda durante a primeira semana foi-nos explicado o procedimento de dispensa de 

hemoderivados.  

A dispensa de hemoderivados faz parte da distribuição individualizada, que é um 

tipo de distribuição que permite um controlo mais rigoroso dos medicamentos que são 

dispensados, como tal, aplica-se a estupefacientes, psicotrópicos, hemoderivados, 

eritropoetinas e medicamentos extra formulário. 

Quanto aos hemoderivados, estes necessitam de maior controlo, pois como 

derivam de plasma ou sangue humano a probabilidade de ocorrer algum problema 

relacionado com a segurança de cada lote, nomeadamente o risco de contaminação, é 

superior à de outros medicamentos. Para uma rastreabilidade mais eficaz, estes 

medicamentos são sujeitos a um controlo mais rigoroso estabelecido por lei, desde a 

libertação dos lotes até à administração ao doente. [7] 

Antes do fornecimento de um lote de hemoderivados aos SF, o INFARMED 

submete o produto a estudos que culminam na emissão de um Certificado de Autorização 

de Utilização do Lote de Fabrico (CAUL). Quando os hemoderivados são entregues aos 

SF, a sua receção é efetuada por um farmacêutico que confere e arquiva a 

documentação associada. [7]  

A requisição dos hemoderivados aos SF é feita num impresso específico (mod.1804 

exclusivo da Imprensa Nacional da Casa da Moeda (INCM)). Este impresso é composto 

pela “via da farmácia” e pela “via do serviço” e está dividido em 4 quadros de A a D, os 

quadros A e B são preenchidos pelo médico prescritor. O farmacêutico valida a 

prescrição, e se tudo estiver conforme preenche o quadro C. O quadro D é preenchido no 

momento da administração. [7,8]  

Após validação das prescrições pela farmacêutica responsável, tivemos 

oportunidade de preencher alguns dos campos do quadro C, separar a medicação 

requerida e etiqueta-la com o colante identificativo do doente.  

A medicação era conferida pela farmacêutica responsável e enviada para o serviço 

juntamente com as duas vias da requisição. A “via da farmácia” é assinada pelo 
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enfermeiro responsável, que depois de conferir a medicação é de novo enviada para os 

SF. A “via do serviço” é devolvida no final da administração do hemoderivado ou caso 

haja devolução deste. Uma cópia desta via é arquivada nos SF, enquanto o original vai 

para o processo clínico do doente. 

Os hemoderivados frequentemente mais dispensados nos SF do CHTMAD são a 

albumina humana a 5% e 20%, Ig humana anti-hepatite B, Ig humana anti-Rh, Ig anti-

tetânica, Ig antivaricela, IgG humana polivalente, cola de fibrina e complexo de 

protrombina humano. [8] Para além deste procedimento, os SF têm uma capa de registo 

interno da dispensa dos hemoderivados, na qual preenchíamos o código gerado 

informaticamente após o seu débito no stock da farmácia. 

2.5-Aprovisionamento  

Observamos o aprovisionamento de medicamentos e de outros produtos 

farmacêuticos. 

O consumo dos medicamentos e outros produtos farmacêuticos é analisado 

recorrendo a stocks de alerta, pontos de encomenda e faltas detetadas pelos 

colaboradores. Esta análise de consumos é efetuada pela diretora dos SF e pelas 

responsáveis dos SF das restantes unidades. A lista elaborada na Unidade Hospitalar de 

Vila Real é diretamente enviada aos AT que são os responsáveis pela elaboração da 

nota de encomenda que é enviada via modem para os respetivos fornecedores [3,9,10] 

Nas restantes Unidades, Chaves e Lamego, após a elaboração da lista comum, 

esta é analisada na Unidade de Vila Real pela Diretora dos SF e em função do volume da 

encomenda, do stock existente e da urgência do pedido é realizada uma transferência 

interna de armazém ou uma nota de encomenda. A nota de encomenda neste caso 

segue o mesmo procedimento que a anterior. No caso de transferência interna de 

armazém esta é registada, aviada e conferida pelos TDT, e de seguida envida através do 

motorista do Centro Hospitalar. [3,9,10] 

Aquando de transferências internas, aviávamos, por vezes, os medicamentos e 

produtos farmacêuticos pedidos pelas restantes Unidades hospitalares. 

2.6-Receção e Armazenamento 

As encomendas são rececionadas pelos AO e/ou pelos TDT, exceto se for uma 

encomenda lacrada, que neste caso é rececionada pelo farmacêutico. É verificado o 

número de volumes e é assinada e datada a guia de transporte ou guia de 

remessa/fatura pelos AO ou pelo farmacêutico no caso de se tratar de estupefacientes, 
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psicotrópicos, benzodiazepinas, hemoderivados ou medicamentos de ensaios clínicos. As 

encomendas conformes são registadas no programa informático GHAF pelos AT. [11] 

Os medicamentos são então armazenados de modo a assegurar a sua correta 

preservação e segurança. O critério de armazenamento tem sempre por base os 

sistemas FEFO e FIFO. [11] 

