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Resumo  

 O Estágio Curricular é o primeiro contacto  do estudante com a realidade 

profissional que terá de enfrentar. É o culminar de 5 anos de experiências novas, de 

novas pessoas que entram na nossa vida e, sobretudo, do crescimento enquanto 

pessoa. O estágio deve ser encarado como Unidade Curricular, em que esperamos 

aprender mas ao mesmo tempo estamos a ser avaliados. Encarei estes 4 meses (2 

foram passados em Farmácia Hospitalar) com a máxima seriedade e respeito, 

tentando sempre superar-me e ser melhor.  

 O relatório está dividido em duas partes: na primeira parte a vertente mais 

organizacional e de gestão de uma farmácia comunitária, abordando temas comuns a 

ser tidos em conta na mesma, e na segunda é descrita a apresentação duma 

campanha Valormed na Escola Primária de Arcozelo, bem como uma análise do 

impacto do serviço de nutrição, na população e na farmácia. Também é elaborada 

uma análise toxicológica e farmacológica do etanol, bem como as suas interações 

medicamentosas, com o intuito de melhor poder auxiliar e aconselhar os utentes que 

ingerem bebidas alcoólicas em conjunto com medicação, ou que ingiram estas 

bebidas de forma crónica. 
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1. A Farmácia, Organização e Espaço Físico 

1.1 Enquadramento e Localização  

 A Farmácia Arcozelo (FA) está localizada na Avenida João Paulo II, nº 811, em 

Arcozelo, Vila Nova de Gaia. Inserida numa pequena vila, faz com que seja uma 

farmácia de carácter familiar que permite um acompanhamento mais personalizado e 

sensível de acordo com as dificuldades socioeconómicas do meio envolvente. Situada 

na zona abrangida pelo Centro de Saúde de Arcozelo, uma Clínica Veterinária e uma 

Clínica de Medicina Dentária permite aos utentes um rápido acesso a medicamentos 

após uma consulta.  

A população servida por esta farmácia caracteriza-se, na sua maioria por 

utentes de idade avançada com condições financeiras e sociais problemáticas. No 

entanto, por se situar perto duma estrada nacional, conta frequentemente com a 

presença de clientes ocasionais. 

 

1.2 Horário de funcionamento 

A farmácia tem um período de funcionamento de segunda a sexta-feira das 

9:00 horas às 22:00 horas,  sábados das 9.00 horas às 19 horas e domingos e 

feriados das 9:00 horas às 13:00 horas. Para além do cumprimento do horário normal, 

existe o Serviço Permanente, em que a farmácia se mantém em funcionamento, 

ininterruptamente, desde a hora de abertura até à hora de encerramento do dia 

seguinte, o que acontece uma vez por mês, no mínimo. [1] 

 

1.3 Recursos Humanos 

A FA está organizada de maneira a que cada funcionário desempenhe 

determinadas funções, tendo em conta as suas competências, assegurando o normal 

funcionamento da farmácia. Assim, atualmente, a equipa de trabalho é constituída por 

6 pessoas:  

 

-Dra Marta Saraiva– diretora técnica (DT);  

-Dra Inês Duque– farmacêutica;  

-Dr Vitor Sousa- farmacêutico, co-proprietário da farmácia; 

-Dr Rui Santos- farmacêutico, de Janeiro a Abril; 

-Dr Rúben Calaia-  farmacêutico, subtituiu o Dr Rui Santos por volta de Abril; 

-Palmira Leite- técnica auxiliar; 
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-Anabela Tavares – técnica auxiliar . 

1.4 Espaço Interior e Exterior 

A FA possui no seu exterior a cruz verde que permite iluminação e identificação 

da farmácia de forma visível, pelo que vai de acordo às Boas Práticas Farmacêuticas 

(BPF) para a farmácia comunitária, redigidas pela Ordem dos Farmacêuticos [2]. 

Existe também do lado exterior, um espaço reservado a campanhas publicitárias de 

diversos produtos, que era alterado periodicamente, consoante determinados acordos 

praticados pela farmácia com as marcas. Além disto, é possível visualizar na porta de 

entrada de utentes uma folha que indica as farmácias de serviço, a sua morada, 

horário de funcionamento e contacto, folha essa que é alterada todos os dias. 

Ao entrar no espácio da farmácia propriamente dito, o utente depara-se com 

três balcões de frente para à entrada, com uma distância razoável entre si, o que 

permite maior privacidade aquando do ato farmacêutico, e outro balcão à sua 

esquerda.. Na montra principal, montada atrás dos balcões principais, os produtos 

variam conforme a altura do ano. Os principais produtos expostos eram antigripais, a 

xaropes, pomadas, etc. No local de espera existem expositores de produtos de 

dermocosmética, nutrição infantil, produtos dentários, medicamentos veterinários e 

medicamentos não sujeitos a receita médica.  Existe um aparelho eletrónico para 

medição da pressão arterial, cuja utilização era livre de custos, bem como do peso e 

da altura, cujo preço de uso era 0,50€. As gavetas atrás dos balcões de atendimento 

contêm medicamentos com maior rotação de stock, e produtos muito procurados, 

como adesivos, pensos para calos, calicidas, gazes e emplastros. Este fácil acesso a 

produtos que são muito vendidos permite um atendimento rápido e eficaz, sendo 

benéfico, sobretudo, nas horas em que a farmácia está lotada. 

 A zona de acesso reservado da Farmácia tem um local de receção de 

encomendas, onde também podemos encontrar as gavetas em que os medicamentos 

estão divididos por forma farmacêutica e ordem alfabética. Comprimidos e cápsulas 

constituem a categoria maioritária, ocupando as restantes categorias (pílulas, 

injetáveis, supositórios, soluções ginecológicas, xaropes, colírios, nebulizadores e 

soluções orais) um espaço menor. Neste espaço existe um computador, onde é feita a 

parte da gestão da farmácia, e um “táxi”, onde pode ser encontrado excendente dos 

produtos guardados na gaveta, também divididos por forma farmacêutica, de forma a 

que o tempo dispendido à procura dos medicamentos seja o menor possível. Num 

espaço mais interior existe um armazém, onde também se pode encontrar um 

frigorifico e o material para quando era necessário elaborar um manipulado. 
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 Para além duma casa de banho que era utilizada pelos funcionários da 

farmácia e pelos utentes, quando requisitado, existe uma sala que tem como intuito a 

realização de testes bioquimicos para avaliar o colesterol, trigliceridos, glicemia, etc e 

era utilizada pela nutricionista para as consultas semanais. Por fim, o escritório da 

Diretora Técnica e do dono da farmácia, onde também eram guardadas as receitas 

depois de estarem devidamente conferidas. 

 

1.5 Utentes 

 Sendo Arcozelo uma freguesia relativamente pequena e um pouco distante do 

meio urbano, apresenta uma população envelhecida, em que bastantes pessoas têm 

dificuldades socio-económicas e um baixo nível de escolaridade. Sendo assim, a 

maioria dos utentes que frequentam os serviços da farmácia são doentes crónicos 

com mais de cinquenta anos e polimedicados. Com estes utentes “habituais”, existe 

um ambiente familiar e de proximidade em que a confiança impera e a palavra do 

funcionário é tida como a de um amigo que quer ajudar. Este facto é importante para o 

aconselhamente farmacêutico e cria um ambiente agradável no local de trabalho. 

2. Gestão da Farmácia 

 

2.1 Sistema Informático  

O sistema informático utilizado na Farmácia Arcozelo é o Sifarma2000®. É uma 

ferramenta vital para o bom funcionamento de todos os parâmetros na farmácia, por 

vários motivos, desde o controlo de prazos de validade, à redução de erros humanos 

aquando do atendimento, por exemplo. É um programa bastante intuitivo, que fornece 

uma série de informações úteis, que agiliza fortemente o processo de gestão da 

farmácia. Permite saber a quantidade em stock de todos os produtos, fazer 

encomendas e dar entrada das mesmas, Quanto ao atendimento ao utente 

propriamente dito, o Sifarma2000® tem na sua base de dados informações relativas 

ao uso do medicamento, as suas contraindicações, interações, entre outros aspetos 

relevantes que servem de complemento ao aconselhamento farmacoterapêutico do 

farmacêutico no exercício das suas funções. De referir que cada funcionário da 

farmácia tinha o seu próprio número de utilizador e senha de login, o que permitia uma 

fácil deteção caso algum erro fosse cometido, bem como uma fácil rastreabilidade das 

atividades diárias de cada um. 
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Desde as primeiras semanas de estágio, foi-me explicado detalhadamente o 

funcionamento do programa, o que  fez com que a minha aprendizagem fosse 

relativamente natural. Por volta de Fevereiro foi implementado na farmácia um novo 

programa designado de “R+”. A sua principal vantagem é permitir visualizar as 

margens de lucro dos produtos. Ao introduzir o CNPEM, aparece a informação de qual 

trará uma margem de lucro maior à farmácia, pelo que seria esse o mais indicado a 

vender. É bastante útil do ponto de vista financeiro, potenciando o lucro da farmácia e 

o bem estar do negócio, sem prejuízo para o utente. 

2.2 Gestão de Stocks  

A gestão e controlo de stocks é imprescindivel para o bom funcionamento de 

qualquer farmácia. Como referi no tópico anterior, o Sifarma2000® é bastante útil no 

que concerne a este ponto também. Na Farmácia Arcozelo, o stock de todos os 

produtos, desde MNSRM a cosmética, a psicotrópicos ( onde estão incluidos 

benzodiazepinas (BZ) e os estupefacientes (ESP), sendo que nestes é obrigatório por 

lei ter o stock atualizado) é rigorosamente controlado. É, também, possivel no sistema 

informático definir um stock máximo e mínimo. Esta funcionalidade permite à farmácia 

saber quais os produtos que deverá encomendar diariamente.  

A sazonalidade dos produtos é um aspeto que deve ter sido em conta uma vez 

que, por exemplo, durante o Verão, o stock de protetores solares e outros produtos de 

cosmética relacionados com esta estação deve ser maior. Outro ponto a ter em 

atenção são os MNSRM, por terem um impacto maior na população devido ao seu 

mediatismo na imprensa. Por fim, um dos aspetos que me fui apercebendo ser 

importante neste ponto da gestão da farmácia, são as condições socio-económicas e o 

tipo de utentes, ou seja, no caso da Farmácia Arcozelo, é importante ter em stock 

produtos mais acessíveis em termos financeiros e os produtos já habituais nas 

prescrições, de forma a fidelizar o cliente e permitir que este saia satisfeito com o 

atendimento. 

 

2.3 Encomendas  

2.3.1 Distribuidores  

A FA tem um fornecedor maioritário, a Alliance Healthcare®. De seguida temos 

a Cooprofar® como secundário, sendo estes os únicos fornecedores a que 

testemunhei serem feitas encomendas durante o meu periodo de estágio. A escolha 

do fornecedor, além de seguir a prioridade descrita anteriormente, engloba outros 

fatores como o horário de entrega, a existência do produto em stock, bem como o 
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preço dos produtos, sendo obrigatório procurar o que melhor se adequa à necessidade 

da farmácia, de forma a fazer um negócio proveitoso. A grande maioria das 

encomendas são feitas através do SI, uma vez que quando o stock de um produto 

atinge o mínimo pré-estabelecido, o Sifarma2000® coloca-o numa proposta de 

encomenda com o número necessário para atingir o máximo que é delineado para ele 

no stock da farmácia. Em seguida, há uma validação final por parte do operador que 

realiza a encomenda, tomando a decisão se deve ou não ser essa quantidade a ser 

encomendada e o fornecedor que temos previsto para nos fazer chegar o nosso 

pedido final. 

2.3.2 Realização de Encomendas  

A FA realiza diariamente três encomendas, através do SI, para o fornecedor 

principal mediante interesse económico e disponibilidade. Uma é feita por volta das 

20.00 horas, para que esta chegasse à farmácia por volta das 9.00 horas. Esta 

encomenda, em regra, era a maior do dia, visto ser no final do dia anterior e haver um 

grande número de produtos que tinham atingido o valor mínimo de stock, como foi 

referido anteriormente. Também são pedidos nesta encomenda os produtos que não 

existem na farmácia e foram reservados durante o dia, desta forma, o utente poderia 

levantá-los durante o dia seguinte. Outra encomenda é feita durante a manhã, 

chegando por volta das 14.00 horas, e a terceira encomenda é feita só em caso de 

urgência, chegando à farmácia por volta das 17.00 horas. Outro método de realização 

de encomendas baseia-se no contacto direto, através de chamada telefónica, sendo 

esta a forma mais utilizada quando o objetivo é obter produtos com grande procura e 

pouca oferta. As encomendas ao fornecedor secundário são muito raras, apenas 

acontecendo quando o produto não está disponível no fornecedor principal, em casos 

muito excecionais. 

Durante o estágio, tive a possibilidade de efetuar esta importante tarefa, 

confirmando sempre a disponibilidade do produto no fornecedor antes de fazer 

qualquer reserva ao utente, o seu Preço de Venda ao Público (PVP) e o Preço de 

Venda à Farmácia (PVF), verificando desta forma se havia sido efetuado alguma 

alteração. 

2.3.3 Receção de Encomendas  

Aquando da receção de encomendas, o primeiro passo é sempre verificar se 

existe algum produto com condições de armazenamento especial, colocando o mesmo 

no frio, de forma a garantir as suas ideais condições de conservação. Cada 

encomenda traz consigo um original e um duplicado, que contém um número 

identificativo. Foram-me explicados, detalhadamente, durante as minhas primeiras 
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semanas de estágio os procedimentos para que a receção da encomenda seja feita 

corretamente. Após  colocar os produtos, que necessitem, no frio, acede-se ao 

sistema informático, selecionando a opção “Gestão de Encomendas”. Depois de 

colocar o número identificativo da encomenda, dá-se entrada dos produtos, um a um, 

podendo assim confirmar se, de facto, os items discriminados na fatura correspondem 

aos que chegaram à farmácia. Durante este processo, é importante verificar se os 

produtos recém chegados têm um prazo de validade mais curto que o restante stock. 

Caso tenham, atualiza-se esta informação, mantendo-se assim este importante 

parâmetro sob controlo. Por fim, confirmam-se se os preços discriminados na fatura 

correspondem aos dos SI para cada produto, alterando-se caso seja necessário, para 

que o valor na fatura seja igual ao do SI. No caso dos MNSRM, dos produtos 

veterinários, dermocosméticos e outros que não contêm o PVP exposto na caixa nem 

o código externo associado ao produto, é impressa uma etiqueta contendo o PVP bem 

como o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), ou seja, 6% ou 23% conforme o 

produto. No final, confirma-se o valor total da fatura, insere-se no sistema informático o 

número da fatura e a data da encomenda e finaliza-se a receção, dando os produtos 

entrada no stock. 

Nos casos, em que a encomenda era feita via telefone, a mesma não se 

encontrava registada no sistema informático, sendo assim não era importada e 

procedia-se à entrada dos produtos chamando-os individualmente. 

2.3.4 Armazenamento de medicamentos  

Aquando da finalização da receção da encomenda, procede-se ao seu 

armazenamento, seguindo sempre determinadas regras de forma a que o bom 

funcionamentoda farmácia seja cumprido. Foi-me explicado durante a primeira 

semana de estágio onde colocar cada produto, atendendo à forma farmacêutica, se 

era ou não um produto de saída rápida (guardados perto do balcão), dermocosmética, 

tendo cada marca a sua prateleira no armazém. A aprendizagem desta rotina diária é 

natural, estando eu encarregue desta tarefa de inicio a fim do estágio, alternando com 

o atendimento aos utentes, quando me foi entregue essa tarefa também.  

É obrigatoriamente verificado em todos os produtos de forma a seguir a regra 

First Expired, First Out (FEFO), em que os produtos com o prazo de validade mais 

curto devem ser os primeiros a ser vendidos, rentabilizando ao máximo o lucro em 

cada produto, tentando sempre garantir que não há produtos com prazo expirado na 

farmácia. Tudo isto serve para que farmácia esteja em cumprimento com o artigo 14º 

do Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de Agosto [3] que impede a existência na farmácia 
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de produtos em mau estado de conservação e o fornecimento de produtos fora do 

prazo de validade. 

2.4 Controlo do Prazo de validade 

Durante a minha primeira semana de estágio foi-me entregue uma lista com 

medicamentos cujo prazo de validade, segundo o stock informático, expiravam em 

quatro meses. Fiquei encarregue de verificar se de facto isto era verídico. Foi uma 

tarefa morosa, devido à lista ser longa e por não saber onde se encontravam 

armazenados todos os produtos, devido a me encontrar na fase inicial do meu estágio. 

