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Resumo 

 

Este presente relatório de estágio pretende demonstrar todo o panorama do funcionamento de 

uma farmácia comunitária, o papel geral do farmacêutico e algumas temáticas importantes 

desenvolvidas no contexto atual da população portuguesa no âmbito do estágio curricular do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas que realizei na Farmácia Barreiros. Este estágio 

representou o meu primeiro contacto profissional no qual consegui aplicar muito do 

conhecimento teórico que adquiri ao longo do curso. Para além disso, aprendi também todos os 

aspetos técnicos e operacionais relacionados com a profissão farmacêutica, tendo deste modo 

adquirido e desenvolvido competências que serão muito importantes para o futuro.  

Assim, para além de abordar todas as atividades no âmbito da prática profissional farmacêutica 

no decorrer deste estágio, quer no ato de dispensa de medicamentos quer no processamento de 

encomendas ou a nível do laboratório de manipulados, este relatório alerta também para o 

impacto das Doenças Cardiovasculares em Portugal descrevendo alguns aspetos 

fisiopatológicos, estratégias terapêuticas e os diversos fatores de risco modificáveis que 

representam uma forte presença na população portuguesa. Deste modo, enquanto estagiária e no 

âmbito de promover a educação da saúde promovi o desenvolvimento de alguns trabalhos, sob 

orientação da Dra. Carina Cruz, aproveitando também para registar alguns casos relevantes que 

retratam o impacto de um fator de risco de elevada prevalência na população portuguesa, que é 

a hipertensão, e as suas respetivas consequências. 

Adicionalmente, também consta no relatório uma iniciativa desenvolvida por mim no âmbito da 

divulgação de um novo produto da farmácia. Trata-se de uma inovação tecnológica que 

pretende melhorar a qualidade de vida de alguns grupos especiais na população. Deste modo, 

este trabalho consistiu em descrever numa fase inicial as características fisiológicas que tornam 

esses grupos especiais e em demonstrar todas as vantagens tecnológicas decorrentes da 

utilização do novo produto.  
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Parte I- Atividades desenvolvidas no estágio 

Em relação às atividades desenvolvidas ao longo do estágio, pode considerar-se que este foi 

divido em três partes. A primeira fase decorreu no laboratório de manipulados e na respetiva 

preparação de diversos compostos e a segunda fase decorreu no mês seguinte, tendo nesta 

passado pelo processo operacional das encomendas. Estas duas fases foram essenciais para a 

aquisição de conhecimentos a aplicar no atendimento ao público e receituário, a terceira fase, 

pela qual passei nos restantes dois meses. 

 

A - Organização da Farmácia 

1. Caracterização do quadro legal em vigor para o setor das farmácias 

O regime jurídico das farmácias de oficina encontra-se definido segundo Decreto‐Lei n.º 

307/2007, de 31 de Agosto [1]. Consultando os vários artigos ao abrigo deste decreto de lei, foi 

facilmente possível verificar que a Farmácia Barreiros cumpre todos os requisitos enunciados no 

âmbito da presente Legislação Farmacêutica. 

 

2. Recursos humanos 

Segundo o mesmo regime jurídico anunciado acima, existem diversas normas que regem, não só 

o exercício da profissão farmacêutica mas também a gestão e administração de farmácias. 

Assim, para além da direção técnica e de farmacêuticos, as farmácias poderão deter de outro 

pessoal devidamente habilitado com formação técnico-profissional certificada na área 

farmacêutica, nos termos a fixar pela Autoridade Nacional do medicamento e Produtos de 

Saúde, I.P. (INFARMED)[1]. Deste modo, no decorrer do meu estágio, cruzei-me com diversos 

profissionais de saúde tais como farmacêuticos, técnicos de farmácia, técnicos de cosmética e 

outro pessoal devidamente habilitado para a sua função. Todos estes trabalhadores do quadro 

proporcionam o bom funcionamento da farmácia e de todos os seus serviços prestados. A 

distribuição das respetivas funções dos diversos membros da equipa da Farmácia Barreiros 

encontra-se no anexo I. 