No armazém geral encontram-se os medicamentos que não requerem condições 

especiais de armazenamento, a sua organização é feita por Denominação Comum 

Internacional (DCI) e engloba a generalidade da medicação injetável, oral e tópica, assim 

como soluções desinfetantes não inflamáveis. Os concentrados de eletrólitos estão 

sempre rotulados com a inscrição “DEVE SER DILUÍDO” e estão obrigatoriamente 

separados das soluções de diluição como o NaCl a 0,9% e água destilada. No caso de 

medicação com diferentes dosagens, existe um sistema de rótulos com cores diferentes 

que alerta, de modo a evitar erros de medicação. [11, 12] 

Os inflamáveis requerem armazenamento especial, estes devem permanecer numa 

sala apropriada e separada do resto dos medicamentos/ produtos farmacêuticos com 

condições de segurança adequadas. [13] 

As matérias-primas e recipientes de acondicionamento utilizados na manipulação 

encontram-se no laboratório, separados da zona de preparação. [11]  

A medicação utilizada em ambulatório está armazenada em prateleiras próximas da 

zona do ambulatório, para permitir um acesso mais rápido e mais fácil. [11]  

Os medicamentos que necessitam de frio (2-8ºC) estão armazenados em 

frigoríficos próprios e ordenados por ordem alfabética e fim a que se destinam 

(medicação de hemodiálise, medicamentos biológicos, etc.). [11]  

Os estupefacientes, psicotrópicos, benzodiazepinas, hemoderivados e medicação 

de ensaios clínicos são armazenados num cofre ou armário fechado num local de acesso 

restrito. [11] 

Na UCPC, existe uma zona de armazenamento de citostáticos e soros, que está 

devidamente sinalizada, ordenada e ventilada. [11] 

2.7-Preparação de formas farmacêuticas não estéreis 

Ainda durante a fase inicial do estágio contactámos com a preparação de 

medicamentos. A preparação de medicamentos engloba a preparação de manipulados, o 

fracionamento, a reembalagem e a rotulagem, e a rotulagem manual de medicamentos.  

A preparação de manipulados é realizada pelo Farmacêutico ou pelo TDT de 

acordo com a instrução de trabalho tendo em conta a ficha de preparação. No caso de 
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ser uma preparação adquirida externamente, o seu controlo é efetuado através do registo 

de receção de manipulados. [3]  

O farmacêutico é responsável pelo controlo de qualidade, verificando as 

características organoléticas e a rotulagem. Se algum ponto não estiver conforme a 

preparação é inutilizada para o circuito de resíduos apropriado, caso contrário é 

armazenada ou dispensada. [3,14]  

Ao nível de preparações não estéreis, aquela que é preparada mais 

frequentemente é a suspensão para o tratamento da mucosite (vulgarmente designada 

por suspensão IPO), que contém nistatina, lidocaína 2% e bicarbonato de sódio 1,4%. 

Esta preparação foi a única preparação não estéril com a qual tivemos contacto durante o 

período de estágio, e a qual tivemos oportunidade de preparar.  

A reembalagem e o fracionamento de medicamentos é realizada de forma 

semiautomática (máquina embaladora) pelo TDT ou pelo AO sob supervisão do 

Farmacêutico. Este procedimento é efetuado para acondicionar doses unitárias de 

medicamentos sólidos orais quando não são fornecidos pela indústria farmacêutica 

acondicionados como tal. Na reembalagem é fundamental garantir a identificação 

adequada do medicamento reembalado e rotulado. O rótulo contém o nome da 

substância ativa, dosagem, forma farmacêutica, laboratório fabricante, nº de lote da 

reembalagem, nº de lote do fabricante, prazo de validade e identificação do hospital. 

Relativamente ao prazo de validade dos medicamentos fracionados passar a ser 25% do 

tempo restante entre a data do reembalamento e o prazo de validade do fabricante, até 6 

meses (validade máxima). Este cálculo, bem como as restantes informações do rótulo 

são da responsabilidade do Farmacêutico. [14] 

A rotulagem manual é aplicada aos medicamentos orais sólidos que, pela sua 

dimensão, não são passíveis de reembalamento semiautomático, são rotulados 

manualmente com etiquetas autocolantes impressas no Sistema Informático, onde 

constam os mesmos elementos informativos da rotulagem semiautomática. [14] 

Durante o estágio observámos por várias vezes estas operações e realizámos 

também o fracionamento, reembalagem e rotulagem de alguns medicamentos. 

2.8-Distribuição clássica 

Também por estes dias foi-nos mostrado o processo de distribuição clássica. Este 

tipo de distribuição era muito utilizada antigamente e consiste no envio para os SF de 

uma nota de encomenda, feita pelo enfermeiro-chefe de cada serviço do hospital. Esta 

encomenda é feita informaticamente para o Farmacêutico responsável pelo serviço e este 

prepara a medicação ou delega o serviço a um TDT. [5,6]  
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Este tipo de distribuição está a ser cada vez mais substituído pela reposição de 

stocks por níveis através dos Pyxis, devido às suas desvantagens como a falta de 

controlo. Assim, ainda é usada nos serviços onde não há Pyxis e para produtos mais 

baratos e de maior dimensão, como é o caso de injetáveis de grande volume, 

desinfetantes, reagentes para determinação de parâmetros bioquímicos, antisséticos e 

algum material de penso. [5,6] 

2.9-Gestão de stocks dos fármacos antiretrovíricos para HIV 

 Na segunda semana de estágio procedemos a uma análise dos stocks de 

antiretrovíricos para a terapêutica do HIV de forma a percecionar os gastos previstos para 

o mês seguinte, tendo por estimativa as datas em que os doentes teriam vindo levantar 

os medicamentos em ambulatório no mês anterior. Uma vez que, o levantamento da 

medicação antiretrovírica é realizada mensalmente, torna-se mais fácil realizar esquemas 

e prognósticos de levantamento de medicação. Esta tarefa revelou-se de grande 

importância para a gestão dos stocks de antiretrovíricos do mês seguinte. 