Os produtos que tivessem um prazo de validade curto foram colocados num sitio 

próprio, com o objetivo de serem vendidos rapidamente ou devolvidos, maximizando o 

lucro da farmácia. Para que haja um controlo eficaz, é necessário seguir tudo o 

enumerado em pontos anteriores, como a regra do First Expired, First Out (FEFO). 

Quando se encontra um produto com apenas um mês de validade, tenta-se 

efetuar a devolução ao fornecedor e caso não seja aceite dá-se o produto como 

mercadoria perdida. No caso dos produtos de uso veterinário, de produtos de auxílio 

ao diagnóstico de diabetes os processos têm de ser devolvidos com um prazo de 

validade restante de no mínimo cinco meses. 

2.5Receituário e faturação  

2.5.1 Receita médica e regras de prescrição  

A receita médica é um documenta essencial para que o farmacêutico possa 

dispensar ao utente MSRM. Aquando da minha chegada à FA, tomei contacto com 

dois tipos de receitas: eletrónicas e manuais. No último mês, deparei-me com um novo 

formato de prescrição que irei abordar na fase final deste tópico. A maiorias das 

receitas prescritas são em formato eletrónico por DCI, segundo o artigo 120, da Lei nº 

11/2012, de 8 de Março [4], isto é, com a denominação comum internacional ou nome 

da substância ativa, seguido da dosagem, da forma farmacêutica, do número de 

unidades, e de um código de barras que permite o acesso a uma lista com todos os 

medicamentos com as características referidas idênticas (medicamentos do mesmo 

grupo homogéneo ou com o mesmo Código Nacional de Prescrição Eletrónica Médica 

(CNPEM)), podendo assim o doente optar pela pelo medicamento que preferir. Este 

tipo de receitas tem na parte superior um código de barras que permite saber a região 

de saúde, o tipo de receita, o sistema produtor, o centro emissor e o número da via 

(que também vem discriminado à direita deste código de barras). O número e nome do 

utente bem como o regime de comparticipação também são discriminados na parte 

superior da receita. Por vezes, a receita é prescrita por marca (nome comercial ou 
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titular da Autorização de Introdução no Mercado (AIM)), sendo este tipo de prescrição 

efetuada em duas situações[5] :  

- quando se trata de um medicamento de marca do qual não existe genérico 

comparticipado ou medicamento similar;  

- quando o prescritor apresenta uma das seguintes justificações:  

- Exceção a) do nº3 do artigo 6º - “Medicamentos com margem ou índice terapêutico 

estreito”, que é válida apenas para medicamentos que constam na lista do 

INFARMED, sendo que o farmacêutico apenas pode dispensar o que consta na 

receita;  

- Exceção b) do nº3 do artigo 6º – “Reação adversa prévia” – de igual modo à anterior, 

o farmacêutico só dispensa o que está prescrito;  

- Exceção c) do nº3 do artigo 6º - “Continuidade do tratamento superior a 28 dias”, 

podendo neste caso o farmacêutico dispensar um medicamento dentro do mesmo 

grupo homogéneo, com preço igual ou inferior ao prescrito, caso esta seja a opção do 

doente.  

No caso da exceção c) é de salientar, que é permitido ao utente optar por um 

medicamento dentro do mesmo Grupo Homogéneo (GH), ou seja, com a mesma DCI, 

forma farmacêutica, dosagem e tamanho de embalagem similares ao prescrito desde 

que sejam medicamentos com preço igual ou inferior ao prescrito.  

As receitas médicas podem apresentar dois tipos de validade, de acordo com a 

duração de tratamento, 30 dias para as receitas únicas, ou 6 meses para receitas de 3 

vias utilizadas em tratamento de longa duração permitindo ao utente uma maior 

comodidade de acesso aos medicamentos.  

Em cada receita podem ser prescritos até 4 medicamentos distintos, num total 

de 4 embalagens por receita, sendo que no máximo podem ser prescritas duas 

embalagens por medicamento. No caso de medicamentos sob a forma de embalagem 

unitária podem ser prescritas até 4 embalagens do mesmo medicamento.  

Além das regras de prescrição referidas anteriormente e que devem ser 

cumpridas, o farmacêutico durante a receção da receita eletrónica deve confirmar os 

seguintes elementos de maneira a poder validar a prescrição: número da receita, 

identificação do prescritor, dados do utente (definindo o regime de comparticipação), 

identificação do medicamento, posologia e duração do tratamento, comparticipação 

especial (se aplicável, o despacho especial), número de embalagens, data de 

prescrição e assinatura do prescritor 

Além das receitas faladas até aqui, em casos excecionais, como a falência 

informática, inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio ou até quarenta receitas 
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por mês, estas podem ser passadas de forma manual , devendo seguir as mesmas 

regras mencionadas para as anteriores. [6] 

Na fase final do estágio deparei-me com um novo tipo de receita, a receita 

desmaterializada. Apesar da sua entrada em vigor ser recente, a tendência foi para o 

número de pessoas com este tipo de receita aumentar. Através do Despacho de 25 de 

fevereiro de 2016, a Receita sem Papel adquiriu caráter obrigatório a 01 de abril de 

2016, para todas as entidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS). O utente traz no 

seu telemóvel uma mensagem do Ministério da Saúde com dois códigos que são 

introduzidos no sistema e nos dão a informação relativa à prescrição. Um dos 

problemas deste novo formato poderá ser a população mais idosa, por não se adaptar 

às novas tecnologias, pelo que esta faixa etária traz usualmente, para além da 

mensagem no telemóvel, a receita em papel, que possibilita também a introdução no 

sistema manualmente do código. A principal vantagem deste novo sistema é a 

possibilidade de serem prescritos mais do que quatro medicamentos, que era o limite 

para a receita eletrónica e manual, que podiam ser levantados gradualmente pelo 

utente, se assim o entendesse. [18] 

2.5.2 Preços de Referência  

Os preços de referência (PR) de um medicamento são valores calculados 

tendo em conta a média dos cinco PVP mais baixos existentes no mercado, tendo em 

conta os medicamentos que integram o grupo homogéneo (GH)[7] . O GH é formado 

quando existe pelo menos um medicamento genérico, relativo a determinada 

substância ativa (SA), no mercado, e corresponde a um grupo de medicamentos que 

apresentam características relativas à composição qualitativa e quantitativa, forma 

farmacêutica, dosagem e via de administração comuns [8] . Assim, a atualização dos 

PR é realizada trimestralmente, pelo INFARMED, sendo automaticamente alterados 

no sistema informático da farmácia. De referir que todo este processo foi-me 

detalhadamente explicado pela Diretora Técnica nos meus primeiros tempos na 

farmácia. 

2.5.3 Regime de comparticipação de medicamentos  

A comparticipação de medicamentos pode ser definida como a percentagem 

paga, pelo Estado ou por outras entidados, pelo medicamento, tornando-o desta forma 

mais acessível ao utente. O organismo que é responsável pelo maior número de 

comparticipações é o Sistema Nacional de Saúde (SNS), sendo estas definidas por 

escalões de comparticipação: Escalão A – 90%, Escalão B – 69%, Escalão C – 37% e 

Escalão D – 15% [7]. Estes valores podem ser alterados, no caso dos pensionistas por 

exemplo, em que a comparticipação tem um aumento de 5%, ou em patologias 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 
Farmácia Arcozelo 

10 
 

específicas, como Lúpus, em que a comparticipação pode chegar aos 100%. Caso 

haja uma entidade ou seguro, como SAMS por exemplo, que complemente a 

comparticipação do SNS, é necessária a apresentação de documentação necessária 

que comprove este facto. Esta vertente do atendimento exige treino e prática de forma 

a diminuir os erros, e pode ser bastante confusa, uma vez que pode ser necessário 

tirar fotocópias da receita junto com o cartão  ou saber qual o código do organismo, 

pelo que esta situação comprova o quão importante é a experiência para se ser um 

bom profissional. No entanto, a aprendizagem também é natural, sendo um 

procedimento mecânico, que com a prática e treino se torna menos complicado. 

2.5.4 Conferência de receitas 

A conferência do receituário assume uma importãncia vital no bom 

funcionamento da farmácia, pelo que erros aquando desta fase levam ao não 

reembolso por parte do estado ou das entidades e seguros, e, portanto, prejuízo para 

a farmácia. Após recolha e conferência (prazo de validade, o regime de 

comparticipação correto, número de utente, assinatura médica , dispensa do 

medicamento correto, na dosagem correta, assinadas, datadas e carimbadas com 

carimbo da farmácia) efetua-se a separação do receituário por organismos, e agrupa-

se em lotes de 30 receitas cada, exceto o último lote do mês, que poderá conter um 

número inferior. No caso de receitas suspensas, deve-se informar o utente que em 

cada trimestre estas são, obrigatoriamente, fechadas, por alterações nas 

comparticipações.  

Este processo é efetuado ao longo do mês, de forma a não sobrecarregar o 

trabalho nos últimos dias, sendo os lotes enviados, via CTT, juntamente com verbete 

de identificação do lote, resumo de lotes (em triplicado), fatura (em triplicado) e 

receitas médicas.  

Enviam-se estes documentos ao Centro de Conferência de Faturas do SNS até 

ao dia 5 de cada mês. Uma das faturas é enviada à ANF (via CTT e online). A este 

organismo cabe o pagamento à farmácia do montante relativo às receitas do SNS, até 

ao dia 20 do respetivo mês. Uma outra cópia é enviada para a contabilidade. Para 

outros organismos diferentes do SNS, são enviadas três vias dos documentos 

referidos diretamente para a ANF, que encaminha para a respetiva entidade, 

juntamente com o receituário. Uma quarta via fica na farmácia, para a sua 

contabilidade  

Quando há erros detetados, a receita é devolvida à farmácia, para sua 

correção. Qualquer que seja o motivo, a FA procura solucioná-lo e, quando resolvido, 

a receita é incluída no receituário do mês seguinte. A farmácia envia uma nota de 
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débito ou crédito com vista à retificação da fatura a corrigir, em conformidade com as 

indicações recebidas. 

 

3. Dispensa de Medicamentos  

Grande parte da atividade duma farmácia comunitária é a dispensa de 

medicamentos, o que engloba um aconselhamento ao utente sobre os benefícios da 

sua medicação, bem como a promoção do uso racional do medicamento. Podemos 

definir medicamento, segundo o Estatuto do Medicamento «como toda a substância ou 

composição que possua propriedades curativas ou preventivas das doenças e dos 

seus sintomas, do homem ou do animal, com vista a estabelecer diagnóstico médico 

ou a restaurar, corrigir ou modificar as funções fisiológicas».  

Atualmente classificamos os medicamentos para uso humano da seguinte 

forma: Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM), Medicamentos Não Sujeitos 

a Receita Médica (MNSRM) e por último, os recentemente aprovados no Decreto-Lei 

(DL) n.º 128/2013, de 5 de setembro, os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

de dispensa exclusiva em Farmácia (MNSRM-DEF) [10].  

 

3.1  Medicamentos Sujeitos a Receita Médica  

 

Há certas condições que impedem que um medicamento seja dispensado pelo 

farmacêutico se este não se fizer acompanhar da receita médica, sendo elas: 

medicamentos que podem constituir um risco para a saúde do doente, direta ou 

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

usados sem vigilância médica; medicamentos que 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; medicamentos que 

contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou 

reações adversas seja indispensável aprofundar; medicamentos que se destinam a ser 

administrados por via parentérica 

 Ora, um farmacêutico não deve ser um mero vendedor, pelo que fui instruído a 

avaliar a medicação contida na receita, tirando ilações sobre qual o problema do 

utente, questionando-o acerca do mesmo e de medicação adicional que pode interferir 

com a prescrita, dando-lhe conselhos adicionais para o seu problema e de como usar, 

conservar e tomar a sua medicação (oralmente ou de forma escrita), pois um 

farmacêutico deve sempre promover o uso racional do medicamento [9] 
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Na minha segunda semana de estágio, foi-me dada a possibilidade de 

proceder ao ato de dispensa de medicamento e tive a possibilidade de contactar com 

modelos eletrónicos e manuais de receitas médicas. Após conferir todos os 

parâmetros exigidos à correta prescrição da receita, a primeira pergunta que se deve 

ser efetuada é se a medicação é para a própria pessoa e se é uma medicação de 

continuidade. Caso seja um medicamento novo garantir que é prestada toda a 

informação necessário para a utilização correta e racional do medicamento, 

assegurando que é transmitida a posologia, a duração do tratamento, os efeitos 

secundários mais comuns, e questionando sobre outra medicação que o utente possa 

estar a fazer e que possa provocar qualquer tipo de interação medicamentosa.  

Durante a dispensa dos medicamentos, procedi sempre à introdução do Código 

Nacional Prescrição Eletrónica Médica (CNPEM) no sistema informático Sipharma® o 

que me permitia ter acesso a todos os medicamento, que fazem parte do mesmo GH e 

que podia dispensar. Este método dava-me a garantia que não havia engano nos 

medicamentos a dispensar e segurança no ato de dispensa. Após a introdução do 

CNPEM, questionava o utente se tinha preferência no medicamento de marca ou 

genérico e se tinha algum laboratório de eleição caso fosse genérico.  

No caso de ser uma receita manual, estava impossibilitada a confirmação do 

CNPEM, e procedia sempre a dupla verificação da receita confirmando sempre com 

um farmacêutico ou técnico de farmácia o que estava prescrito na receita de maneira a 

não ocorrer erros na dispensa.  

Após a recolha dos medicamentos a serem dispensados, introduzia no sistema 

o regime de comparticipação a aplicar, ou caso aplicável, as comparticipações 

especiais abrangidas por Decretos-Lei ou Portarias que consagram uma 

comparticipação especial para medicamentos específicos para determinadas 

patologias ou regimes de complementaridade adicional, como seguros de saúde ou 

membros de sindicatos. Neste caso cabe ao utente a apresentação do respetivo 

cartão identificativo. 

Por último, procedia a impressão dos documentos finais da dispensa, já 

referidos anteriormente. Neste processo de dispensa, a minha grande preocupação 

era garantir que não ocorriam erros na medicação dispensada tanto a nível de 

dosagem, forma farmacêutica, posologia e interações possíveis, e também garantir 

que eram prestadas todas as informações necessárias à correta utilização e 

conservação do medicamento 
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3.2  Medicamentos Genéricos  

Um Medicamento Genérico (MG) define-se como um medicamento com a 

mesma composição qualitativa e quantitativa em Substâncias Ativas (SA), a mesma 

forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência tenha 

sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados [10]. 

Os medicamentos genéricos são identificados pela substância ativa 

seguidamente pela sigla MG, e a sua prescrição segue a mesma regra de um 

medicamento de marca, podendo o médico acrescentar o nome do laboratório.  

Desde a entrada em vigor da prescrição por DCI, o farmacêutico deve informar 

o utente quais os medicamentos com a mesma composição, forma farmacêutica e 

dosagem que existem na farmácia para o medicamento prescrito e quais os respetivos 

preços, devendo indicar o mais barato.  

O sistema de preços de referência foi introduzido pelo Estado Português e está 

legislado pelo DL nº270/2002, de 2 de dezembro [19] . O preço de referência 

corresponde ao valor sobre a qual incide a comparticipação do Estado no preço dos 

medicamentos do mesmo GH, de acordo com o regime de comparticipação que lhe é 

atribuído. A cada GH é atribuído um preço de referência, calculado a partir da média 

dos cinco medicamentos mais baratos existente no mercado que integrem cada GH. 

Assim sobre a média obtida aplica-se a comparticipação do Estado, sendo o valor 

obtido subtraído ao PVP do medicamento a ser dispensado. De 3 em 3 meses, os 

preços dos medicamentos são revistos, o que pode implicar uma alteração na sua 

comparticipação. Ao longo do estágio, verifiquei que a maioria dos utentes já está 

completamente familiarizada com os MG e não se importa de levar este tipo de 

medicamentos, apenas costumam perguntar se “é a mesma coisa” e “se o efeito é o 

mesmo”, pois não entendem a prescrição por DCI- Porém, após explicação acabam 

por levar o MG e sentem-se bem com ele. Independentemente do mencionado, assisti 

a casos de utentes que diziam não se sentir bem com o MG por terem sofrido algum 

tipo de reação ou não apresentarem resultados com ele, sendo que nestes casos 

optavam pelo medicamento de referência. 