 

3. História, localização e horário de funcionamento 

3.1 História da farmácia 

Tratando-se de uma farmácia histórica na cidade do Porto, é no ano de 1934 que a Farmácia 

Barreiros inicia a sua atividade, junto ao quarteirão da Boavista, na Rua de Serpa Pinto, n.º 12 

da cidade do Porto, mediante o alvará n.º 116 passado pelo Ministério da Saúde. Até 1980 a sua 

atividade decorre a cargo da sua fundadora Dr.ª Maria Vitória Faria Lapa Barreiros. Nesse 

mesmo ano, o atual proprietário, Dr. António Pereira Névoa, adquire a farmácia desempenhando 

também o papel de diretor técnico. No ano de 1990, através de apoios ministrados pelo Sistema 
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de Incentivo à Modernização do Comércio, procedeu-se a um investimento com projeção para o 

aumento de espaço físico e atualização de todo o setor funcional. A farmácia passou a dispor de 

vários serviços desde à ótica, homeopatia, dermofarmácia, puericultura, ortopedia, ortopedia 

desportiva, perfumaria e cosmética. Isto promoveu um aumento dos recursos humanos. Tudo 

isto fez da farmácia uma referência na cidade do Porto, não só pela qualidade de serviços que 

proporciona aos utentes mas também pelas críticas positivas demonstradas em diversas 

publicações (farmácia distribuição n.º 9, edição especial de junho de 1992 e confederação do 

Comércio do Porto – projetos exemplares do sistema de incentivo à modernização do comércio 

março de 1994). No ano de 2000 é lhe atribuída um prémio de Pequena e Média Empresa de 

Excelência 2000. No ano seguinte, em 2001, a Farmácia obtém a certificação pelo cumprimento 

da Norma NP EN ISO 9000:2000 – Sistema de Gestão da Qualidade e é lhe também atribuída o 

prémio de Igualdade é Qualidade, atribuído pelo Ministério do Trabalho e Solidariedade. Anos 

mais tarde, no ano de 2008, a Farmácia é distinguida com o prémio Pequena e Média empresa 

Líder. No ano de 2011 dá-se a inauguração das novas e atuais instalações que tornam esta 

Farmácia conhecida por toda a cidade do Porto, nunca passando despercebida. Nesse sentido, o 

tão arrojado edifício é a sede da Farmácia Barreiros, tratando-se um espaço com 1100m
2
, que 

representou assim um investimento de 2.500.000€. Atualmente a Farmácia dispõe de à volta de 

35 trabalhadores de elevada formação que prestam os serviços da farmácia com a melhor 

qualidade recomendada [2]. 

 

3.2 Horário e localização 

Tal como referido em cima, a Farmácia Barreiros encontra-se localizada na Boavista, sendo a 

sua morada referente à Rua Serpa Pinto, 12, 4050-582 Porto – Ramada Alta. Esta localização da 

Farmácia justifica a diversidade de utentes que se dirigem aos seus serviços. Tratando-se de 

uma conhecida área residencial que possui diversas escolas locais, tanto de ensino básico, como 

de ensino secundário, centros de explicações, centros de atividades de ocupação de tempos 

livres, diversos escritórios, empresas, restaurantes, comércio para além de estar integrada num 

importante ponto turístico da cidade do Porto que é a Boavista. 

Em termos de horário, a Farmácia dispõe de um serviço de 24h a qualquer dia do ano. Sendo 

que deste modo mantém-se sempre aberta, pronta a prestar os seus serviços ao utente a qualquer 

hora e altura do ano.  
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4. Espaços físicos e funcionais 

4.1 Espaço físico externo e interno 

4.1.1 Espaço físico externo  

Em termos de espaço físico é importante ter em conta que nem todos os serviços da farmácia 

são prestados no mesmo espaço. Isto porque a farmácia dispõe de espaços próprios para o 

serviço de ortopedia, localizando-se este na Avenida da Boavista, 41 – Porto (Junto ao Hospital 

Lusíadas / Hospital Militar), e para os serviços de ótica, localizando-se este último mais 

próximo da própria farmácia. 

Em relação ao espaço físico externo da farmácia, este reflete uma arquitetura inovadora e 

distinta, não só pelas grandes dimensões, mas também pela estrutura que se assemelha à Casa da 

Música e ao conhecido edifício da Vodafone na Avenida da Boavista. É de realçar que, apesar 

da estrutura moderna, a farmácia apresenta de forma bem visível a tradicional cruz verde que 

sinaliza a própria farmácia, apresentado também de forma visível a sua permanência de serviços 

durante as 24h, 365 dias por ano. No anexo II encontram-se imagens demonstrativas do espaço 

físico externo da Farmácia Barreiros e de todos estes pormenores descritos.  