2.10-Distribuição individualizada – Eritropoetinas 

Todos os dias de manhã um AO do serviço de Nefrologia desloca-se aos SF com a 

lista de eritropoetinas necessária para os doentes que realizam hemodiálise nesse dia, 

foi-nos pedido que preparássemos essa medicação, pela primeira vez, durante a 

segunda semana. Esta tarefa consistia em verificar a quantidade de eritropoetinas 

necessárias para cada doente e colocar um autocolante identificativo de cada doente em 

cada uma das seringas, e acondicioná-las devidamente entre os 2-8ºC de temperatura. 

Para além disto era necessário apontar o lote e prazo de validade de forma a ser 

facilitada a sua rastreabilidade. 

2.11-Distribuição Individual Diária em Dose Unitária – Validação 

Farmacêutica  

A DIDDU destina-se aos doentes que se encontram em regime de internamento. 

Este tipo de distribuição é efetuado diariamente (de segunda a sexta-feira), em dose 

individual unitária por doente e por toma, para um período de 24 horas, exceto à sexta-

feira em que é para um período de 3 dias (sábado, domingo e segunda-feira). 

Antes de iniciar a distribuição, o farmacêutico valida a prescrição médica on-line, 

tendo em conta a dose, frequência, via de administração, interações, duplicações de 

medicação, duração e adequação do tratamento ao doente. Se algum das parâmetros 

não estiver conforme é contactado o médico prescritor, e efetuada uma notificação do 

erro. [3] 
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No dia 21 de Janeiro aquando da explicação da validação da medicação prescrita, 

neste caso do serviço de Internamento de Medicina Interna, foi-nos proposto realizar uma 

pesquisa bibliográfica para encontrar possíveis interações medicamentosas na 

medicação prescrita a uma doente que deu entrada nesse serviço. Após esta pesquisa 

bibliográfica seria validada a medicação da doente. Ao longo dos dias seguintes, a 

situação clínica da doente e as alterações à medicação revelaram-se interessantes, pelo 

que acompanhámos diariamente as alterações de medicação da doente durante o 

período em que esta permaneceu internada (cerca de 3 semanas), os detalhes desta 

pesquisa encontram-se na primeira página do presente relatório. 

Quando a prescrição está conforme é elaborado o perfil farmacoterapêutico e faz-

se o processamento informático da medicação que é enviado para o Kardex 

(equipamento de armazenamento e distribuição semiautomático). No caso de a 

prescrição conter medicamentos que não sejam enviados pelas malas, como 

estupefacientes, benzodiazepinas ou medicamentos com indicação em SOS são 

retirados do stock de recurso (Pyxis). [6]  

Na sala de distribuição, através do Kardex, os medicamentos são introduzidos pelo 

TDT na mala de cada doente, cada mala é identificada com o nome e número do 

processo do doente. No caso de medicação que não cabe na gaveta é enviada 

separadamente com a identificação do doente. [6]  

Quando a medicação é entregue no serviço correspondente, com base no perfil 

farmacoterapêutico dos doentes procede-se à conferência conjunta da medicação, que é 

efetuada pelo Farmacêutico e por um elemento da enfermagem. Esta conferência, 

idealmente, deveria ser sempre feita, no entanto, por falta de recursos é realizada por 

amostragem, e em casos de doentes em situação crítica. [6] 

2.12-Workshop - “Tratamento de feridas” 

No dia 24 de Janeiro participámos num workshop que decorreu no CHTMAD, 

organizado pelo serviço de Cirurgia do CHTMAD, cujo tema era “Tratamento de feridas”. 

Este workshop consistiu na exposição de painéis de discussão sobre a temática das 

feridas em que participaram médicos de diversas especialidades, enfermeiros, 

nutricionistas, farmacêuticos e outros profissionais hospitalares, tratando este tema de 

uma forma multidisciplinar. Tanto a exposição de apresentações como os momentos de 

discussão revelaram-se extremamente produtivos sobretudo pela variedade de 

profissionais de saúde presentes. Na sequência deste workshop, surgiu a ideia de 

compilar informação sobre o material de penso disponível nos SF de forma a apresentar 

um trabalho informativo para esclarecer alguma dúvida que possa existir nos 
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colaboradores dos SF sobre material de penso e temática associada, e também para nós 

próprios conhecermos melhor a composição e aplicabilidade do material de penso. 