3.3  Medicamentos Manipulados  

Um Medicamento Manipulado (MM) define-se como qualquer fórmula magistral 

ou preparado oficinal feito segundo indicações de uma farmacopeia ou de um 

formulário, em farmácia de oficina ou nos serviços farmacêuticos hospitalares e 

dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico diretamente aos doentes 

assistidos por essa farmácia ou serviço. Tal está regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 

95/2004, de 22 de abril [12]. A comparticipação dos medicamentos manipulados pode 
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chegar até aos 30%, sendo que a sua formulação deve constar no Formulário 

Galénico ou na Farmacopeia Portuguesa [7] 

Na Farmácia Arcozelo tive a oportunidade de preparar dois manipulados: 

creme para eczema e solução de minoxidil (anexo 12).  Após a preparação do 

medicamento manipulado, procedi ao cálculo do PVP e à sua rotulagem que deve 

constar as seguintes informações: identificação da farmácia, identificação do 

farmacêutico Diretor Técnico, posologia, via de administração, instruções especiais 

para a utilização do medicamento («uso externo» a fundo vermelho), condições de 

conservação, prazo de utilização do medicamento, número de lote atribuído, fórmula 

do medicamento manipulado prescrito pelo médico e nome do doente.  

 

3.4  Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica  

Os medicamentos não sujeitos a receita médica não necessitam de prescrição 

por parte de um médico para serem disponibilizados ao utente, embora muitas vezes 

são indicados pelos mesmos. Sendo assim, são medicamentos cujo aconselhamento 

é praticamente totalmente dado pelo farmacêutico. Fora das farmácias, o INFARMED 

autoriza a venda de MNSRM noutros locais, contudo há certos exemplos deste tipo de 

produtos que são de venda exclusiva em farmácia. 

Da minha experiência, pude constatar que são dispensados de duas maneiras - 

uma delas, por aconselhamento farmacêutico, sendo que se deve fazer perguntas que 

permitam saber os sintomas do utente, a medicação que toma usualmente, há quanto 

tempo apresenta os sintomas e se já tomou algo para aquele sintoma, para assim 

fazer uma avaliação do risco/benefício e ceder o MNSRM. A outra forma pela qual 

este tipo de medicamentos são dispensados é por automedicação, onde o utente, por 

livre-arbítrio, solicita o MNSRM, sendo que esta prática tem aumentado de tal maneira, 

que levou o INFARMED a redigir o Despacho nº 17690/2007, de 23 de Julho [11] , no 

qual se encontram as situações passíveis de automedicação. Assim, cabe ao 

farmacêutico, à semelhança da forma de dispensa anterior, avaliar o utente para assim 

perceber se pode dispensar o que está a ser pedido pelo mesmo ou então explicar-lhe 

o porquê de não poder adquirir o pretendido. A melhor alternativa deve ser exposta 

pelo farmacêutico, alertando, após dispensa de qualquer MNSRM, o cliente do seu 

dever, que é o uso responsável do medicamento. Senti, no início do meu atendimento 

e aconselhamento farmacêutico, alguma dificuldade e receio em dispensar este tipo de 

medicamentos pois existe uma vasta gama de MNSRM com a mesma SA, o que 

sucinta dúvidas no que toca a escolher e aconselhar um deles, mas com a ajuda dos 
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meus colegas fui aprendendo a aconselhar o utente da melhor maneira e a ganhar 

confiança no meu trabalho. 

 

3.4.1  Auto medicação 

Automedicação compreende-se como a instauração de um tratamento 

medicamentoso por iniciativa própria do doente, sem recorrer ao médico ou a outro 

profissional de saúde, assumindo o doente a responsabilidade de escolha do 

tratamento no sentido de melhorar a sua condição de saúde. Quando deparado com 

esta situação, o farmacêutico, como profissional de saúde, deve aconselhar o utente 

sobre o medicamento ou produto de saúde mais adequado, de forma a que este não 

acarrete riscos para a sua saúde. 

Durante o meu estágio deparei-me com várias situações de auto medicação, 

sobretudo em situações de dores, constipações e sintomas gripais. Isto acontecia em 

grande parte devido à utilização prévia de determinado medicamento que tinha sido 

eficaz, muito embora os sintomas não fossem exatamente os mesmos. É sempre 

importante falar com o utente, tentar perceber o porquê da compra do medicamento, e 

em seguida avaliar se, de facto, o produto pretendido é o mais adequado. Mediante a 

situação, o farmacêutico tem a obrigação, como especialista do medicamento, de 

aconselhar o utente para o tratamento mais adequado para que haja uma melhoria de 

saúde. 

 

3.5  Legislação Especial  

3.5.1  Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes Mellitus  

Em 1998 foi iniciado o Programa Nacional de Prevenção e Controlo da 

Diabetes Mellitus, que marcou o início de etapa no circuito de vigilância da doença 

permitindo a melhoria de acessibilidade das pessoas com diabetes aos dispositivos de 

autovigilância e de administração de insulina. Estas medidas são de maior relevância, 

pois estima-se que na população portuguesa cerca de 11,7% da população é diabética 

e que 23,2% encontra-se no estado pré-diabético. 

Este programa estipula uma comparticipação diferente e especial sobre os 

medicamentos e dispositivos médicos (DM) usados nesta doença. Desta forma, 

insulinas e DM para controlo da glicémia são comparticipados pelo Estado Português 

a 100% e as tiras reativas a 85% [14]. 
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3.5.2  Estupefacientes e Psicotrópicos  

Devido as características farmacológicas que estes medicamentos apresentam 

estão sujeitos a um controlo bastante rigoroso no circuito do medicamento. Os 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes atuam no sistema nervoso central, 

provocando uma marcada alteração psíquica estimulante, depressora ou desviante. 

São utilizados essencialmente em patologias do foro psíquico e no tratamento da dor. 

Quando é feita uma encomenda destas substâncias é emitida uma requisição 

em duplicado por parte da farmácia onde consta a designação da substância, 

quantidade, data do pedido, número da requisição e número do registo interno. O 

duplicado é depois carimbado, assinado e enviado ao fornecedor 

Porém o seu controlo não termina aqui: quando surge uma receita médica com 

este tipo de medicação, esta vem assinalada com as letras RE, que significam Receita 

Especial, e, para a sua dispensa, o utente e/ou adquirente da receita deve fornecer os 

seus dados pessoais como a morada, o número e validade do Bilhete de Identidade ou 

Cartão de Cidadão, a sua data de nascimento e, além destas informações, deve ficar 

registado o código informático do médico prescritor, o número da receita e a sua via. 

Ao ser impressa, além das informações normais, aparecerá no verso da receita o 

nome do utente e validade do BI ou CC anteriormente preenchidas no sistema 

informático. Deve também ser retirada uma cópia do talão de venda e da receita 

médica para ficarem arquivadas na farmácia por um período de três anos e o registo 

da venda deste tipo de medicamentos é enviada ao INFARMED mensalmente e 

anualmente [4]. 

 

3.6  Outros Produtos Farmacêuticos  

3.6.1 Medicamentos Veterinários  

Os medicamentos veterinários são atualmente regulamentados pela Direção 

Geral de Veterinária e são definidos pelo Decreto-Lei n.º 184/97 de 26 de Julho [13] 

como qualquer substância destinada a animais com propriedades curativas ou de 

prevenção da doença e dos seus sintomas, com vista a estabelecer diagnóstico 

médico ou a restaurar, corrigir ou modificar as funções orgânicas. 

Na FA a saída destes produtos era rara, sendo, no entanto, os mais vendidos 

antiparasitários e os anticoncecionais. Os meus conhecimentos nesta área são 

limitados, tendo aprendido à medida que o estágio foi avançando com a experiência. 

De realçar que houve uma formação de cerca de 30 minutos na farmácia sobre estes 

produtos, por parte dum membro da empresa “Eliminall”, o que se revelou bastante 

útil. 
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3.6.2 Produtos cosméticos e de higiene corporal  

Os produtos cosméticos e de higiene corporal definem-se como qualquer 

preparação com intuito se entrar em contacto com várias partes do corpo humano, 

como unhas, cabelo, lábios pele e mucosas genitais, mucosas bucais, dentes e 

sistema piloso, com o objetivo de os limpar, perfumar, modificar o aspeto, proteger e 

corrigir odores corporais [15]. 

Este campo revelou-se especialmente complicado para mim, sobretudo os 

produtos de cosmética. As diferentes marcas apresentam linhas com fins específicos, 

pelo que, sobretudo no início do estágio, não estava familiarizado com esta vertente. 

Nos restantes produtos cosméticos e de higiene corporal estava mais confortável, 

tendo sempre, na minha opinião, melhorado com o aproximar do fim do estágio. 

3.6.3 Dispositivos Médicos  

Os DM são produtos usados na prevenção, tratamento e diagnóstico de 

patologias, correspondendo a qualquer instrumento, aparelho, software, equipamento 

ou material usado em conjunto ou isoladamente com o intuito já referido, não atuando 

no organismo humano por mecanismos farmacológicos, metabólicos ou imunológicos 

[16]. São exemplos de DM material de penso, dispositivos de ostomia, dispositivos 

para imobilização de membros, entre outros. 

Durante o meu estágio apercebi-me que os dispositivos mais vendidos são, 

sobretudo, material de pensos e equipamento para imobilização de membros. No caso 

dos últimos, media-se o braço, por exemplo, ao utente e em seguida fazia-se a 

encomenda por telefone ao fornecedor. 

 

4. Cuidados e serviços farmacêuticos  

Segundo a Portaria 1429/2007, de 2 de Novembro [17], as farmácias devem, 

além da dispensa de medicamentos, prestar cuidados e serviços farmacêuticos, tais 

como a medição da glicémia, da tensão arterial, do colesterol e dos triglicerídeos. Na 

primeira semana foi-me ensinado como fazer estas medições, muito embora só tenha 

tido oportunidade no resto do estágio de pôr em prática a medição da tensão arterial. 

Durante esta vertente, apercebi-me que se cria uma relação mais próxima com o 

utente. Caso os valores se encontrem alterados, o utente tenta encontrar uma razão, 

na grande maioria das vezes devido ao estilo de vida. O farmacêutico aconselha o 

utente, com o objetivo que haja uma melhoria, enquanto este o ouve atentamente e 

esclarece eventuais dúvidas, descobrindo-se nestas conversas outros problemas em 

que o farmacêutico pode ajudar, 
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4.1 Medição da glicémia  

Este serviço está presente na FA, embora a frequência com que os utentes o 

requisitam seja reduzida. Não tive oportunidade de fazer a medição, apenas assistir. O 

método consiste numa espetometria. Era necessário averiguar se o utente estava em 

jejum, de modo a que os valores fossem fidedignos, e caso estivessem alterados, 

deve-se aconselhar o doente a reduzir o consumo de açúcares, adotando um estilo de 

vida saudável. 

4.2 Medição do colesterol total e dos triglicerídeos  

Apesar de nunca ter medido o colesterol total ou triglicerideos, por nunca ter 

surgido a oportunidade e porque os utentes raramente requisitava, pude assistir e foi-

me explicado como funcionava o teste. No que concerne a este ponto, é importante 

alertar o doente para os problemas que se podem desenvolver caso estes parâmetros 

não se encontrem controlados, como as complicações cardiovasculares. Uma 

mudança no estilo de vida, na alimentação, bem como a prática de exercicio físico são 

algumas das medidas mais aconselhadas. 

4.3 Medição da tensão arterial  

Este serviço é sem dúvida o mais procurado pelos utentes na FA, e notei que, 

regra geral, as pessoas são preocupadas com o controlo da sua tensão, 

principalmente quando têm alguns sintomas como tonturas e vertigens ou quando já 

se tratam de utentes com complicações cardíacas ou renais. Caso os valores se 

encontrem alterados, é necessário inquirir o utente se tem ingerido demasiado café ou 

chá por exemplo, uma vez que estes podem alterar os valores de tensão arterial. 

Exercicio físico e tabaco também podem ter influência, pelo que é aconselhável que o 

utente repouse por uns minutos antes de medir a tensão. Não falar durante a medição 

é vital. Obtidos os valores, cabe então ao farmacêutico aconselhar o doente as 

medidas não farmacológicas normais para assim regularizar, tendo o cuidado de 

acompanhar o seu desenvolvimento e, caso os valores não se alterem, aconselhar a 

ida ao médico. 

5. Experiência Pessoal  

Os 4 meses em que estagiei na FA foram de aprendizagem constante, como 

profissional e como pessoa. Nem tudo foi fácil, por ser uma experiência totalmente 

nova, existia um certo medo que não fosse “bom” naquilo a que me propunha fazer, 

um nervosismo e um ânsia em fazer tudo bem. A equipa de trabalho nem sempre foi 
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fácil de lidar, exigiam bastante de mim, o que me fez aperceber de como é, de facto, o 

mundo do trabalho.  

5.1  Primeira Semana de Estágio  

Antes de iniciar o meuestágio, apresentei-me na farmácia na semana anterior à 

data de início. Fui informado pela DT que começaria na segunda feira seguinte, às 

9.00 horas e que iria fazer o seu horário, independentemente da hora de início e fim. 

Pude rapidamente observar que iriam haver dias em que entraria às 9.00 horas e saía 

às 20.00horas , outros em que não trabalhava de tarde. No fundo, as horas semanais 

eram cumpridas como a DT referiu, e eu percebi o porquê: eu era novo, e ninguém 

melhor para me orientar do que a própria DT. Chegou segunda feira, tendo eu 

comparecido na farmácia um pouco mais cedo, visto ser uma experiência totalmente 

nova e não queria de todo chegar atrasado, ainda por cima no primeiro dia. Tomei 

contacto com a equipa, que foi bastante acolhedora e prestável para me esclarecer 

qualquer dúvida. Foi uma semana de choque, em que fui confrontado com uma série 

de novas informações, novas realidades. Senti que nunca iria saber tudo, o que se 

revelou verdade, porque mesmo depois de 4 meses posso dizer que não serei um 

profissional perfeito, mas pelo menos tenho as bases para melhorar.  

Foi-me incutida a tarefa de verificar o prazo de validade de vários produtos, 

que, segundo o SI, expirariam em breve. A lista era extensa, e durante cerca de dois 

dias foi o meu único trabalho, tendo sido realizado com sucesso. Agora percebo que o 

intuito desta tarefa, para além de controlar efetivamente os prazos, era conhecer o 

local de armazenamento dos medicamentos, para que quando chegasse ao 

atendimento fosse mais lesto. 

Nos restantes dias, arrumei encomendas, para cimentar o meu conhecimento 

acerca do local de armazenamento de cada medicamento. Sempre que tinha uma 

dúvida, colocava-a, e toda a equipa me ajudava. Com o passar do tempo, fui 

melhorando a minha performance nesta tarefa, demorando cada vez menos tempo, 

havendo portanto espaço para me focar noutro tipo de aprendizagens, mais 

direcionadas para o trabalho do farmacêutico propriamente dito. 

 

5.2  Atendimento ao Público  

Antes de chegar à fase do atendimento ao público, foi-me explicado 

detalhadamente o funcionamento do programa, desde os atalhos, ao processo até à 

dispensa, Claro que estes ensinamentos teóricos só foram devidamente enraizados 

devido à prática, tendo a minha dificuldade no processo diminuído gradualmente a 

cada dia, até ao dia em que me sentia perfeitamente à vontade com o programa. 
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A partir da segunda semana de estágio, pedi autorização à DT para, nos 

tempos em que tivesse livre, assistir aos atendimentos, de forma a que pudesse 

enraizar algumas práticas. Ocasionalmente, no primeiro mês de estágio, atendi 

utentes, sempre com a supervisão da DT que me ajudava caso eu não soubesse lidar 

com a situação. Senti dificuldade sobretudo nos casos em que a comparticipação era 

doutra entidade para além do SNS, visto que o processo aí incluía mais etapas, como 

expliquei no ponto acima. 

É importante perceber que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, 

com necessidades diferentes e contextos diferentes em que se dirigem à farmácia. É 

vital tratar toda a gente com respeito e educação, bem como ter paciência para ouvir 

os problemas dos utentes, e isto são coisas que a faculdade não ensina, advém da 

experiência. 