 

4.1.2  Espaço físico interno 

Quanto ao espaço físico interno da farmácia, esta contém um enorme armazém no piso -1, 

existindo um acesso direto ao mesmo através de uma porta lateral no exterior. É nesse espaço 

que se recebem os fornecedores com as respetivas encomendas. No piso 0 encontra-se a área de 

atendimento ao utente. A farmácia dispõe de 8 balcões e diversas montras e expositores para 

que todos os produtos estejam acessíveis aos utentes. É de realçar que se trata de um espaço 

confortável, contendo também cadeiras para pacientes prioritários aguardarem. Pelo facto de ser 

uma farmácia muito movimentada, o procedimento estabelecido quanto à ordem de atendimento 

realiza-se através de um sistema de senhas. Contudo, existem certos pacientes prioritários pelas 

suas condições, nomeadamente: grávidas, mães com bebés e pessoas debilitadas. Mesmo ao 

lado do balcão encontra-se uma porta pertencente à sala de medição de parâmetros bioquímicos, 

triagem de medidas para meias elásticas e outro tipo de atendimento personalizado. Atrás do 

balcão de atendimento encontra-se o backoffice onde se encontram guardados alguns produtos 

reservados e pagos, documentação importante e a bibliografia obrigatória, atualizada e 

organizada segundo as Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária [3]. Neste 

mesmo espaço, encontra-se o gabinete da Direção Técnica. No piso 1 encontra-se um open 

office onde se desenvolve o tratamento de assuntos financeiros e do receituário. Ainda neste 

piso encontram-se os três grandes laboratórios de manipulados da farmácia, sendo que um deles 

é apenas reservado à homeopatia e os outros dois à alopatia. O piso 1 contém ainda uma sala de 

formações, com algumas salas disponíveis para serviços de podologia e de nutrição.  
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É importante referir que todos os espaços da Farmácia Barreiros cumprem tanto os requisitos de 

Boas Práticas de Farmácia enunciadas pela Ordem dos Farmacêuticos bem como que se 

encontram ao abrigo do Decreto-Lei n.º 171/2012, de 1 de agosto 2012 [1,3]. 

 

B- Fontes de informação 

De modo a garantir um serviço de máxima qualidade, a farmácia dispõe de uma vasta 

bibliografia direcionada para o esclarecimento de dúvidas que por vezes podem surgir. Assim, 

toda a equipa tem acesso na farmácia à bibliografia considerada adequada segundo as Boas 

Práticas Farmacêuticas [3] no que respeita: ao Formulário Galénico, à Farmacopeia Portuguesa, 

ao Prontuário Terapêutico, ao Resumo das Características dos Medicamentos (RCM), ao índice 

Merck, entre outros. Em relação a importantes fontes on-line, a nível nacional é comum a 

consulta do Infarmed e a nível internacional a consulta da Agência Europeia do Medicamento 

[4]. No decorrer do estágio por vezes necessitei de consultar algumas destas fontes 

bibliográficas. A nível da manipulação de medicamentos, quando surgia algum tipo de dúvidas 

o procedimento indicado era a consulta do Formulário Galénico ou da Farmacopeia. Também 

no decorrer do processo de encomendas, de modo obter mais informações sobre os produtos que 

rececionava procurei sempre que possível consultar o Prontuário Terapêutico sobre a substância 

ativa e respetivas indicações terapêuticas. Já no atendimento, por vezes tive de recorrer à base 

de dados de medicamentos, o Infomed, no âmbito de esclarecimento de dúvidas sobre algum 

produto. A título de exemplo recordo uma situação em que me foi solicitada uma solução para 

perfusão de glucose a 5% sendo que a farmácia apenas dispunha de uma solução polieletrolítica 

de glucose. Após pesquisa no Infomed verifiquei juntamente com os meus colegas que a 

solução injetável de glucose a 5% já não se comercializa atualmente, encontrando-se disponível 

apenas para uso hospitalar [5]. 

 

C- Gestão e administração da Farmácia 

1. Sistema de Qualidade 

A Farmácia Barreiros, desde 2001 é Certificada pela NP EN ISO 9001-2000. Para obter esta 

distinção foi necessário demonstrar o rigoroso cumprimento de diversos procedimentos e 

normas técnicas, que visam essencialmente monitorizar e aperfeiçoar os procedimentos internos, 

promover a formação dos seus colaboradores e garantir, cada vez mais, a satisfação dos utentes. 