2.13-Dispensa de medicamentos em regime de Ambulatório 

O processo de dispensa em ambulatório tem como objetivo permitir ao doente 

iniciar, ou continuar o seu plano terapêutico fora do ambiente hospitalar. Este 

acompanhamento reforçado é necessário por razões de segurança, pois tratam-se muitas 

vezes de medicamentos com janelas terapêuticas estreitas; permite controlar e 

acompanhar mais eficazmente os doentes e também por razões económicas devido ao 

custo associado a estes tratamentos. [15-18] 

Este serviço não tem só como objetivo o fornecimento da medicação ao doente, 

tem também um caráter mais pessoal, na medida em que é da responsabilidade do 

Farmacêutico fazer compreender ao doente a responsabilidade que ele próprio tem no 

sucesso da sua terapêutica. 

A prescrição médica eletrónica é efetuada no sistema informático GHAF/ALERT, e 

tem de estar sempre associada a um ato médico de ambulatório (consulta externa ou 

hospital de dia). 

Os pontos a conferir pelo farmacêutico na prescrição médica são: a identificação do 

médico prescritor e do doente; diagnóstico/patologia; prescrição farmacológica, a qual 

engloba a sua DCI, a dose, frequência e duração prevista da terapêutica; e a data da 

próxima consulta. A prescrição é válida de consulta a consulta. [15-18] 

O doente e, se aplicável, o cuidador, devem ser identificados individualmente 

através do número do cartão de cidadão ou número de utente; número do processo 

interno do hospital, caso exista; morada e entidade financiadora (Subsistemas, seguros 

privados). [15-18] 

É verificado o perfil farmacoterapêutico do doente, e este é informado tendo em 

conta o seu nível de literacia sobre o modo de administração da medicação, via de 

administração, posologia, horário das tomas (quando aplicável), possíveis efeitos 

secundários e interações. É de seguida dispensada a medicação até à próxima consulta, 

não ultrapassando os 60 dias (excluindo exceções devidamente justificadas e 

autorizadas). [15-18] 

Os medicamentos cuja dispensa é permitida em ambulatório são os medicamentos 

autorizados pertencentes às seguintes patologias: paraplegias espásticas familiares e 

ataxias cerebelosas hereditárias; profilaxia de rejeição aguda de transplante renal e 

hepático alogénicos; hepatite C; esclerose múltipla; doença de Crohn ativa grave ou com 

formação de fístulas; insuficientes renais crónicos, e transplantados renais; esclerose 
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lateral amiotrófica; síndrome de Gastaut; artrite reumatoide, artrite psoriática, espondilite 

anquilosante, artrite idiopática juvenil poliarticular, psoríase em placas; planeamento 

familiar; cirurgia de ambulatório; HIV; e foro oncológico. [15-18] 

Durante o final da 3ª semana começamos por observar o trabalho realizado em 

ambulatório e na semana seguinte começámos a executar algumas tarefas passando 

progressivamente por todos os passos. Efetuávamos o registo da identificação do 

doente/cuidador, preparávamos a medicação a dispensar e fornecíamos toda a 

informação necessária ao seu correto uso, desenvolvendo assim, pela primeira vez um 

contacto próximo com os doentes. 

O contacto com os doentes e as diversas situações que se proporcionam 

contribuíram para um desenvolvimento quer a nível profissional quer pessoal. É com este 

tipo de experiência adquirida e com um carácter mais pessoal que se começa a 

compreender, na prática, a dimensão mais humana da profissão Farmacêutica. A 

dispensa em regime de ambulatório, apresenta uma enorme importância, quer pelo 

cuidado e atenção necessária com os doentes devido à especificidade da sua doença, 

mas também porque estas patologias, por norma, apresentam custos de tratamento em 

ambulatório elevado. 

2.14-Ensaios Clínicos 

Ensaio clínico é definido como qualquer investigação conduzida no ser humano 

destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos 

farmacodinâmicos, identificar os efeitos indesejáveis e analisar a farmacocinética de um 

ou mais medicamentos experimentais, a fim de apurar a sua segurança e eficácia. O 

medicamento experimental é a forma farmacêutica de uma substância ativa ou placebo 

testada ou utilizada como referência num ensaio clínico, incluindo os medicamentos cuja 

introdução no mercado tenha sido autorizada, mas sejam utilizados e/ou preparados de 

modo diferente ou tenham indicações terapêuticas diferentes das autorizadas. [10,19] 

No dia 29 de Janeiro foi-nos explicado o procedimento ao nível dos ensaios clínicos 

no CHTMAD, esta experiência revelou-se importante pois não possuíamos qualquer 

conhecimento nesta área. Foi-nos ensinada toda a terminologia associada a estes 

processos (participante, investigador, promotor e monitor) e ficou para nós patente a 

importância do Farmacêutico ao nível dos ensaios clínicos quer na manutenção de 

registos de dispensa, inventário, devolução ou inutilização, quer no armazenamento e na 

dispensa e reconciliação do medicamento experimental. 
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Durante o nosso período de Estágio decorriam 6 ensaios clínicos no CHTMAD 

(IMPROVE-IT; BI 1119.15; BI 1220.30; CLCZ696B2314-PARADIGM HF; CINC424A2401 

(JUMP); BI 1241.20). 