5.4  Trabalho desenvolvido na Farmácia  

Durante o meu estágio tentei melhorar o serviço feito na farmácia e para tal 

desenvolvi certas tarefas autonomamente, nomeadamente: 

- Reorganização das gavetas: devido à constante entrada e saída de produtos no 

mercado, a ordem alfabética inicial de cada gaveta encontrava-se desatualizada. Pelo 

que, em conjunto com uma outra estagiária, etiquetamos novamente as gavetas, 

depois de as termos organizado de forma a que o atendimento fosse mais célere e 

eficaz; 

 

- Organização de documentos: a FA é relativamente recente, visto ter sido comprada à 

cerca de 6 anos. Antes da compra, o seu nome era Farmácia Amanajás, pelo que o 

Inventário de Documentos continha o logo da designação antiga. Em conjunto com a 

minha colega estagiária, alteramos este facto, muito embora esta tarefa não tenha sido 

concluída até ao fim por falta de tempo. No entanto, foi uma ajuda preciosa e terá sido 

muito tempo poupado, uma vez que grande parte do trabalho já está concluído. 

 

-Campanha VALORMED: irei aprofundar este tema na Parte II, mas em jeito de 

resumo, realizei uma campanha numa escola primária com o intuito de sensibilizar os 

mais jovens para a necessidade de entregar os medicamentos fora de prazo na 

farmácia, dinamizando desta forma a comunidade em que estava inserido. 

 

- Organização das prateleiras na zona de atendimento ao público;  
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5.5 Cronograma de atividades e formações 

  

Data Atividades 

11/01 a 

25/01 

Gestão da Farmácia (sistema informático, encomendas, gestão de 

stock, armazenamento e verificação de prazos de validade)  
 

25/01 a 

29/02 

Início do atendimento farmacêutico supervisionado, alternando com 

atividades relacionadas com a gestão da farmácia 

31/03 Curso de Indicação Farmacêutica na Contraceção Hormonal de 

Emergência, num total de 3 horas presenciais (anexo 13) 

21/04 Curso de Comunicação Clínica para Farmacêuticos, na Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto 

22/04 Apresentação sobre a VALORMED na Escola Primária de Arcozelo 

  

 

 Este cronograma faz um pequeno resumo de algumas atividades 

desenvolvidas na farmácia. Apesar de referir no cronograma apenas uma formação, 

houveram formações internas, nomeadamente dos suplementos alimentares Aquilea e 

de produtos veterinários. Esta foi uma vertente que não mantive muito contacto, por 

falta de oportunidade. No entanto, percebo com clareza o seu objetivo e o porquê das 

empresas apostarem na formação aos farmacêuticos na própria farmácia. Ao 

informarem os profissionais de saúde acerca das vantagens da utilização dos seus 

produtos, as suas vendas irão aumentar, e consequentemente, maximizam o seu 

lucro.  

 Relativamente à minha evoluçao dentro da FA, penso que foi um processo que 

se desenrolou com naturalidade. Comecei por me ambientar com a gestão da farmácia 

e todos os aspetos inerentes, ficando ao cuidado da Dona Anabela Tavares que me 

ensinou tudo. Nesta fase percebi o quão importante o background da farmácia é para 

que o atendimento seja eficaz e para que o negócio se mantenha rentável.  

 Como referi em pontos anteriores, inicialmente o atendimento ao público foi 

supervisionado pela DT, sendo que a evolução foi natural e com o decorrer do tempo, 

passei a consultar a mesma para o esclarecimento de dúvidas. 

 Quero também realçar que o Curso de Comunicação Clínica para 

Farmacêuticos foi bastante útil. Neste, aprendi as melhores formas de criar laços com 

o utente de forma a que a ajuda ao mesmo fosse mais eficaz. Os casos práticos foram 

excelentes na medida em que expuseram as debilidades dos estudantes, podendo 

aperfeiçoá-las, fazendo de nós melhores profissionais no futuro.  

  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 
Farmácia Arcozelo 

22 
 

5.6  Balanço final 

Durante os meus 4 meses na FA tive oportunidade de crescer enquanto 

pessoa e profissional. Fui sempre incutido a manter uma ética de trabalho imaculada e 

a ser perfecionista, pelo que o balanço é positivo. Apesar de nem tudo terem sido 

tempos agradáveis, quer por estar a aprender, por ter de me habituar a um horário de 

trabalho pela primeira vez e por toda a gente ser bastante exigente com a minha 

performance, aprendi, que era o ponto fulcral nesta experiência. 

O atendimento ao utente foi o ponto que mais atenção prestei durante o meu 

estágio curricular, por ser, no fundo, a base do farmacêutico. Senti sempre que podia 

melhorar, quer o meu conhecimento científico em várias matérias, quer o meu 

relacionamento diretamente com o utente. No início, a maior dificuldade era a nível de 

aconselhamento, devido a não querer cometer nenhum erro que ponha em causa a 

saúde do doente. No entanto, com a experiência de vários casos diferentes e com a 

aprendizagem do funcionamento do SI, pude melhorar esta vertente, sentindo-me 

confortável nesta área. É importante estar atento a todas as informações que nos são 

dadas e ao estado emocional do utente, para melhor o tentar compreender e ajudar. 

Se hoje a minha atividade laboral se desenrolasse numa farmácia comunitária, 

posso dizer que me sentia apto para desempenhar o cargo, sempre com o intuito de 

melhorar e aprender. Sinto-me confortável nesta área, em todos os campos, sentindo 

um pouco mais de dificuldade, como já referi anteriormente, na área da cosmética.  
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Parte II 
 

1. Trabalhos ligados à área profissional 

1.1 VALORMED® 

1.1.1 Enquadramento/Objetivos 

 

O programa VALORMED® está inserido na FA e tem como principal objetivo a 

recolha de medicamentos fora de prazo de validade ou que já não estejam a ser 

utilizados pelo utente, de modo a que a sua eliminação seja correta a fim de evitar 

problemas ambientais e de saúde pública. Existe na farmácia um contentor 

devidamente identificado que, quando se encontra cheio, deve ser encerrado para que 

ocorra a sua eliminação [20]. Durante o meu período de estágio tive a oportunidade de 

contactar com poucos utentes que se dirigiam à FA para entregar medicamentos fora 

de prazo, pelo que concluí que a população não se encontra devidamente 

familiarizada com o programa e que era um ponto a melhorar. 

No meu entender, esta é uma temática bastante importante, e que pode ter um 

impacto significativo no meio ambiente. Apesar de ser uma localidade pequena, é com 

pequenos atos que se começam por conseguir grandes feitos, pelo que achei 

pertinente elaborar uma iniciativa neste sentido.  

Depois de alguma reflexão, concluí que a melhor forma de mudar mentalidades 

seria pelos mais jovens, uma vez que estes serão os adultos de amanhã, e estando 

estes mais elucidados para todos os problemas associados à não eliminação de 

medicamentos não utilizáveis, o futuro poderá ser mais favorável. Outra das vantagens 

duma campanha junto dos mais pequenos seria a comunicação da mesma aos pais, 

sensibilizando-os também. 

Para além de ser uma iniciativa que dinamiza a comunidade, que pode ter um 

impacto positivo e que acrescenta valores, deixa também uma imagem positiva da 

farmácia junto da população, uma vez que o seu nome está envolvido. Num mundo 

tão competitivo como o que temos hoje e com tão poucos critérios de diferenciação, 

todos os aspetos são tidos em consideração na escolha da farmácia que o utente 

utiliza, sendo esta campanha, na minha opinião, mais um ponto positivo a favor da FA, 

pelo que penso que contribuí de forma positiva para que o negócio se mantivesse 

rentável, nunca descurando a saúde e o bem estar do utente. 
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1.1.2 Desenvolvimento 

Como referi no tópico anterior, a iniciativa que dirigi foi direcionada aos mais 

jovens. A faixa etária decidida foi dos 5 aos 10 anos, ou seja, alunos que 

frequentassem a escola primária, de modo a criar um impressão maior em jovens que 

se encontram numa idade tão impressionável e que são, por natureza, curiosos. O 

objetivo era, portanto, capturar a sua atenção de modo a que se pudesses criar um 

impacto positivo e uma sensibilização para este tema. Outra das razões foi o facto de, 

por serem tão jovens, os pais se interessarem em saber como foi o seu dia a dia, 

podendo as crianças expor aos mesmos os conhecimentos adquiridos. 

O primeiro passo foi contactar a VALORMED  com o intuito de obter o feedback 

relativamente às intenções pretendidas.  Em seguida foi obtida informação relativas à 

localização de uma escola primária na zona e comuniquei a intenção da campanha à 

diretora da mesma. Ambas as respostas foram positivas, tendo ficado acordado com a 

diretora da escola que a campanha se realizaria no dia 22 de Abril, dia da Terra. Fiquei 

imediatamente entusiasmado, uma vez  que o dia da Terra era um ótimo pretexto para 

informar as crianças relativamente a uma temática que está diretamente ligada ao 

meio ambiente. 

A apresentação destinava-se a cerca de 70 alunos, 3 professores e 3 

funcionários, tendo-nos sido fornecido material didático, como livros de colorir e lápis, 

bem como uma apresentação em Powerpoint para crianças, e outra para adultos, pela 

VALORMED. Estas apresentações foram utilizadas como base para aquela que seria 

a apresentação final, devidamente elaborada no âmbito em que seria introduzida. Para 

além disto, e apesar de ter sido estipulado que teria cerca de uma hora e meia para a 

atividade, foi elaborado uma espécie de jogo com as crianças. Sucintamente, os 

jovens eram divididos em grupos a quem seriam fornecidas imagens, que iriam desde 

produtos a colocar no vidrão, no papelão, no contentor amarelo, no roupão, vidrão ou 

no contentor destinado a medicamentos. Para tornar esta atividade mais apelativa, 

foram pintadas caixas de cartão com as respetivas cores identificativas de cada 

ecoponto. No final, foram distribuidos rebuçados, pelos professores inclusive, como 

sinal de agradecimento pela colaboração. Gostava de salientar que o investimento não 

foi significativo, tendo sido uma experiência recompensante. Tudo correu como 

planeado, tendo as crianças sido bastante participativas e sempre com bastantes 

dúvidas durante a apresentação Powerpoint.  A atividade final também decorreu 

dentro dos parâmetros delineados, satisfazendo os professores, funcionários, alunos e 

a DT, que fez questão de comparecer. 
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1.1.3 Conclusão 

A campanha realizada foi uma experiência gratificante, quer a nível pessoal 

quer a nível profissional. Sinto que, de certa forma, contribuí de forma positiva para 

uma melhoria na sociedade, nem que seja apenas na pequena comunidade onde 

estive inserido. Penso, também, que mais iniciativas neste sentido deveriam ser feitas 

a nível nacional, uma vez que os jovens de hoje são os adultos de amanhã, e devem 

ser incutidos estes valores. Só assim, um dia poderemos sentir os efeitos da mudança, 

o que se poderá refletir numa melhoria da saúde pública. Na minha opinião, no futuro, 

esta campanha poderia facilmente ser associada a uma campanha acerca do uso 

racional do medicamento, o que faria com que os jovens ficassem mais educados 

numa temática tão sensível.  

Relativamente ao impacto para a farmácia onde estagiei, penso que terá sido 

positivo. Relativamente à entrega de medicamentos não utilizáveis na farmácia, é um 

parâmetro que não foi possível avaliar devido a ter acabado o estágio na FA na 

semana seguinte. No entanto, foi deixada, da minha parte, uma imagem de empenho 

aos funcionários da mesma, tendo demonstrado que a aprendizagem enquanto 

estagiário poderia ir além do espaço físico da farmácia. Relativamente aos utentes, 

viram com certeza a campanha como uma mais valia, quer para a população, quer 

para a FA, uma vez que saímos da nossa zona de conforto para tentar fazer uma 

pequena diferença. Na escola primária, e como referi anteriormente, foi deixada uma 

imagem positiva, sendo que as crianças foram participativas e interessadas, ficando 

sensibilizadas para esta temática. 

Em suma, faria tudo da mesma forma, mudando apenas ligeiros pormenores 

na apresentação, mas que em nada afetaram a minha performance. Sinto que ganhei 

mais à vontade para falar em público e que as minhas capacidades de foi melhorada, 

por ter sido um projeto moroso que exigiu bastante atenção da minha parte. No futuro, 

estarei mais preparado caso me seja solicitado que elabore alguma tarefa similar, pelo 

que esta campanha fez de mim alguém mais adulto e com mais estofo para cumprir 

prazos e objetivos a nível profissional. Foi uma parte muito importante dos meus 4 

meses enquanto estagiário e, quando tudo terminou, senti-me realizado e mais certo 

de que quem trabalha por um objetivo, é recompensado. 
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1.2 Serviço de Nutrição 

1.2.1 Enquadramento/Objetivos 

Quando iniciei o meu estágio na FA em Janeiro, esta não incluía ainda o 

serviço de nutrição, que viria a ser implementado num futuro próximo. No entanto, a 

FA não se limita só ao aconselhamento farmacêutico, fornecendo um serviço de 

podologia que ia de encontro às necessidades da população. Estes dois serviços 

trazem uma mais valia a qualquer farmácia, uma vez que oferecem à população uma 

solução para as suas necessidades que não está diretamente relacionada com 

aconselhamento farmacêutico ou com medicamentos. 

No fim do mês de Fevereiro, foi introduzido o serviço de nutrição. Este serviço 

já tinha outrora existido na FA, tendo sido descontinuado pela falta de adesão, mas foi 

restaurado. Este facto deveu-se, sobretudo, aos utentes da farmácia questionarem 

constantemente a DT acerca do cancelamento do serviço na farmácia.  

 Penso que a  sazonalidade está diretamente relacionada com a procura deste 

serviço, uma vez que na época natalícia se cometem bastantes excessos alimentares 

e, também, a época balnear faz com que as pessoas queiram estar na sua melhor 

forma física. 

O próximo passo para a farmácia foi a contratação de um nutricionista, embora, 

pelo que percebi, não havia interesse por parte dos funcionários da farmácia que fosse 

a nutricionista anterior. Foram feitos os devidos contactos, tendo ficado acordado que 

o serviço de nutrição iria decorrer todas as segundas feiras, em que a primeira 

consulta acarretaria o custo de 15 euros, com duração de uma hora, e as restantes 

custariam 7,5 euros com duração de meia hora. A adesão por parte da população foi 

enorme, aumentando gradualmente.  

O meu principal objetivo ao nível do serviço de nutrição foi avaliar o impacto 

que este tem na farmácia, quer ao nível da confiança que os utentes depositam no 

mesmo, bem como o motivo que os levou a necessitar do serviço e o porquê de terem 

procurado a farmácia para usufruir do serviço. A parte económica foi descurada, uma 

vez que não me foi possível avaliar qual a percentagem do lucro que iria para a 

farmácia. 

1.2.2 Desenvolvimento 

Com o intuito de melhor avaliar o impacto que este serviço tem na FA, 

desenvolvi um pequeno inquérito para os utentes que usufruiam do serviço de 

nutrição. O inquérito é relativamente simples, de modo a não ser maçador, com 

respostas diretas e que vão de encontro a pontos que queria aprofundar. Foram 

entrevistadas 12 pessoas, 10 mulheres e 2 homens. De salientar que das 10 
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mulheres, duas são funcionárias da farmácia, sendo uma a DT, Dra. Marta Saraiva, e 

uma das técnicas auxiliares, Anabela Tavares. Ambas usufruem do serviço de 

nutrição, ficando especialmente agradadas com a iniciativa. 

Do inquérito constavam as seguintes questões: 

1- Que razão o levou a consultar o nutricionista? 

2- Qual foi o plano para si delineado inicialmente? 

3- Tem algum fator de risco, como diabetes ou pressão arterial alterada? 

4- Como se está a adaptar às alterações? Está a obter os resultados esperados? 

5- Pratica exercicio físico de modo a complementar as alterações à dieta? 

6- Acha que este serviço é benéfico para a farmácia?  

7- Planeia continuar a ser seguido até quando? 

Para além destas questões ao utente, apresentei algumas questões à nutricionista 

com o intuito de averiguar o feedback dos utentes, os produtos mais prescritos e os 

principais problemas associados à sua prática em farmácia. Foi-me respondido pela 

Dra Ana (nutricionista) que a adesão a estava a surpreender pela positiva, sendo os 

produtos mais prescritos “drainers”, bem como o aconselhamento dum estilo de vida 

saudável, em que deve ser incluido o exercicio físico. Também questionei a DT 

relativamente ao impacto do serviço na farmácia, quer a nível económico, quer a nível 

de relacionamento com os utentes. Sem revelar números, foi-me dito que o serviço 

traz à farmácia uma mais valia, tendo bastante sucesso junto da população, com uma 

adesão notável. Logo, a FA beneficia imensamente com a implantação do serviço, 

saindo da sua zona de conforto para satisfazer uma necessidade da população, numa 

ação em que todas as partes saem beneficiadas. 