2.15-Erros de medicação 

Relativamente aos erros de medicação, os SF do CHTMAD, têm uma política de 

identificação de erros, integrado na política de Qualidade que se baseia na identificação 

do erro do ponto de vista de conhecer quais os mais frequentes e quais as suas causas 

para que estas sejam eliminadas ou contornadas. O registo dos erros não tem, neste 

contexto, um carácter de responsabilização e punição pessoal de quem os comete. [20]  

Um Erro de Medicação é definido como qualquer ocorrência evitável que pode 

causar ou induzir ao uso inapropriado do medicamento, ou prejudicar o doente enquanto 

o medicamento se encontra sob o controlo do profissional de saúde, doente ou 

consumidor. Tais ocorrências podem estar relacionadas com a prática profissional, 

produtos, procedimentos e sistemas incluindo prescrição, transcrição, etiquetagem, 

reembalagem e nomenclatura, dispensa, distribuição, administração, educação, 

monitorização e uso. [20] 

Podemos classificar os erros de medicação em 3 tipos:  

Erro Tipo A – Quando as circunstâncias poderiam causar erro.  

Erro Tipo B – Quando ocorreu um erro mas não chegou ao doente.  

Erro Tipo C – Quando ocorreu um erro que chegou ao doente. 

No caso de se tratar de um erro do Tipo C este é comunicado imediatamente ao 

médico que efetua uma avaliação clínica ao doente. [20]  

2.16-Emissão de Pareceres 

Compete ao Farmacêutico Hospitalar emitir pareceres, esclarecimentos ou 

informações no que diz respeito aos medicamentos. Esta tarefa reveste-se de extrema 

importância, não só para os doentes mas também na prestação de esclarecimentos a 

outros profissionais de saúde, o que levou à criação de um Centro de Informação do 

Medicamento (CIM), nos SF Hospitalares, onde é compilada e tratada informação 

científica sobre medicamentos sendo depois transmitida a outros profissionais de saúde. 

[3,9]  

A informação prestada poderá ser considerada ativa ou passiva. A informação 

passiva consta de respostas a questões colocadas pelos profissionais de saúde, sendo a 

informação ativa realizada por iniciativa do CIM, tal como realização de seminários ou 

elaboração de informação para apresentação, (Manual de farmácia Hospitalar). [3,9]  
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A informação e emissão de pareceres inicia-se quando é realizado um pedido de 

informação aos SF, neste caso é informação solicitada, ficando registado no modelo de 

pedido de informação. Pode ser feito telefonicamente, pessoalmente ou por escrito. De 

seguida é analisado o pedido de informação para verificar se é novo, ou se já existe 

informação em base de dados. É realizada uma pesquisa bibliográfica e então elaborada 

a resposta utilizando o documento de Pedido de Informação, todas as informações 

elaboradas são guardadas em base de dados no registo de informações enviadas. [3,9]   

Este procedimento foi-nos explicado quando surgiu um pedido de informação por 

parte de um elemento da enfermagem a cerca do modo de administração de um 

medicamento a um doente em regime de internamento. 

A explicação dos ensaios clínicos, gestão de erros e emissão de pareceres teve um 

caráter essencialmente teórico. 

2.17-Visita ao serviço de Nefrologia 

Tivemos também possibilidade de visitar o serviço de nefrologia durante uma tarde 

na 4ª semana, o que se revelou uma experiência bastante enriquecedora. Neste dia 

mostraram-nos o funcionamento da hemodiálise e tudo o que está diretamente 

relacionado com esse processo. Visitámos a sala de hemodiálise e assim, melhor 

relacionámos a dispensa das eritropoetinas com os doentes e os horários a que são 

pedidas, ao ver e contactar diretamente com o modo como os processos são feitos torna-

se muito mais fácil compreende-los.  

O enfermeiro chefe do serviço guiou-nos nesta visita, convidou-nos a visitar a 

mesma unidade na manhã da sexta-feira seguinte, a fim de termos oportunidade de ver 

como se realiza a diálise peritoneal, que é um tipo de diálise alternativa à hemodiálise. 

Esta experiência foi muito importante de forma a adquirir conhecimentos sobre este tipo 

de diálise, que é ainda pouco conhecida pelos doentes em geral, incluindo nós próprios 

que também não sabíamos exatamente como funcionava. Nesse dia contactamos com 

doentes que estavam em análise para a implementação de diálise peritoneal, doentes 

que realizaram a sua avaliação mensal e que efetuaram manutenção do sistema 

implementado, tendo em vista um processo de diálise peritoneal seguro e higiénico. 

Apesar de não fazer parte diretamente das competências do Farmacêutico, como 

profissionais de saúde é importante compreender este tipo de tratamentos, quer para 

pedidos de informação que possam surgir por parte de doentes, quer por enriquecimento 

da experiência pessoal, daí a grande vantagem de um conhecimento multidisciplinar. 
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2.18-Preparação de Citostáticos  

Do dia 10 ao dia 21 de Fevereiro tivemos oportunidade de contactar com a 

preparação de citostáticos. 

Os citostáticos são preparados e dispensados na UCPC que se divide em três 

zonas: zona negra, corresponde à área circundante à Câmara de Fluxo Laminar (zona 

suja); zona cinzenta, corresponde à antecâmara que se encontra a pressão positiva; e 

zona branca, corresponde ao local onde se encontra a câmara de Fluxo Laminar (zona 

limpa), esta zona encontra-se a pressão negativa. [21] 

O farmacêutico da UCPC é responsável por todas as operações efetuadas no 

exterior da sala assética, nomeadamente, receção e arrumação de medicamentos, 

controlo de stocks e dos prazos de validade, preparação do rótulo e material necessário à 

preparação da medicação, validação da preparação dos citostáticos e reavaliação das 

preparações devolvidas e decisão quanto ao seu destino. [3,21] 

Na receção dos citostáticos é conferida a quantidade recebida, e registados os lotes 

e prazos de validade, datando e assinando a guia. [3,21] 

A confirmação da prescrição médica baseia-se nos protocolos de terapêutica 

antineoplásica instituídos e nos dados do doente. As prescrições são elaboradas na 

Folha de Prescrição Médica de Quimioterapia – Hospital de dia/Internamento 

(IMP.CHTMAD.nº.175.00), as quais só são válidas quando assinadas pelo médico 

prescritor, identificado pelo seu nº mecanográfico e respetiva vinheta. [3,21]  

Os pontos que são confirmados são a dose de cada citostático, que é calculada em 

função do fármaco e do peso/superfície corporal do doente; o tempo previsto para a 

perfusão; o solvente de diluição a utilizar; ritmo e via de administração. [3,21]    

A preparação do rótulo identificativo engloba todos os pontos anteriores mais o 

volume de solvente de diluição a utilizar, o qual é calculado em função da concentração 

do citostático concentrado e da dose que se pretende. É com base neste volume que os 

TDT fazem a preparação. [21] 

O material necessário à preparação da medicação que o farmacêutico envia para a 

sala de preparação engloba as embalagens de citostáticos necessárias sem a 

cartonagem; o rótulo identificativo preenchido e protegido por uma capa plástica 

transparente; os solventes de reconstituição e/ou diluição; e o sistema de administração. 

Este material é colocado em tabuleiros de inox e imediatamente antes de entrar na sala 

de preparação é pulverizado com álcool a 70º, o que permite uma primeira 

descontaminação. A ligação entre a zona suja onde se preparam os tabuleiros e a zona 

limpa é feita por um transfer, que não permite que ambas as suas portas estejam abertas 

ao mesmo tempo, o que previne a contaminação da zona limpa. [21] 
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Na folha de prescrição médica regista-se o lote de cada fármaco utilizado para a 

preparação. [21] 

Os cálculos e o material enviado é sujeito a dupla verificação, 1º pelo farmacêutico, 

2º pelo TDT. [21] 

A preparação dos citostáticos é feita na zona assética (câmara de fluxo laminar), 

um TDT faz a preparação e um segundo verifica também as medições, sendo assim, a 

preparação sujeita a dupla validação. É de seguida efetuado o controlo de qualidade 

verificando a coloração da preparação e se existem partículas em suspensas. Antes da 

preparação sair da sala limpa é confirmado pelo farmacêutico se a informação que consta 

no rótulo coincide com a descrita no recipiente do medicamento. [3,21] 

Quando a preparação está pronta esta é enviada para a sala de tratamento dos 

doentes, e é acompanhada pelo livro de registo da receção de citostáticos preenchido 

pelo Farmacêutico, no qual se identifica cada doente com o respetivo ciclo de 

quimioterapia. O enfermeiro acusa a receção rubricando o livro. [21] 

Quando os citostáticos não são administrados são reaproveitados ou incinerados, 

consoante a oportunidade e condições do seu reaproveitamento. Quando ocorre 

interrupção da sua administração, estes são sempre incinerados. [3,21] 

Neste âmbito, o trabalho que desenvolvemos era a validação das prescrições, que 

eram posteriormente confirmadas pela farmacêutica responsável. Preparávamos o 

material a enviar para a sala de preparação e fazíamos os registos dos lotes dos 

citostáticos. No final do dia procedíamos ao débito dos fármacos utilizados no sistema 

informático, de modo a controlar os stocks, arquivávamos as prescrições médicas em 

dossiers por ordem alfabética dos nomes dos doentes, e verificávamos se havia 

necessidade de repor material auxiliar como soros, luvas, álcool, etc. 

2.19-Visita ao Laboratório de Análises Clínicas 

Na última semana de estágio tivemos oportunidade de conhecer o laboratório de 

análises do CHTMAD, onde entre outras análises, se realizam análises de 

farmacocinética clínica. 

A farmacocinética clínica tem como objetivo permitir uma administração 

personalizada de fármacos através da medição do nível dos mesmos no soro do doente, 

ou seja, fazendo um controlo terapêutico individualizado. Esta monitorização justifica-se 

principalmente em medicamentos com margem terapêutica estreita (digoxina, varfarina, 

etc.) ou com comportamento cinético variável. 