Como referi anteriormente, foram estrevistadas 10 mulheres e 2 homens, em que 

todos foram bastante recetivos à minha iniciativa e falaram abertamente sobre a sua 

experiência. Os resultados ao inquérito encontram-se no Anexo 1, em que foi feita 

uma análise estatística das respostas dos utentes a cada questão.  

Um facto preocupante que pude averiguar foi que apenas um terço dos utentes 

entrevistados complementa a dieta com exercício físico. Uma vez que 58% deciciu 

consultar o nutricionista com o objetivo de perder peso, deveria ser dada mais 

importância a esta vertente que facilitaria o objetivo pretendido. De salientar ainda que 

os 12 inquiridos revelaram-se satisfeitos com a presença semanal de uma nutricionista 

na farmácia, por vários motivos, de entre os quais a comodidade, por ser perto das 

suas habitações, o que acarreta imediatamente menores custos associados.  
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1.2.3 Conclusão 

 Apesar de não ter sido iniciativa minha a implantação do serviço de nutrição, foi 

uma experiência nova e gratificante fazer esta pequena análise de forma a 

compreender melhor o impacto que este pode ter na farmácia. 

O impacto que o serviço tem na farmácia é bastante positivo, sendo do agrado 

da população, que aderiu de forma satisfatória. Penso que, sobretudo ao nível do 

exercicio físico, deveria haver uma maior educação aos utentes, de forma a que estes 

complementem a sua dieta e plano com esta importante vertente, que acarreta 

inúmeros benefícios para a qualidade de vida. 

O farmacêutico possui as competências necessárias para aconselhar o utente 

relativamente a cuidados a ter na alimentação com o intuito de melhorar a sua saúde. 

No entanto, o serviço de nutrição fornece uma abordagem diferente e mais 

especializada que agrada ao utente. Ao longo do curso, adquiri conhecimentos em 

diferentes Unidades Curriculares que me possibilitariam esclarecer eventuais dúvidas 

à população, e penso que formações sobre esta temática seriam essenciais para o 

farmacêutico se sentir perfeitamente confortável para desempenhar o papel do 

nutricionista numa farmácia. Talvez num futuro próximo, seja esse mais um caminho 

em que as farmácias e os farmacêuticos possam apostar. Apesar do enunciado, penso 

que a população tem preferência por um nutricionista, visto que é a sua área de 

especialidade, e o medicamento a especialidade do farmacêutico. Contudo, o mundo 

como o conhecemos está sempre em evolução, e cabe a cada um de nós inovar, 

melhorando as suas capacidades e realçando as suas qualidades. 

 Hoje em dia, cada vez mais, as farmácia são um local multidisciplinar capaz de 

atender às necessidades ao nível da saúde, por parte de vários profissionais, dum 

modo mais cómodo e menos dispendioso para o utente. Paralelamente, é capaz de 

contribuir para uma diminuição da taxa de desemprego e fazer com que novos 

profissionais possam por em prática as suas competências, trazendo benefícios aos 

mesmos e à população.  

  

 

2. Etanol – efeitos no organismo e interações 

medicamentosas 
A minha escolha recaiu sobre este tema devido a vários motivos. Penso que é um 

assunto pertinente, sobretudo devido ao álcool ser uma das substâncias psicoativas 

mais consumidas no mundo, devido à sensação de euforia que provoca. Em adição, e 
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como aprendi ao longo do curso, apresenta inúmeros efeitos adversos que podem 

comprometer a saúde do individuo e dos que o rodeiam.  

Apesar da componente científica deste tema ser bastante abrangente e 

interessante, nunca pensei que pudesse constar do relatório de estágio. Tal crença 

alterou-se, quando me apercebi o quão complexa e problemática esta temática é, no 

contexto da população. Tive contacto com utentes que necessitavam da sua 

medicação, para diversos fins, mas confessaram ingerir bebidas alcoólicas, bem como 

outros que necessitavam de medicação devido a problemas causados pela toxicidade 

do etanol. Tive também conhecimento, através dum colega de estágio, de casos em 

que o utente se apresentava embriagado na farmácia, requisitando a medição da 

pressão arterial. Todas estas situações despertaram  em mim a vontade de me 

informar acerca deste assunto, com o intuito de, um dia, caso seja confrontado com 

situações similares, ter os conhecimentos para ajudar o utente, alertando-o para os 

perigos inerentes. 

É importante elucidar a população para os perigos do consumo excessivo desta 

substância, especialmente em individuos medicados. O álcool afecta o sistema 

nervoso central. Isso quer dizer que afecta a nossa frequência respiratória e cardíaca, 

assim como a forma como pensamos, sentimos, apreendemos as coisas e nos 

comportamos. O seu metabolismo, como irá ser explicado à frente, pode influenciar o 

metabolismo de inúmeros fármacos, fazendo com que estes não exerçam a sua ação 

do modo pretendido, comprometendo o bem estar do individuo. 

 

2.1 Caracteristicas físico químicas 

O etanol é um molecula de baixo peso molecular, sendo solúvel em água e possui 

a capacidade de atravessar as membranas biológicas. Nesta tabela é apresentado um 

pequeno resumo das suas caracteristicas mais gerais e importantes, que têm grande 

preponderância  na sua absorção e metabolismo, e, logo, todos os efeitos inerentes. 

 

 

 

Tabela 1- Características do etanol [21], [22] 

Fórmula Estrutural 
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Características Gerais 
Nome Iupac Etanol 

Nome usual Álcool 

Fórmula Química C2H6O ou C2H5O 

Massa Molar 46,07 g/mol 

Aparência Líquido e incolor 

Sabor e odor Característico 

Comportamento de Fase 
Ponto de fusão -117,3ºC 

Ponto de Ebulição 78,5ºC 

Propriedades de Liquídos 
Densidade 0,7894 g/cm3 

Viscosidade 1,2 cP a 20ºC 

Informações Complementares 
pH 7,0 

Solubilidade Água, Acetona, Éter 

 

 

2.2 Farmacocinética 

Os efeitos tóxicos do álcool estão diretamente relacionados com os níveis 

plasmáticos atingidos após a sua ingestão. Devem ser considerados quatro aspetos 

fulcrais no estudo da toxicocinética do álcool, que irão ser aprofundados [23]: 

1- Absorção 

2- Distribuição 

3- Biotransformação 

4- Eliminação 

 

2.2.1 Absorção e Distribuição  

O etanol  atravessa as membranas biológicas por difusão passiva, ou seja, quanto 

maior for a concentração de álcool, maior será o gradiente. O pico de concentração de 

álcool no sangue é mais facilmente atingido se a bebida for ingerida de uma única vez, 

devido à manutenção dum gradiente de etanol mais elevado, o que não acontece 

quando a bebida é ingerida mais lentamente [23]. 

A absorção do álcool ocorre sobretudo ao nível do duodeno e do jejuno, mais 

rapidamento do que no estômago. Consequentemente, o esvaziamento gástrico é um 
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importante parâmetro para a concentração obtida aquando da ingestão de bebidas 

alcoólicas. Outros fatores que afetam a absorção de etanol são a concentração da 

própria bebida, a velocidade de ingestão e o fluxo sanguineo. Estes factos vão de 

acordo ao que muitas vezes é ouvido na cultura popular: “Não se deve beber de 

estômago vazio”. Refeições que contenham um elevado teor em lípidos ou hidratos de 

carbono vão atrasar o esvaziamento gástrico, reduzindo assim a absorção de etanol 

para a corrente sanguínea. Este é o principal fator limitante na taxa de absorção do 

álcool [24]. 

Relativamente à distribuição pelos tecidos, depende do teor em água dos mesmos. 

O etanol é praticamente insolúvel em óleos e gorduras, embora, como acontece com a 

água, pode atravessar através das membranas biológicas. A concentração de etanol 

num tecido está dependente do coeficiente de partilha e atinge o equilibrio 

rapidamente, dependendo da sua concentração no plasma. De salientar que não 

existe nenhuma proteina que transporte o etanol na corrente sanguínea. A mesma 

quantidade de álcool vai produzir concentrações diferentes nos individuos, devendo-se 

este facto a variações na proporção de água e lípidos nos seus corpos. 

Exemplificando, as mulheres, apresentam um volume de distribuição menor do que os 

homens, devido à sua maior quantidade de gordura corporal. Isto fará com que, 

comparativamente a um homem, quando é ingerida a mesma quantidade de álcool, o 

sexo feminino apresenta um pico maior de concentração de etanol, estando mais 

suscetiveis aos seus efeitos nocivos [26], [27], [28]. 

Outro facto interessante no que concerce à distribuição do etanol no organismo, 

diz respeito aos testes de alcoolémia, o famoso “teste do balão”. Este teste está 

dependente da difusão do etanol do sangue pulmonar arterial para o ar que 

expiramos. Vários estudos comprovam que, de facto, o vapor de etanol se encontra 

em equilibrio com o etanol dissolvido na corrente sanguínea, fazendo deste teste uma 

excelente ferramenta para avaliar o grau de embriaguez do inidividuo. 

2.2.2 Metabolismo 

No hepatócito, existem três sistemas capazes de metabolizar o etanol, estando 

localizados em três diferentes compartimentos celulares: o sistema Álcool 

Desidrogenase (ADH), localizado no citosol, Sistema Microssomal de Oxidação do 

Etanol (MEOS), situado no retículo endoplasmático e a catalase, localizada nos 

peroxissomas. Cada um destes sistemas causa metabolitos especificos e alterações 

que levam à produção de acetaldeído, sendo este o principal metabolito tóxico do 

etanol. Na segunda fase de degradação do etanol, o acetaldeido é rapidamente 

metabolizado a acetato, pela ação da Aldeído Desidrogenase (ALDH) mitocondrial. 
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Por fim, o acetato produzido no fígado é libertado para a corrente sanguínea, sendo 

eliminado por processos que irei aprofundar. 

Apesar do fígado ser o principal orgão metabolizador do etanol, a ADH estomacal 

também contribui para a degradação do mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Metabolismo oxidativo do etanol [33] 

 

2.2.2.1 ADH 

A via maioritária de degradação do etanol é, sem dúvida, através do sistema 

ADH. É uma família enzimática complexa e, nos humanos, foi categorizada em cinco 

classes, tendo como critérios a sua cinética e estrutura. Este processo oxidativo 

envolve um intermediário transportador de eletrões, o NAD+, que é reduzido por dois 

eletrões para formar o NADH. Como resultado, estas reações deixam as células 

hepáticas vulneráveis a danos causados pelo metabolismo do etanol, tais como 

radicais livres e o acetaldeido [33]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Metabolismo pelo sistema ADH [33] 
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Tabela 2- Isoenzimas Humanas da Álcool Desidrogenase (ADH) [33] 

 

2.2.2.2 MEOS 

As isoenzimas do citocromo P450, incluindo CYP2E1, 1A2 e 3A4, presentes 

sobretudo nos microssomas, também contribuem para a oxidação do álcool a nível 

hepático. A CYP2E1 é induzida no consumo crónico de etanol e assume um 

importante papel na metabolização do mesmo a acetaldeido para concentrações de 

etanol muito elevadas. Em adição, a CYP2E1 também pode atuar noutros tecidos, 

como no cérebro, local onde a atividade da ADH é baixa. Também esta via oxidativa 

produz radicais livres, que aumentam o risco de dano a nível tecidual. [34] 
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Figura 3 – Metabolismo pelo CYP2E1 [35] 

 

2.2.2.3 Catalase 

Esta constitui a via minoritária no processo de degradação do álcool. Esta é 

capaz de o metabolizar na presença do complexo NADPH oxidase ou da enzima 

xantina oxidase, em que se irá gerar peróxido de hidrogénio (H2O2). O papel 

secundário que esta apresenta no metabolismo de etanol é demonstrado pela 

administração dum inibidor da mesma, o que revelou que o metabolismo decorria 

normalmente. Em alcoólicos crónicos, a catalase pode contribuir para a oxidação de 

ácidos gordos, compensando assim, em parte, a baixa oxidação devido ao dano 

mitocondrial existente [34]. 

 

 

2.2.2.4 Produtos do metabolismo oxidativo do etanol 

O acetaldeído é rapidamente metabolizado a acetato, por intermédio da 

ALDH2, formando acetato e NADH. Esta molécula exerce a sua toxicidade formando 

aductos com sinalizadores químicos (neurotransmissores), o que pode contribuir para 

a dependência do álcool. Também pode formar aductos com moléculas de DNA, 

formando moléculas carcinogénicas. No entanto, o seu maior dano é causado a nível 

hepático, onde forma aductos nos hepatócitos, impedindo a secreção proteica e 

contribuindo para a hepatomegalia. 

Relativamente ao acetato , a sua oxidação dará origem a dióxido de carbono 

(CO2). Este CO2 sai do fígado para a corrente sanguínea, onde se acumula no 

coração, músculos e neurónios. Rapidamente causa depressão do sistema nervoso 
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central, afetando diversos processos metabólicos. O acetato é também metabolizado a 

acetil Coa, que está envolvido na biossintese de lípidos e colesterol na mitocôndria. 

Hoje em dia, diversos estudos estão a ser conduzidos no sentido de averiguar a 

hipótese de o acetato ser usado pelo cérebro como fonte de energia, 

preferencialmente à glicose, em alcoólicos crónicos [36] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 4 e 5 – Metabolismo do acetaldeído e do acetato [38],[39] 

 

 

2.2.2.5 Eliminação 

A eliminação do etanol do organismo segue uma cinética de ordem zero, ou 

seja, é constante. No entanto, fatores genéticos e ambientais influenciam esta cinética, 

variando de individuo para individuo. Por exemplo, as mulheres têm uma taxa de 

eliminação mais rápida, devido a, na generalidade, possuirem uma massa corporal 

mais baixa e uma expressão menor da ADH gástrica, o que fará com que haja uma 

maior acumulação de etanol no sangue. Também nos idosos, por apresentarem um 

maior indice de massa gorda, a taxa de eliminação se encontra alterada. 

Relativamente a etnias, cerca de 45% a 50%  da  população asiática apresenta uma 

expressão reduzida da ALDH2, o que vai afetar o metabolismo do acetaldeído, 

havendo uma acumulação de acetato. Adicionalmente, cerca de 90% desta população 

sobreexpressa a ADH2*2, que contribui para uma conversão rápida do etanol em 

acetaldeído, fazendo com que haja acumulação no organismo deste composto [31]. 
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Como referi anteriormente, o esvaziamento gástrico desempenha, também, um papel 

muito importante neste parâmetro, sendo que quem não ingeriu alimentos com 

bebidas alcoólicas, apresenta uma taxa de eliminação menor [25]. 

Todos estes fatores contribuem de forma decisiva para diferenças entre os 

individuos no que concerne ao metabolismo do etanol, e, como iremos abordar mais à 

frente, certos medicamentos influenciam, também, de forma decisiva a farmacocinética 

e farmacodinâmica do mesmo, pelo que esta temática será aprofundada [29], [30]. 

 

 

2.3 Mecanismo de ação do álcool 

O principal neurotransmissor inibitório no organismo designa-se de ácido 

gama-aminobutirico, ou como é mais conhecido, GABA. No cérebro, o álcool atua ao 

nível do GABAA , um subtipo do recetor GABA, que induz estados de sedação e de 

ansiedade reduzida. Tal mecanismo de ação é similar ao apresentado pelas 

benzodiazepinas, numa relação que irá ser aprofundada mais à frente [41]. O efeito 

sedativo do álcool também se deve à redução da nossa neurotransmissão excitatória, 

que atua por intermédio dos aminoácidos aspartato e glutamato, nos recetores NMDA. 

Estudos comprovam que o etanol, quando ingerido em concentrações tóxicas para o 

individuo, inibe os recetores NMDA, resultando numa forte sedação, que quando 

aliada à sua ação ao nível do GABA, pode resultar em morte [40]. 

Podemos então concluir que o álcool é um forte depressor do Sistema Nervoso 

Central, podendo induzir perdas de memória, devido a um excesso da transmissão 

mediada pelo GABA que causa redução da massa do hipocampo, uma das partes do 

cérebro responsável pela memória  

Em adição, também exerce efeitos ao nível do sistema de recompensa, através 

da transmissão opióide e dopaminérgica. Esta ação deve-se à libertação de dopamina, 

que atuará em recetores opióides: mu, delta e kappa. A estimulação do recetor mu 

está diretamente relacionada com sensações de prazer, o que terá um efeito negativo 

no recetor delta, promovendo o alcoolismo crónico. Estudos também descrevem que o 

etanol promove o aumento de recetores beta opióides, que estimulam a libertação de 

dopamina. Portanto, estes recetores são responsáveis, em grande parte, pelas 

sensações de felicidade associadas ao consumo ezxcessivo de álcool, bem como a 

dificuldade que muitas pessoas sentem em se libertar deste vício [41]. 