No CHTMAD monitorizam-se principalmente fármacos em doentes transplantados, 

como a ciclosporina e o tacrolimus, entre outros. 
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2.20-Apresentação do trabalho “Feridas e Material de Penso”  

O culminar do estágio, no último dia, foi com a nossa apresentação do trabalho 

“Feridas e Material de Penso” aos diferentes profissionais de saúde dos SF do CHTMAD, 

esperando ter contribuído, desta forma, para um melhor conhecimento do tema, uma vez 

que, o material de penso é um produto farmacêutico que é fornecido pelos FS aos 

restantes serviços do CHTMAD e sobre o qual não há um conhecimento tão aprofundado 

e presente como dos restantes medicamentos e produtos farmacêuticos. 

Sendo este um tema pouco abordado ao longo da nossa formação académica, este 

trabalho permitiu-nos adquirir bastantes conhecimentos. 
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2-Caso de estudo- Validação da prescrição médica 
No dia 21 de janeiro aquando da explicação da validação da medicação prescrita, 

neste caso do serviço de Internamento de Medicina Interna, foi-nos proposto realizar uma 

pesquisa bibliográfica para encontrar possíveis interações medicamentosas na 

medicação prescrita a uma doente que deu entrada nesse serviço. Após esta pesquisa 

bibliográfica seria avaliada a medicação da doente.  

Ao longo dos dias seguintes, a situação clínica da doente e as alterações à 

medicação revelaram-se interessantes, pelo que acompanhámos diariamente as 

alterações de medicação da doente durante o período em que esta permaneceu 

internada (cerca de 3 semanas).  

A doente tinha 73 anos e era proveniente das urgências. 

2.1-Validação da Prescrição Médica  

A prescrição que nos foi pedida para ser analisada foi a apresentada nas tabelas 1 

e 2. 

Tabela 1- Fármacos prescritos dia 21. 

 
Tabela 2: Outras informações da prescrição médica no dia 21. 
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Perante as informações presentes na prescrição podemos concluir que a doente é 

diabética e hipertensa, para além disto possui ainda uma sonda nasogástrica. O fato de 

ser administrada enoxaparina sódica 20 mg a esta doente sugere que ela está acamada, 

uma vez que este medicamento com esta dosagem está indicado na profilaxia do 

tromboembolismo venoso [1]. 

A insulina é administrada de 4 em 4 horas tendo em conta os valores de glicémia 

obtidos, também de 4 em 4 horas. Segundo o esquema de administração da insulina 

presente na tabela 1. 

 Dos fármacos prescritos destacam-se ainda dois anti-hipertensores (carvedilol e 

captopril) e um protetor gástrico (esomeprazol) administrado na grande maioria dos 

doentes hospitalizados devido ao elevado número de medicação prescrita.  

A quetiapina, apesar de ser um antipsicótico, em doses baixas (neste caso 25mg) 

tem um efeito sedativo, e tendo em conta a idade da doente, este fármaco estará a ser 

administrado para problemas de insónias [2,3].  

Analisando as informações concedidas e tendo em conta o internamento da doente 

no serviço de Medicina Interna, podemos supor que a doente deu entrada nas urgências 

com algum tipo de infeção, pois foi-lhe administrado um antibiótico (amoxicilina + ácido 

clavulânico).  

Nesta prescrição não foi detetada qualquer interação farmacológica.  

O soro administrado é cloreto de sódio 0,45% o que pode indicar níveis de sódio 

muito altos no sangue que se pretendem corrigir lentamente. A dieta é líquida e diabética, 

o que vem comprovar que esta doente é diabética e que tem alguma dificuldade em ser 

alimentada. 
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Alterações no dia 22 

 Alteração da frequência de administração de insulina passou de 4/4h para 6/6h, 

coincidente com a alteração na monitorização. 

 A dose do carvedilol foi alterada para metade (12,5mg) enquanto no captopril foi 

deixada uma nota para ser administrado apenas se TA > 160/100. Foi também 

introduzido um antidiabético oral, a metformina 500 mg.  

 O cloreto de sódio foi também alterado para soro fisiológico, o que pode indicar 

uma normalização no nível de sódio no sangue. 

 A dieta foi também alterada, mantendo-se líquida diabética mas sendo agora 

também sem sal.  

 Para além disto foi inserido um cateter urinário e uma sonda gástrica. Passou 

também a ser administrado 1,5L de água pela Sonda nasogástrica, em vez dos 

2L anteriormente administrados.  

Alterações no dia 23 

No dia 23 ocorreram algumas alterações significativas como se pode ver na tabela 3. 

Tabela 3: Alterações da prescrição dia 23. 

 

 

 

 

 Foi aumentada a dose de metformina para 1000mg e foram inseridos gliclazida 

30mg e irbesartan 150mg.  
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A razão mais provável para esta alteração será sido o fato de apenas neste dia o 

médico responsável ter acesso à medicação habitual da doente, o que é comum 

acontecer ao fim de 2 ou 3 dias em casos de internamentos.  

Mais uma vez não foram detetadas interações medicamentosas, no entanto foi 

alertado o serviço de enfermagem para o fato de a forma farmacêutica da gliclazida ser 

um comprimido de libertação modificada, não podendo ser esmagado e administrado 

pela sonda. Tendo em conta que a nível hospitalar não existem alternativas, o 

medicamento foi administrado dessa forma.  

 Foi ainda administrado cloreto de potássio 40 mEq o que pode demonstrar uma 

hipocalémia na doente. Para reforçar esta ideia foi ainda alterado o tipo de soro 

para polieletrolítico, por ter níveis mais elevados de potássio e uma composição 

mais semelhante ao plasma sanguíneo.  

 Alterada a dieta de líquida para cremosa o que pode ser indicador de uma 

melhoria da condição da doente, uma vez que há uma maior facilidade em ser 

alimentada.  

Alterações dia 27 

Até ao dia 27 de janeiro verificaram-se poucas alterações na medicação da doente, no 

entanto como foi durante um fim de semana não houve oportunidade de 

acompanhamento da doente.  

 Foi renovada a utilização do antibiótico por mais uma semana e o aumento da 

frequência da metformina para 12/12h. 

 Foi diminuída a concentração de cloreto de potássio para 20 mEq e durante o fim-

de-semana foi administrado ácido valpróico 300 mg Via intravenosa. Esta 

administração acabou por ser um mistério para nós, tendo sido assumido da 

nossa parte que teria ocorrido algum tipo de crise epilética. No dia 27 foi suspenso 

o ácido valpróico intravenoso e começou a ser administrado o ácido valpróico 500 

mg em comprimidos de libertação modificada, mais uma vez foi alertado o serviço 

de enfermagem sobre a forma de administração e o médico tendo em vista uma 

alteração terapêutica.  

 Foi também diminuído o Débito do soro de 62,50 mL/h para 41,67 mL/h. 
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Alterações dia 28 

No dia 28 houve algumas alterações como mostra a tabela 4. 

 

Tabela 4: Alterações da prescrição dia 28. 

 A concentração de cloreto de potássio foi reduzida para 10 mEq.  

 A administração de uma dose única de diazepam intravenoso indica a ocorrência 

de algum tipo de convulsões, o que poderia explicar a administração anterior de 

ácido valpróico [4].  

 Foi também administrado levetiracetam 500 mg via intravenosa de forma a 

controlar estes episódios.  

No caso do levetiracetam, é um medicamento que necessita de justificação para 

ser administrado. Através da justificação ficamos a saber que a doente tem 

“Estado de mal epilético, focal não convulsivo”, o que vem justificando a 

medicação que tem sido prescrita (figura 1).  

       Figura 1: justificação da prescrição do levetiracetam. 
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Alterações dia 29 

 Introdução de fenitoína na terapêutica, contrariando um pouco o pedido de 

justificação para o levetiracetam, em que se referia “o levetiracetam foi preferido 

na circunstância face à fenitoína para minimização da disfunção cardíaca”. A 

introdução da fenitoína foi efetuada por um outro médico, que fez uma avaliação 

diferente.  

Alterações dia 30 

 Suspensão do cloreto de potássio e do esomeprazol 20 mg, sendo este último 

substituído por esomeprazol 40 mg intravenoso.  

Alterações dia 4 de fevereiro 

Até ao dia 4 de fevereiro não houve qualquer alteração à medicação.  

No dia 4 de fevereiro foi suspenso o antibiótico (amoxicilina + ácido clavulânico) e 

substituído por cefuroxima que está indicada em casos de infecções do tracto 

geniturinário superior, pielonefrites [5].  

 
No dia seguinte a senhora teve alta.  

2.2-Considerações Finais 

Apesar de inicialmente a evolução não parecer muito favorável face às alterações 

que iam surgindo na prescrição médica, a senhora conseguiu estabilizar e passado 

algum tempo melhorou consideravelmente até que teve alta. 

Esta análise mais detalhada da prescrição permitiu perceber que a informação que 

é dada ao Farmacêutico é um pouco limitada, representando apenas o mínimo essencial 

para este poder validar a prescrição, o que não facilita o seu trabalho, pois seria muito 

mais fácil relacionar toda a prescrição médica tendo acesso por exemplo ao diagnóstico e 

a outras informações clínicas. 
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Conclusão 

Estes dois meses em que estive no CHTMAD foram uma experiência 

enriquecedora quer a nível profissional quer pessoal. Confesso que não comecei o 

Estágio com as expetativas muito altas, pois quer por conversa quer por outro tipo de 

informação que consultava sobre estágio hospitalar, não me parecia ser entusiasmante 

nem aquilo que eu procurava, no entanto ao longo do Estágio fui sendo surpreendido 

positivamente de uma forma que não estava à espera. Encontrei sempre da parte de 

todos os colaboradores do CHTMAD grande disponibilidade e simpatia para todas as 

ocasiões. Tive de a oportunidade de contactar com praticamente todos os serviços do 

CHTMAD, conhecendo assim a realidade hospitalar a nível nacional. Foi sem dúvida uma 

experiência que deixou marcas.  

O Farmacêutico tem um papel muito particular ao nível do Hospital não estando, 

exceto no ambulatório, em contacto direto com os doentes mas tendo um papel 

fundamental no tratamento dos mesmos. Sem dúvida que cada vez mais o Farmacêutico 

deve marcar a sua posição e demonstrar a sua importância ao nível hospitalar e apesar 

de estar em menor número que outros Profissionais de Saúde como Médicos ou 

Enfermeiros, deve trabalhar para que o seu papel se faça sentir e lhe seja dada a devida 

importância.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 