Em menor escala, mas não menos importante, temos o contributo do álcool 

para a transmissão serotoninérgica (5-HT). Estudos provam que a transmissão deste 

neurotransmissor se encontra aumentada após ingestão aguda de etanol, causando 
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sensações de bem estar. O oposto também se verifica, apresentando-se esta 

transmissão reduzida quando o indivíduo não está sob o efeito da substância [43]. 

Também este facto contribui para o alcoolismo. 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

Figura 6 – Ação do álcool no recetor GABAA [44] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura  7 – Ação do etanol no recetor NMDA [4] 

2.4 Efeitos do álcool 

2.4.1 Sistema Nervoso 

2.4.1.1 Efeitos agudos 

O Etanol tem em comum alguns dos seus efeitos centrais com os sedativos 

hipnóticos e os anestésicos gerais. 
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Níveis sanguíneos de etanol que rondem 400 mg/100 ml podem levar a coma, 

já  níveis mais elevados, entre 350 mg/100ml e 1 g/100 ml, podem causar depressão 

respiratória o que, em último caso, causa morte por intoxicação aguda. 

Há que ter consciência que a diferença entre as concentrações de etanol 

anestésicas e as mortais não é muito significativa e, como tal, valores um pouco acima 

da dose anestésica podem levar à morte do individuo. 

Quando as concentrações sanguíneas são baixas, entre 50-150 mg\100 ml, 

observa-se uma hiperactividade motora e também, um aumento do fluxo verbal. 

Também é possível concluir que existe uma diminuição da perceção do incidivuo 

sobre o que é, de facto, capaz de fazer, o que clarifica o porquê do maior número de 

erros individuais. Este aumento de risco, surge para doses inferiores às necessárias 

para a embriaguez manifesta, é comprovado nos acidentes de viação e é resultado do 

erro de auto-avaliação. [46] 

 

. 

2.4.1.2 Efeitos crónicos 

A nível crónico, existe conhecimento de que o etanol podede causar 

dependência, o que é comprovado pelo síndrome de abstinência alcoólica. 

Desconhece-se, no entanto,  com exatidão, qual o periodo de tempo necessário de 

ingestão e a concentração de etanol necessária para que o individuo fique 

dependente. Em alcoólicos crónicos, quando a ingestão de álcool é cessada 

bruscamente, surge o sindrome de abstinência. [46] 

 

2.4.2 Consequências do consumo de álcool excessivo a nível do S.N.C. e do 

S.N.P. 

O álcool sob a forma de etanol é, muito provavelmente, a “droga recreativa” 

mais consumida no mundo ocidental, e este é um facto que se deve ter presente. 

Estima-se que,  nalgum momento das suas vidas, 90% das pessoas consumam álcool, 

e que 30% poderão vir a ter problemas de saúde causados por este consumo. 

É de salientar também, que está comprovado cientificamente que o consumo 

moderado desta substância pode trazer benefícios para o organismo, nomeadamente 

ao nível cardiovascular. O seu consumo excessivo traz, no entanto, bastantes 

complicações para a saúde pública. 
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2.4.2.1 Efeitos directos (agudos) 

Ao nível do sistema nervoso, são muitas as consequências da ingestão aguda 

de álcool que podem surgir. As mais usuais são perda de memória e traumatismos. 

Na situação da perda de memória, observam-se episódios de amnésia por se 

atingirem rapidamente concentrações sanguíneas elevadas de álcool. Dois dos 

principais factores que potenciam estas situações são o consumo de marijuana e o 

uso de benzodiazepinas. 

No caso dos traumatismos,  sabe-se que o consumo de álcool leva a ataxia, 

confusão, perda de inibição social, e até, em alguns casos,  episódios de violência, o 

que pode colocar a integridade física do indivíduo, e dos que o rodeiam, em risco. Isto 

pode acontecer sob a forma de lutas, quedass ou mesmo acidentes de viação. 

Fraturas do crânio podem ocorrer, bem como contusões, levando a hematomas e 

danos cerebrais, com consequências muito graves. [48] 

2.4.2.2 Efeitos directos (crónicos) 

A nível crónico, o consumo excessivo de álcool pode levar a demência, atrofia 

cerebral, desmielinização osmótica, degeneração cerebelar, doença de Marchiafava-

Bignami (desmielinização do corpo caloso), síndrome de Morel (esclerose laminar), 

entre outras severas consequências  que levam à mudança radical da vida dos 

indivíduos. [48] 

 

2.4.2.3 Efeitos indirectos (nutricionais) 

As bebidas alcoólicas fornecem as necessidades calóricas alimentares devido 

ao etanol oxidado fornecer 7 kcal (29 Kj) de energia por grama, embora não contenha 

proteínas ou vitaminas. Estudos apontam que a maior parte dos doentes com défice 

de vitaminas do grupo B (à excepção da vitamina B12), nos países desenvolvidos, são 

alcoólicos crónicos. 

Estas doenças são realmente problemáticas, o que é evidenciado pela doença 

de Wernicke (ou psicose de Wernicke-Korsakoff), em que se verifica uma instalação, 

em alguns dias, de modificações dos movimentos oculares e ataxia, celeremente 

seguidas de grande confusão mental e apatia, resultado de necroses mesencefálicas, 

do vérmis cerebeloso, e diencefálicas, causadas por uma deficiência em tiamina. 

Outro caso exemplificativo é a  neuropatia tóxica, a pelagra alcoólica 

(deficiência em niacina) e a polineuropatia tóxica. [50 
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2.4.3 Efeitos hepáticos e metabólicos 

O consumo abusivo de etanol pode levar à manifestação da doença alcoólica 

do fígado (ou doença alcoólica hepática), que é caracterizada por ser uma doença 

crónica que engloba uma série de estados, e que, usualmente, progride desde a 

esteatose hepática alcoólica, hepatite alcoólica, cirrose alcoólica até ao seu estado 

final. 

É preciso ter a consciência que nem todos os alcoólicos desenvolvem cirrose, 

existindo ainda controvérsia acerca deste assunto. Estão, no entanto comprovadas 

acções tóxicas directas do etanol. Este é também causador de danos hepáticos 

através dos seus metabolitos oxidativos e não-oxidativos. Com a ingestão crónica de 

álcool, a doença avança devido às lesões celulares continuadas, distúrbio na 

regeneração hepática, inflamação,  e aumento da fibrinogénese levando à cirrose e a 

problemas de saúde. [47]. 

É também vital ter noção do papel do aldeído acético na patogénese da fibrose 

hepática. Este é o primeiro metabolito do etanol, e exerce um papel crucial no começo 

e na manutenção do processo de fibrinogénese. Portanto, o consumo crónico de 

etanol diminui significativamente a actividade da ALDH, ao mesmo tempo que a taxa 

de oxidação do acetaldeído é aumentada, o que resulta num aumento nos níveis 

plasmáticos e teciduais de acetaldeído, e consequentemente de radicais livres que são 

responsáveis por lesões hepáticas. 

O aldeído acético, metabolito do etanol, é muito tóxico, e mimetiza muitos dos 

efeitos do etanol, sendo bastante reactivo com uma larga variedade de composto 

biogénicos: aminoácidos, radicais SH, proteínas de membranas celulares, e aminas 

biogénicas. 

O principal mecanismo pelo qual o etanol exerce a sua toxicidade é o stress 

oxidativo e a peroxidação lipídica. Há, no entanto, que ter presente que vários 

sistemas estão envolvidos em todo o processo. 

A fibrose hepática é causada por um processo de cicatrização após lesão 

hepática crónica, resultado da activação das células hepáticas estreladas, que conduz 

à produção de componentes da matriz extracelular por estas células. Em adição a este 

facto, ligações cruzadas entre células do parênquina e outras células hepáticas, 

causam pelos danos no fígado [51]. 

Os ROS participam exatamente na activação das células hepáticas estreladas 

bem como na necrose e apoptose dos hepatócitos, o que corrobora que o consumo 

crónico de etanol, pela falta de O2, pelos seus metabolitos tóxicos e pelas espécies 

reativas de oxigénio, conduz a danos hepáticos graves [32], [52] 
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Figura 8 –Mecanismos de toxicidade hepática do etanol [53] 

 

 

2.4.4Efeitos cardiovasculares do etanol 

As consequências do álcool a nível cardiovascular estão dependentes da 

frequência do seu consumo e da dose ingerida. Existem evidências claras que o 

consumo exagerado de álcool traz um maior risco para a saúde. Já o consumo não 

acarretrá riscos, e pode até apresentar benefícios. Apesar deste facto, não existe 

unanimidade relativamente à dose que será benéfica, devido a diferenças 

interindividuais, quer metabólicas, quer ao nível do género, e à necessidade de um 

maior número de estudos  

Eefeitos benéficos do consumo moderado de álcool têm sido descritos, por 

estudos que retratam a doença cardíaca coronária, bem como doenças 

arteriovasculares. Doses agudas de etanol não apresentam, geralmente, 

consequências severas a nível cardiaco. Um efeito, entanto, embora seja raro, é a 

indução de bastantes arritmias ventriculares e supraventriculares,  devido à ingestão 

de quantidades elevadas de álcool. 

O aldeído acético apresenta uma acção simpaticomimética indirecta, o que 

indica que pode ser a causa  de alguns efeitos vasculares e cardiacos duma ingestão 

exagerada de etanol. 
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Outro factor, nos alcoólicos crónicos, é a falta de tiamina, o que pode levar à 

insuficiência cardiaca. A cardiomiopatia alcoólica é, no entanto, causada por toxicidade 

directa. 

Os efeitos cardiovasculares das bebidas alcoólicas, nas condições habituais, 

não são medicamente relevantes. Respostas vasculares que surgem com regularidade 

são a vasodilatação facial e a hipotensão arterial. 

Alguns estudos mais recentes concluem que a prevalência de alcoólicos 

crónicos em populações com individuos hipertensos é superior à de populações com 

valores de tensões normais. Sinais positivos têm sido encontrados em alguns estudos, 

como a diminuição da incidência de cardiopatia isquémica em individuos que 

consomem álcool moderadamente [48], [49] 

 

2.5 Interações álcool/medicamentos 

As interferências farmacodinâmicas mais importantes são as que resultam do 

uso simultâneo de etanol e outros depressores gerais do SNC, principalmente 

sedativos hipnóticos. O sinergismo ou potenciação de efeitos sobre o centro 

respiratório pode ser fatal. Há uma grande variedade de substâncias cujo metabolismo 

pode ser alterado devido à presença de etanol no organismo. Para além de interações 

ao nível dos recetores, GABAA ou dopaminérgicos, existem também interferências 

devido à metabolização dos fármacos pelo CYP450. Devido à indução deste pelo 

etanol, há um risco de alteração hepática e consequente formação de metabolitos 

tóxicos para o organismo. 

Outras interacções surgem com substâncias que interferem no metabolismo do 

aldeído acético, provocando uma reacção idêntica à que se descreve para a inibição 

da aldeído desidrogenase pelo dissulfiram – reacção dissulfiram. Esta reação consiste 

numa inibição irreversivel da enzima ALDH. Desta forma, ocorre uma acumulação de 

acetaldeido, que causa vasodilatação e consequente queda de pressão 

arterial, taquicardia, náuseas, vómito, confusão mental, fraqueza, rubor, sudorese 

aumentada e cefaleias. O objetivo é tratar o alcoolismo crónico devido à perda de prazer 

inerente à ingestão de álcool, com um agravamento das sensações negativas. Alguns 

antibióticos como o metronidazol, nitrofurantoina e sulfometoxazol podem causar os efeitos 

adversos associados à reação dissulfiram, bem como medicação para complicações 

cardiovasculares, como a nitroglicerina e o dinitrato de isossorbido [54], [55], [56] 

2.5.1 Interações entre o álcool e classes medicamentosas 

Como tem vindo a ser referido nos pontos anteriores, são muitos os efeitos 

adversos do álcool, bem como as suas interações ao nível do SNC. Na tabela seguinte 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vasodilata%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Press%C3%A3o_arterial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Press%C3%A3o_arterial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Taquicardia
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1usea
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%B4mito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cefaleia
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estão representados os medicamentos e algumas classes medicamentosas cujas 

interações com o álcool são conhecidas e trazem um prejuízo para o bem estar do 

organismo, bem como para o efeito terapêutico pretendido. 

 

Tabela 3 – Principais interações entre etanol e medicamentos [56], [57], [58] 

Classe 

medicamentosa 

(condições em 

que é utilizada) 

Nome genérico- 

Substância ativa 

Tipo de interação 

 

 

 

Analgésicos  

(alívio da dor) 

 

 

 

Aspirina (ácido 

acetilsalicico) 

Paracetamol 

(acetaminofeno) 

- A aspirina aumenta o 

esvaziamento, levando a uma 

absorção de etanol mais rápida 

no intestino, potenciando os seus 

efeitos adversos; estudos 

recentes indicam que poderá 

inibir a ADH gástrica; 

- O etanol induz a CYP2E1, 

fazendo com que a concentração 

do metabolito tóxico do 

paracetamol, o N-Acetil-p-

benzoquinonimina (NAPQI), 

aumente, causando dano 

hepático. 

 

Antibióticos 

(infeção microbiana) 

Eritromicina 

isoniazida 

- A eritromicina aumenta o 

esvaziamento gástrico, levando a 

uma absorção mais rápida do 

etanol; 

- O álcool aumenta o risco de 

doença hepática relacionada com 

a isoniazida;  

Anticonvulsionantes 

(epilepsia) 

Fenitoina 

 

- Consumo crónico de etanol 

induz uma metabolização da 

fenitoina mais acelerada, por 
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indução da CYP2E!, reduzindo o 

seu efeito terapêutico e 

aumentando os efeitos adversos 

do etanol. 

Anti-histamínicos 

(alergias, 

constipações) 

Difenidramina 

Clorofenilamina 

Clemastina 

Hidroxizina 

Prometazina 

Ciproheptadina 

- O etanol agrava os efeitos 

adversos destas substâncias a 

nível do SNC, tais como 

sonolência e sedação; 

- As interações são mais graves 

em individuos de idade 

avançada; 

- Não há prova deste efeito 

sinérgico em anti-histamínicos 

que não provoquem sedação.  

Anticoagulantes 

(prevenção de 

coágulos 

sanguineos) 

Varfarina - A ingestão aguda de álcool 

aumenta o efeito anticoagulante, 

por diminuir o metabolismo da 

varfarina, enquanto que a 

ingestão crónica diminui este 

mesmo efeito por aumentar o seu 

metabolismo. 

Agentes 

antidiabéticos 

(regulação da 

glicémia) 

Clorpropamida 

Glipizida 

Glibenclamida 

Tolbutamida 

Metformina 

- O consumo de álcool por parte 

de pacientes diabéticos que 

tomam estes medicamentos 

aumenta o risco de hipoglicémia; 

-A tolbutamida, clorpropamida e 

gliclenbamida podem causar 

interações do tipo dissulfiram 

após ingestão de álcool; 

- A interação entre a metformina 

e o álcool pode causar um 

aumento dos níveis de lactato 

sanguíneo, ocorrendo acidose 

metabólica. 

Barbitúricos 

(anestesia, alívio da 

Fenobarbital - A ingestão crónica de álcool 

aumenta o metabolismo do 
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dor) fenobarbital por indução do 

CYP450; 

- Agravamento do seu efeito 

hipnótico e sedativo. 

 

Benzodiazepinas 

(agentes sedativos) 

Alprazolam 

Clonazepam 

Diazepam 

Lorazepam 

Midazolam 

Oxazepam 

Clorazepato 

- O álcool atua sobre os 

recetores GABAA , bem como as 

benzodiazepinas, podendo 

ocorrer uma depressão 

excessiva do SNC. Os principais 

efeitos adversos são sedação, 

tonturas e capacidades motoras 

diminuidas. 

Antagonistas H2 

(úlceras) 

Cimetidina 

Ranitidina 

- Estas substâncias inibem a 

ADH gástrica, reduzindo o 

metabolismo do álcool, o que faz 

com que a taxa de alcoolémia do 

inidividuo seja maior do que seria 

normal para uma determinada 

dose; 

AINES (alívio da dor 

e inflamação) 

Ibuprofeno 

Flurbiprofeno 

Naproxeno 

Diclofenac 

- O consumo de álcool em 

conjunto com estas substâncias 

aumenta a possibilidade de  

sangramento gastrointestinal. 

Opióides (alívio da 

dor) 

Codeína 

Hidromorfona 

Fentanilo 

Morfina 

- Efeitos a nível do Sistema 

Nervoso Central são mais 

marcados, como, tonturas, 

sedação e perda de capacidades 

motoras, podendo ser fatais. 

Antidepressivos 

tricíclicos 

(depressão) 

Amitriplina 

Clomipramina 

Nortriplina 

Doxepina 

- O consumo de álcool com estas 

substâncias aumenta o risco de 

sedação e duma descida súbita 

da pressão sanguínea quando 

uma pessoa se levanta 

(hipotensão ortostática) 

Imunomoduladores Metrotrexato - Esta medicação, por afetar as 
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2.6 Conclusão 

As interações entre o etanol e os medicamentos são um problema relevante no 

panorama mundial. Como foi descrito nos pontos anteriores, os efeitos do álcool no 

organismo são severos, quer a nível hepático ou cardiovascular, e podem-se agravar 

quando o individuo está medicado. Os problemas associados à medicação também 

são mais graves quando existe etanol no organismo. Alguns medicamentos 

comummente dispensados na farmácia, como paracetamol ou antidiabéticos por 

exemplo, apresentam interações graves com consequências graves para o organismo 

caso exista etanol no sistema. 

É dever do farmacêutico, por ter um contacto direto com a população e por ser 

o especialista do medicamento, aconselhar o utente a não ingerir bebidas alcoólicas 

com a medicação, alertando-o para os perigos, promovendo, desta forma, uma 

melhoria da saúde pública. Por ser uma das substâncias psicoativas mais consumidas 

no mundo, a população muitas vezes não está familiarizada com o prejuízo que pode 

acarretar para si, quer a nível do consumo crónico, quer agudo.  

O farmacêutico deve estar elucidado sobre esta temática, com o intuito de 

auxiliar a população, esclarecer eventuais dúvidas e prevenir complicações de saúde. 

Com estas simples ações, a terapêutica será mais eficaz, resultando numa melhoria 

da qualidade de vida. 

Caso um dia a minha atividade laboral seja em farmácia comunitária e, se for 

confrontado com uma situação em que o consumo de bebidas alcoólicas esteja a 

afetar a qualidade de vida do utente, sinto-me preparado e com os conhecimentos 

necessários para o aconselhar e ajudar. Considero, assim, que o balanço final é 

extremamente positivo. Em adição ao enumerado anteriormente, as minhas 

capacidades de pesquisa e seleção de informação saíram melhoradas. 

 

 

 

(artrite reumatóide) células do sistema imune, está 

associada a risco de dano 

hepático, que se encontra 

aumentado se combinado com a 

ingestão de álcool. 
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Anexos 

Anexo 1- Resultados estatísticos do Serviço de Nutrição 
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Anexo 2- Fachada da Farmácia Arcozelo 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária 
Farmácia Arcozelo 

56 
 

Anexo 3- Sala para realização de testes bioquímicos 

 

 

 

Anexo 4 – Extintor e “cofre” para psicotrópicos e estupefacientes 
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Anexo 5- Local de preparação de medicamentos manipulados 

 

 

 

Anexo 6 – Aparelho de etiquetagem usado para identificar gavetas 
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Anexo 7 – Computador utilizado para dar entrada de encomendas 

 

 

 

Anexo 8 – Sala de trabalho e reuniões 
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Anexo 9 – Gavetas para medicamentos e “táxi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10 – Armazém 
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Anexo 11- Folheto informativo/flyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12- Manipulado elaborado na FA para tratamento de eczema 
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Anexo 13 - Certificado de participação na Formação Indicação 

Farmacêutica na Contraceção Hormonal de Emergência, realizada 

pelo Instituto Pharmacare, a 31 de Março de 2016 

 

 

 

Anexo 14- Campanha Valormed realizada na Escola Primária de 

Arcozelo 
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Anexo 15 – Exemplo de uma receita médica manual 
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Anexo 16 – Exemplo de uma receita médica eletrónica 
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Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 
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CAUL - Certificado de Autorização de Utilização do Lote 

CSF – Coordenadora dos serviços farmacêuticos 

DCI- Denominação Comum Internacional 

DIDDU- Distribuição Individualizada de Diária de Dose Unitária 

DT- Diretor Técnico 

FC – Farmácia central 

FEFO - First Expired, First Out 

FH – Farmácia hospitalar 

FMH – Formulário hospitalar 

GTS – Grupo Trofa Saúde 

HPBN – Hospital Privado da Boa Nova 

HPAV – Hospital Privado de Alfena e Valongo 

HPB – Hospital Privado de Braga 

HPBC – Hospital Privado de Braga Centro 

HPG- Hospital Privado de Gaia 

HPT – Hospital Privado da Trofa 

INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 

PV – Prazo de validade 

SF – Serviços Farmacêuticos 

SI – Sistema informático 
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1ª Parte 
1. Introdução 
 

Os dois meses de estágio curricular passados no Hospital da Boa Nova 

foram o nosso primeiro contacto no âmbito da farmácia hospitalar, onde muitos 

dos conhecimentos adquiridos ao longo do mestrado foram aplicados. Os 

quatro meses despendidos em farmácia comunitária foram benéficos para que 

esta experiência fosse mais gratificante, na medida em que adquirimos uma 

ética profissional exímia, que nos levou a querer ser sempre melhores na 

nossa atividade. 

Foi uma experiência formidável, em que o ambiente de trabalho era 

benéfico para a aprendizagem. Em adição à aplicação dos conhecimentos 

científicos, evoluímos a nível profissional. No entanto, a formação deveria ser 

complementada, devido a algumas vertentes importantes do farmacêutico 

hospitalar não terem sido abordadas. 

Assim serve o presente relatório para descrever o trabalho elaborado 

durante os dois meses de estágio, bem como os conhecimentos adquiridos que 

serão bastante úteis caso um dia esta seja a nossa atividade e laboral. 

 

2. Organização do Grupo Trofa Saúde 
 

O Grupo Trofa Saúde (GTF) é composto por 6 hospitais sendo eles: 

Hospital Privado da Boa Nova (HPBN), Hospital Privado da Trofa (HPT), 

Hospital Privado de Braga (HPB), Hospital Privado de Alfena e Valongo 

(HPAV), Hospital Privado de Braga Centro (HPBC) e Hospital Privado de Gaia. 

Para além destes hospitais existe ainda o Hospital de Dia da Maia e o Hospital 

de Dia de Famalicão que são também parte integrante deste grupo.  

O primeiro hospital do GTF foi o HPT fundado em 2001. Ao longo da sua 

existência o grupo foi se continuamente expandindo sendo que continua nesse 

processo, salientando a criação futura de um serviço de oncologia que poderá 

ter um grande impacto na zona norte do país. 
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2.1. Organização dos Serviços Farmacêuticos do Hospital 

Privado da Boa Nova 
 

Segundo a definição do Infarmed, “Os Serviços Farmacêuticos (SF) 

Hospitalares são o serviço que, nos hospitais, assegura a terapêutica 

medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia e segurança dos 

medicamentos, integra as equipas de cuidados de saúde e promove ações de 

investigação cientifica e de ensino”. [1] 

No HPBN, os SF são assegurados unicamente pelo diretor técnico, o Dr. 

André Azevedo. A coordenação e gestão dos SF do GTS ficam ao encargo da 

Dr. Patrícia Moura, coordenadora dos mesmos e diretora técnica do Armazém 

Central.  

 

2.1.1. Localização e Horário de Funcionamento 
 

O HPBN situa-se na Rua Armando Vaz, nº 225, Perafita (Matosinhos) e 

devido a sua localização possui bons acessos dada a proximidade à A28.  

Os SF do HPBN funcionam desde as 9 horas até às 18 horas, com uma 

hora de almoço das 13 horas até às 14 horas. No entanto, no horário em que 

os SF não estão em funcionamento, fica ao encargo da Dr. Patrícia Moura a 

responsabilidade de atender a alguma questão relacionada com os mesmos. 

 

2.1.2. Recursos Humanos 
 

Os recursos humanos do HPBN são constituídos unicamente pelo Dr. André 

Azevedo. Contactamos ainda com o Dr. Tiago Ribeiro que substituiu durante 

alguns períodos o Dr. André Azevedo.  

 

2.1.3. Sistema Informático 

 

O Sistema Informático (SI) do HPBN é o Glintt ® – CPCHS. Este software é 

uma ferramenta valiosa na atividade do farmacêutico hospitalar, uma vez que 

possibilita a validação da prescrição médica por parte do farmacêutico, 

satisfação e gestão de pedidos por parte dos serviços hospitalares, 
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movimentação dos stocks, pedidos de encomenda, saída de medicamentos em 

unidose e emissão de listagens de consumos e de stocks, entre outros.  

Durante o período de estágio, tivemos a oportunidade de contactar com 

estas tarefas também no âmbito da utilização do software, sentindo-nos 

bastante confortáveis com a operacionalização do mesmo. Algumas 

ferramentas podem ter ficado por explorar, mas no que diz respeito ao 

essencial, o Dr. André fez questão e teve o cuidado de nos preparar para um 

eventual contacto profissional com esta área de ação farmacêutica. 

 

3. Papel do Farmacêutico Hospitalar  
 

Uma das funções do Farmacêutico Hospitalar passa pela avaliação e 

validação da prescrição médica, sendo esta a atividade em que é exercido e 

aplicado o conhecimento científico que caracteriza a atividade farmacêutica. 

Este papel acarreta uma maior responsabilidade, pelo que deve ser 

efetuado em sinergia com médicos e enfermeiros, de forma a que tudo 

corra dentro dos parâmetros ideais, tendo sempre em vista o bem-estar do 

paciente. 

Durante a validação, o farmacêutico deve estar atento a possíveis 

interações medicamentosas que comprometam a saúde do utente, bem 

como a eventuais erros e ajustes na posologia/dosagem. É neste âmbito 

que se aplica a Distribuição Individual Diária em Dose Unitária, tema que 

abordaremos mais a fundo neste relatório. 

Outra das funções passa pelo receção, armazenamento e distribuição de 

medicamentos pelos diversos serviços do Hospital, sendo mais premente a 

manutenção dos stocks ideais nos serviços, para que estes exerçam a sua 

atividade de forma regular, não comprometendo o seu bom funcionamento. 
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4. Gestão dos Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 
 

4.1. Seleção e Aquisição  
 

No primeiro dia útil de cada semana o DT utiliza o SI para verificar os stocks 

e analisar as faltas no mesmo. Este processo é executado através do menu 

“Gestão de Requisições” onde se seleciona a opção “Criação com Base em 

Níveis”. Neste ponto inserimos o código correspondente ao Stock Ideal de 

Medicamentos e Embalagens Vazias, conforme o estipulado. Estes stocks 

ideias foram definidos pelo DT, após uma análise prévia das quantidades 

necessárias para cada serviço do hospital.  

Após a criação do pedido, este é enviado para a farmácia central, que se 

localiza em Alfena.  Aí a coordenadora reúne todos os pedidos enviados pelos 

SF das restantes unidades e envia-os para o Departamento de Compras. Este 

envia a nota de encomenda para os laboratórios. Este processo é executado 

neste sentido de forma a visar uma melhor gestão. [2] 

No caso dos soros, por uma questão de logística, a encomenda é feita 

quinzenalmente e estes são entregues diretamente pelo transportador a cada 

SF.  

Relativamente aos estupefacientes e psicotrópicos, por possuírem uma 

legislação especial e regras de aquisição próprias (preenchimento do anexo 

VII), a encomenda é efetuada mensalmente.  

 

 

 

4.2. Receção, Transporte e Armazenamento 

 

Na continuação do ponto 3.1, os medicamentos (inclusive estupefacientes e 

psicotrópicos) e embalagens vazias (colírios, soluções orais, pensos, produtos 

de imagiologia e dentária, pomadas e cremes) são rececionados na Farmácia 

Central e aí, numa primeira fase, são separados conforme os pedidos das 

diferentes unidades do GTS. O mesmo não acontece com os soros que, como 

já foi referido, são entregues diretamente em cada SF.  
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Ao longo do nosso período de estágio tivemos oportunidade de contactar 

com este processo uma única vez, numa deslocação à unidade de Alfena, pelo 

que neste campo carecemos de alguma prática. No entanto, o funcionamento 

do software utilizado, o PHC2014, foi-nos explicado. 

O transporte é assegurado pelo Departamento de Logística do GTS 

diariamente. Este departamento é também importante quando existem pedidos 

entre unidades para satisfazer alguma rutura de stock. 

A receção dos produtos e respetivo armazenamento por parte de cada um 

dos SF fica ao encargo dos mesmos. O armazém nos SF do HPBN é divido em 

4 grandes áreas: comprimidos, embalagens vazias, soros e ampolas. Cada 

uma dessas zonas está organizada segundo uma ordem alfabética para melhor 

localização e identificação dos produtos. A área correspondente às 

embalagens vazias possui ainda subdivisões referentes à forma farmacêutica 

dos produtos.  

É de referir ainda a existência de um cofre blindado para o armazenamento 

dos estupefacientes e psicotrópicos e de um frigorifico (com temperatura 

compreendida entre 2ºC e 8ºC) para armazenamento dos produtos com 

condições especiais de armazenamento. 

O armazenamento segue as orientações da regra FEFO (First Expired, First 

Out), que consiste na dispensa privilegiada dos produtos com prazo de 

validade mais curto. 

 

 

4.3. Prazos de Validade e Inventário 
 

No que diz respeito a este ponto, há uma verificação periódica dos prazos 

de validade e comparação do inventário informático com inventário real, tanto 

nos SF como das diferentes unidades do HPBN.  
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5. Sistema de Distribuição de Medicamentos 
 

5.1. Distribuição Individual Diária da Dose Unitária 

 

A distribuição de medicamentos é uma das responsabilidades associadas 

aos SF, sendo que no nosso caso, esta distribuição refere-se ao regime de 

internamento.  

A Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária (DIDDU) tem como 

objetivo assegurar a medicação de 24 horas para um utente internado no 

HPBN.  

O circuito associado à DIDDU, inicia-se com a validação, por parte do 

farmacêutico responsável, da prescrição médica inserida no SI. Esta prescrição 

médica contém informação como o nome do doente, cama, número do 

processo, médico prescritor, data e hora da prescrição, historial terapêutico e 

tipo de dieta. Para além disto, contém a informação que é realmente útil para a 

validação: o(s) fármaco(s) prescrito(s), a dosagem, a forma farmacêutica, a via 

de administração, os efeitos adversos e interações possíveis, e a justificação 

clínica do médico prescritor, para medicamentos que assim o justifiquem. 

Caso esta não seja suficiente ou surjam dúvidas, o farmacêutico pode e 

deve contactar o médico prescritor no sentido de resolver a questão. 

Posteriormente, são impressos os Mapas Terapêuticos, que englobam 

os fármacos prescritos, dosagem e posologia para cada paciente.  

Estes mapas permitem a separação da medicação em gavetas, 

identificadas por paciente e ordenadas por quarto (as gavetas são reunidas 

numa mala por serviço de internamento). Em pacientes que necessitem de 

grandes volumes de medicação que não possam ser inseridos nas gavetas, 

estes são identificados com o número do quarto do paciente e colocados junto 

à respetiva mala.  

Esta preparação acontece diariamente por volta das 16 horas, sendo 

que, à sexta feira são preparadas 3 malas, dado que os SF se encontram 

encerrados ao fim de semana.  

Durante o nosso estágio, contactamos de perto com este processo, 

tendo uma atitude pró-ativa e podendo agora detetar as mais valias deste 

método e os erros de prescrição mais comuns.  
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Relativamente às vantagens associadas à DIDDU, salientamos o 

aumento da segurança no circuito do medicamento, a racionalização ativa da 

terapêutica, a redução de desperdícios e de interações, e por último um 

controlo mais próximo dos custos associados a cada serviço.  

Os erros de prescrição mais habituais passam pela desadequação da forma 

farmacêutica à via de administração, dose desajustada ao estado do paciente/ 

limite máximo de toxicidade/ indicação terapêutica e duplicação de medicação 

para a mesma indicação terapêutica. 

 

 

5.2. Distribuição Clássica 
 

Esta distribuição baseia-se num stock fixo, de cada medicamento, soro e 

embalagem vazia, para cada serviço que é estipulado numa colaboração entre 

o enfermeiro responsável e o farmacêutico. Estes níveis têm por base os 

consumos semanais de cada serviço. Os SF são responsáveis pela reposição 

destes stocks, controlo dos prazos de validade e condições de preservação. 

Este método tem como principal objetivo assegurar que as necessidades de 

cada serviço são supridas. 

A distribuição clássica é um complemento à DIDDU no que concerne a 

produtos específicos, nomeadamente pensos, insulinas, outros produtos 

refrigerados e soros, sendo estes assegurados por cada serviço. No caso de 

serviços como o Bloco e Urgência, não existe a DIDDU, sendo toda a 

medicação necessária ao paciente assegurada por este método. 

 

5.3. Circuitos Especiais 
 

Os circuitos especiais aplicam-se a medicamentos com regras de 

prescrição que acarretam uma justificação médica. Isto deve-se ao facto de 

alguns medicamentos serem legislados de forma especial, ou à modificação da 

sua ação terapêutica, pelo que o seu controlo deve ser mais apertado, sendo a 

dispensa dos mesmos da responsabilidade do farmacêutico, que deve estar 

familiarizado com este sistema. 
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5.3.1. Estupefacientes e Psicotrópicos 
 

Tendo estes fármacos uma ação a nível central do sistema nervoso, 

podendo causar dependência física e psíquica, estão sujeitos a uma legislação 

especial. 

À semelhança dos restantes medicamentos, esta categoria tem também um 

stock pré-definido em cada serviço do hospital. Sempre que um estupefaciente 

ou psicotrópico é administrado a um doente, é feito o registo em impresso 

próprio (Anexo X, modelo nº1509). Este dá-nos a informação relativa a: 

identificação do serviço, medicamento, nome do doente, forma farmacêutica e 

dosagem, quantidade administrada e cama/processo/GTS. [3] 

O enfermeiro que administra o fármaco assina e rubrica o anexo e envia-o 

aos SF, bem como quem receciona (esta assinatura é acompanhada sempre 

pela data).  

O farmacêutico verifica se todos os parâmetros estão corretamente 

preenchidos, validando a quantidade administrado. O responsável pelos SF 

deve manter um registo, quer informático (Documento Excel), quer físico (Capa 

de Registos de Estupefacientes com origem do Anexo X, relativa ao ano 

vigente). Este controlo acontece devido a inspeções periódicas do INFARMED, 

organismo responsável por esta regulamentação.   

Durante o nosso estágio, participamos neste processo, tendo percebido a 

importância deste controlo e a responsabilidade a ele associada sendo que em 

caso de irregularidades, que não sejam devidamente justificadas, o 

farmacêutico em causa poderá perder a carteira profissional. 

 

 

 

5.3.2. Hemoderivados 
 

A requisição destes é feita através do modelo 1804, que deve ser 

preenchido pelo médico, com a informação relativa ao serviço requisitante, 

nome, número mecanográfico, identificação do doente, hemoderivado em 
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questão, diagnóstico/justificação clínica, dose/frequência e duração do 

tratamento. [4] 

O farmacêutico valida este processo, mantendo um registo sequencial de 

distribuição, identificando o hemoderivado dispensado, a respetiva quantidade, 

lote, laboratório e número de certificado do INFARMED (CAUL- Certificado de 

Autorização de Utilização do Lote). 

O CAUL é importante porque permite manter uma rastreabilidade dos 

hemoderivados aquando de erros na sua produção. 

 

5.3.3 Antibióticos de Justificação Obrigatória 
 

Antibióticos de largo espectro ou específicos para determinado agente 

infecioso devem ser utilizados apenas quando verdadeiramente se justifique. 

Assim, sempre que é feita a sua prescrição esta tem de vir acompanhada pela 

justificação devidamente preenchida pelo médico prescritor.  

Caso não exista indicação contrária do médico para um tratamento 

prolongado ou superior ao preconizado pela instituição ao fim de 8 dias os SF 

suspendem o fornecimento do antibiótico. Esta medida tem como objetivo o 

uso racional e sugere a reavaliação do doente pelo clínico. 

 

 

5.3.4 Sugamadex ® 
 

Apesar deste não se enquadrar, legalmente, em nenhum circuito de 

distribuição especial, achamos importante referir devido a, no GTS, este ser 

sujeito a um controlo mais apertado.  

O Sugamadex ® é um fármaco com indicação para a reversão do bloqueio 

neuro muscular, induzido por fármacos como o rocurónio ou o vecurónio. Este 

fármaco tem uma ação similar à neostigmina (comummente utilizado), 

apresentando a vantagem de ser mais eficaz e mais célere no seu propósito 

terapêutico. No entanto, apresenta um custo de aquisição mais elevado, pelo 

que acarreta um maior encargo monetário à instituição.  
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No GTS observou-se um aumento da utilização deste fármaco, e, portanto, 

foi imposto um maior controlo (introdução dum documento próprio para 

requisição, anexo V) com o intuito de limitar a sua utilização indiscriminada. 

 

5.3.5 Distribuição em Mala Cardíaca  
 

No HPBN, são realizadas diversas cirurgias cardiotoráxicas. Este tipo de 

intervenção acarreta o uso de medicação específica para a sua realização, ou 

até como prevenção de eventuais complicações.  

Cabe ao SF proceder à separação desta medicação, após aviso prévio do 

Bloco Operatório, e a entrega da mala no dia anterior ao procedimento.  

 

 

5.4 Ambulatório 
 

O HPBN tem serviço de ambulatório, embora seja para um número reduzido 

de pacientes, que apresentam patologias específicas. Neste âmbito existe um 

registo de todos os pacientes, assim como as datas em que eles devem 

levantar a respetiva medicação. Cabe ao SF confirmar com o médico a 

continuação da terapêutica, bem como a notificação dos pacientes da data de 

levantamento da respetiva medicação. 

 

6. Medicamentos de autorização de utilização especial 
 

Em algumas circunstâncias, poderão existir medicamentos cuja 

comercialização não se efectua em território nacional. Nesses casos, é 

necessário proceder à importação do produto a um país onde o produto tenha 

AIM autorizada ou sem AIM, mas havendo dados sobre segurança e eficácia 

à luz de resultados de ensaios anteriores (nomeadamente aqueles realizados 

com vista a um pedido de AIM). No entanto, essa compra carece de 

autorização por parte da autoridade de regulação do medicamento, o 

INFARMED. 

Para que a compra seja autorizada, é necessário submeter um 
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documento, a AUE (Autorização de Utilização Especial), que representa um 

pedido de autorização de compra em que vários dados devem ser 

preenchidos. 

O pedido de AUE é apresentado ao INFARMED pelo diretor clínico ou 

entidade equivalente da instituição onde se irá proceder à administração do 

medicamento, mediante autorização do órgão máximo de gestão e mediante 

proposta fundamentada do diretor do serviço que pede a autorização com o 

respectivo parecer da Comissão de Farmácia e Terapêutica da instituição 

hospitalar. 

Caso o pedido de AUE seja autorizado pelo INFARMED, é efetuado o 

pedido de compra/importação pelos processos normais para aquisição de 

medicamentos. [5] 

 

7. Farmacotecnia 
 

O nosso contacto no que concerne à farmacotecnia foi bastante reduzido, 

sendo limitado à nossa passagem pelo HPAV, onde se situa a Farmácia 

Central, que produz manipulados e citotóxicos para todas as unidades do GTS.  

 

7.1 Manipulados não-estéreis 

 
Os manipulados não estéreis produzidos no GTS são essencialmente 

soluções aquosas para uso externo, numa hotte, respeitando as Boas Práticas 

de Fabrico (BPF), de modo a manter a qualidade e segurança dos mesmos. 

Todas as unidades do GTS fazem os pedidos à Terça feira, sendo estes 

preparados no próprio dia. Cada manipulado tem a si associado uma ficha de 

preparação e um lote próprio, garantindo a sua rastreabilidade, tendo também 

um prazo de validade específico, dependendo do produto em questão. Todos 

os registos são guardados, conforme legislado, estando o GTS salvaguardado 

em caso de auditoria externa. [6] 

Pessoalmente, gostaríamos de ter tido um contacto mais direto e 

aprofundado com esta vertente da Farmácia Hospitalar, não tendo sido 

possível. No entanto, foi-nos explicado todo o processo, pelo que foi um 
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importante complemento nesta experiência, tornando-a mais completa e 

proveitosa. 

 

 

7.2 Citotóxicos 
 

Tal como no caso dos manipulados não estéreis, estes são produzidos no 

HPAV, mais propriamente, na Farmácia Central. Tivemos também a 

oportunidade de visitar a câmara de fluxo laminar, não podendo presenciar a 

preparação dum citotóxico, propriamente dita. No entanto, todo o processo nos 

foi explicado, bem como todos os cuidados inerentes de forma a manter a 

assepsia para que o produto final tenha a qualidade desejada.  

Sucintamente, o médico realiza a prescrição no SI, sendo esta validada pelo 

farmacêutico, que procede à encomenda dos produtos, caso sejam 

necessários. De referir que o fluxo laminar varia conforme o citotóxico 

pretendido, sendo este vertical em caso de produtos oncológicos e horizontal 

quando se trata de um antivírico. 

A nossa experiência neste contexto foi também bastante reduzida, sendo 

que a introdução a este assunto criou em nós uma curiosidade e interesse 

nesta matéria, por ser um assunto tão pertinente nos dias que correm. 

Esperamos um dia ter a oportunidade de ter um contacto mais direto com esta 

área, aumentando o nosso conhecimento, tendo a certeza que possuímos as 

bases necessárias para iniciar a vida profissional neste campo, caso seja esse 

o caso. 

 

 

7.3 Nutrição Parentérica  
 

No GTS, estas bolsas de nutrição não são produzidas nas instalações, 

sendo encomendadas diretamente ao fornecedor, que é escolhido por 

concurso anual, sendo posteriormente entregues na Farmácia Central do GTS 

e distribuídas pelas restantes unidades.  
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As bolsas de nutrição possuem na sua constituição lípidos, glícidos e 

proteínas que correspondem aos nutrientes necessários para uma alimentação 

de 24 horas.  

Ao longo do nosso período de estágio, existiram pacientes que 

necessitaram deste tipo de produto, devido ao seu estado clinico debilitado, 

sendo normalmente (consoante critério médico) complementado com 

suplementos minerais de oligoelementos e suplementos vitamínicos hidro e 

lipossolúveis. 

 

 

8. Fracionamento e Reembalagem 
 

Os SF são frequentemente solicitados para realização de fracionamento e 

reembalagem de medicamentos. O fracionamento é um processo de 

manipulação de produtos acabados que permite a obtenção de doses não 

disponíveis no mercado. Tal revela-se extremamente vantajoso do ponto de 

vista terapêutico e económico, na medida em que permite otimizar a 

distribuição unitária.  

Trata-se de um procedimento rigoroso, no qual se exige que o produto 

fracionado possua as mesmas caraterísticas que o medicamento original. Com 

efeito, para que este processo não comprometa as características físico-

químicas e biofarmacêuticas do medicamento, é necessário ter em 

consideração que a forma farmacêutica não deve ser destruída, as perdas 

associadas não devem ser elevadas e o mecanismo de libertação do fármaco 

não pode ser alterado.  

A reembalagem pode ser definida como processo pelo qual se acondiciona 

e identifica a dose unitária de um medicamento, para que este possa ser 

integrado no circuito do medicamento, desde a prescrição até à administração. 

Com efeito, constitui uma forma segura e eficaz de manter o controlo dos 

prazos de validade, facilitar o seu inventário e possibilitar a reintegração no 

circuito do medicamento em dose unitária.  

No GTS são candidatos ao processo de reembalagem medicamentos sem 

embalagem primária e medicamentos destinados a DIDDU em cuja embalagem 
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primária falte nome do laboratório, nome comercial, DCI, dose, lote e prazo de 

validade. 

Este processo é executado no HPAV, sendo pontualmente efetuado 

também no HPBN em casos de doses alteradas pelo médico, que justificam um 

fracionamento e reembalagem in loco.  

Os produtos são reembalados em máquina de reembalamento e rotulados 

com as seguintes informações: DCI, nome comercial (ou laboratório, no caso 

de Medicamento Genérico), dosagem, Prazo de Validade, lote original 

(atribuído pelo fabricante). 

 

 

9. Comissão de Farmácia e Terapêutica – Formulário 

Hospitalar e Medicamentos Extra-Formulário  

 

 

A Comissão de Farmácia e Terapêutica atua como órgão consultivo e de 

ligação entre os serviços de ação médica e os farmacêuticos, sendo constituída 

pelos Diretores Clínicos e pelos farmacêuticos do GTS. Esta comissão é 

presidida pelo Diretor Clínico do Hospital Privado de Gaia.  

O Formulário Hospitalar foi elaborado pela coordenado dos SF, a Dra. 

Patrícia, em conjunto com os diretos clínicos do GTS. Neste constam todos os 

medicamentos disponíveis nos hospitais. Medicamentos que vão sendo 

introduzidos no GTS fazem parte da Adenda do Formulário Hospitalar, que 

funciona como complemento do mesmo. [7] 

De entre as principais competências do CFT, são de referir a avaliação de 

requisições de medicamentos extra formulário. Caso seja prescrito por um 

médico algum medicamento não constante do formulário nem da adenda, este 

tem de preencher a folha de Justificação de Receituário de Medicamentos, que 

será enviada para os SF e em seguida avaliada pela CFT. A avaliação 

periódica dos medicamentos constantes ao Formulário Hospitalar GTS que têm 

pouca ou nenhuma rotação de stock também é uma das funções desta 

comissão. 
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Os médicos e enfermeiros do GTS podem também sugerir medicamentos a 

colocar na adenda, sendo que a CFT avalia o potencial benefício dos mesmos 

para o grupo.  

 

 

 

10.  Conclusão e Experiência Pessoal 

 

Olhando agora em retrospetiva para o conhecimento adquirido por nós, 

sentimos que foi uma experiencia bastante gratificante, quer a nível académico 

e profissional, quer a nível pessoal.  

Somos da opinião de que no final deste estágio curricular em Farmácia 

Hospitalar somos pessoas mais formadas e capazes neste âmbito, estando, a 

nosso ver, preparados para o mundo profissional que se avizinha.  

Relativamente ao papel do farmacêutico hospitalar, aprendemos as áreas 

de ação centrais que fazem parte das suas funções, tendo bases sólidas para a 

eventualidade de desempenhar este cargo profissional no futuro.  

É de realçar que outras funções com as quais tivemos oportunidade de 

contactar, explanadas ao longo do nosso relatório, nomeadamente a validação 

de prescrições médicas, farmacotecnia, entre outras, foram preponderantes 

para o sentimento de gratificação e para um sentimento otimista para o futuro 

profissional que nos espera.  

Gostávamos ainda de salientar, que apesar de muitas vezes ser um papel 

descurado ou desconhecido pela população em geral, representa um cargo 

crucial para o bom funcionamento de qualquer hospital, sendo por isso a 

posição de farmacêutico hospitalar um cargo prestigiante e que dignifica toda a 

classe farmacêutica. 

Neste sentido, foi também uma descoberta para ambos, a responsabilidade 

associada ao ato farmacêutico em ambiente hospitalar, sendo que, e apesar da 

nossa ótima formação, será necessária mais formação futura para 

complementar os conhecimentos adquiridos.  

Foi também importante para nós a perceção do quão valiosa é uma gestão 

adequada e atenta da farmácia hospitalar, trazendo esta bastantes vantagens 
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ao GTF, sendo que caso fosse num hospital público, esta boa gestão seria 

bastante proveitosa para o Sistema Nacional de Saúde.  

A nível interpessoal, foi desenvolvido um relacionamento bastante profícuo 

com o Farmacêutico responsável pelos SF do HPBN, o Dr. André Azevedo, 

bem como com todo o pessoal técnico com quem havia sinergia na execução 

das nossas funções.  

A relação entre estagiários foi também bastante proveitosa no desenrolar do 

estágio curricular, por permitir uma aprendizagem integrada na qual foi 

fomentado um espirito de autoajuda e de pro-atividade, culminando num 

aumento do espirito de equipa, que, a nosso ver, é muito valioso em todas as 

áreas profissionais, bem como a nível pessoal. 
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Anexos 
 

Anexo I – Prescrição Informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II – Mapa de Distribuição de Medicamentos 
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Anexo III – Modelo de Prescrição de Hemoderivados 
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Anexo IV – Modelo de Prescrição de Estupefacientes e Psicotrópicos 
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Anexo V- Folha de justificação de utilização do Sugamadex 

 