Acompanhando a constante evolução dos requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade e 

depois de uma Auditoria de Renovação da Certificação, a farmácia obteve em Fevereiro de 

2011 uma nova certificação pela NP EN ISO 9001-2008 [6]. 
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2. Sistema informático e equipamentos 

Em termos de sistema informático é de realçar o contacto tido com o sistema de Sifarma 2000, 

desenvolvido pela empresa Glintt. Este sistema está direcionado tanto para a receção de 

encomendas, devoluções ou novos pedidos aos fornecedores, como para o atendimento ao 

público ou controlo de stock e validades [7]. 

Quanto aos equipamentos deve-se enfatizar a inovação tecnológica a nível da robótica 

apresentada por esta farmácia. Este sistema de armazenamento automático integrado, também 

desenvolvido pela empresa Glintt, designa-se de Rowa e permite uma armazenagem rápida e 

eficaz de diversos produtos bem como a rápida dispensa dos mesmos. Assim, no ato de 

dispensa, através do sistema Sifarma 2000, existe uma opção para “chamar” o produto do robot 

que desce até ao balcão [7]. No anexo III é possível visualizar imagens demonstrativas do robot 

da Farmácia Barreiros. 

 

3. Gestão de stocks 

De acordo com a Boas Práticas Farmacêuticas para farmácia comunitária deve ser assegurado 

que as encomendas se encontram conforme com os requisitos de compra especificados, os 

requisitos de qualidade e os requisitos legais. Deve também ser garantida a gestão de stock de 

medicamentos e outros produtos de saúde, de forma a suprir as necessidades dos doentes [3]. 

É de referir que a Farmácia Barreiros tem um papel ativo no âmbito de todo este processo de 

modo a promover aos utentes os produtos que necessitam. Por isso, é considerada uma 

referência no que respeita à disponibilidade de produtos que oferece aos utentes. 

 

4. Encomendas e aprovisionamento  

4.1 Fornecedores e normas legais de aquisição 

Segundo as Boas Práticas Farmacêuticas para Farmacêuticas para farmácia comunitária, a 

escolha dos fornecedores dos produtos e distribuidores compete ao diretor técnico ou ao 

farmacêutico responsável pela decisão de compra [3]. Esta escolha poderá ter como base 

diversos critérios como rapidez, de entrega, profissionalismo, condições comerciais, planos 

orçamentais, entre outros.  

A Farmácia Barreiros trabalha com três grandes distribuidores sendo estes a Alliance 

Healthcare, a Cooprofar e a Plural. A nível operacional, podem surgir dois tipos de encomendas: 

as diárias que englobam produtos que são dispensados com frequência na farmácia e 

instantâneas que também podem ser chamadas manuais pelo facto de serem produtos 

específicos que por necessidade se pedem ao fornecedor. Nesta fase do estágio tive o meu 

primeiro contacto com o sistema Sifarma 2000 pelo que foi através deste que todo o processo de 

encomendas foi realizado. Por vezes, no caso de um produto se encontrar esgotado nos 
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fornecedores, é possível a farmácia consultar outras farmácias do grupo, para disponibilizar o 

produto o mais rápido possível ao utente. 

 

4.2 Efetuar, rececionar, conferir encomendas e marcação de preços 

Nesta fase aprendi sobre a documentação correspondente ao processo de encomendas. Em 

termos de faturas, cada encomenda deve conter a fatura original e um duplicado. A fatura 

original deve sempre ser arquivada de modo a no fim de cada mês, o responsável pela parte 

financeira verificar todas as faturas correspondentes ao mês em questão. Na fatura duplicada 

devem ser confirmadas as quantidades de produto recebidas, o Preço Faturado e o Preço de 

Venda ao Público (PVP), devendo-se sempre confrontar esta informação com a nota de 

encomenda que contém informação relativa aos produtos que realmente foram pedidos pela 

farmácia. Também as condições comerciais que constam na fatura devem ser confirmadas. 

Em relação à marcação de preço, deve-se enfatizar que quando se tratam de produtos com Preço 

Impresso na Embalagem, não se pode alterar o PVP. Contudo, quando se tratam de produtos de 

venda livre, a farmácia pode fixar o preço dentro dos limites em vigor na lei. 

 

4.3 Armazenar corretamente os medicamentos com o quadro legal em vigor 

Todas as condições para um correto armazenamento e conservação dos medicamentos e outros 

produtos de saúde devem ser garantidas. Deve assim ter-se em conta os medicamentos sensíveis 

aos efeitos nocivos da luz, da temperatura, da humidade e a outros fatores externos [3, 8]. Como 

esta farmácia dispõe do robot como dispositivo de armazenamento e dispensa é importante 

distinguir os produtos que podem ou não ser armazenados no mesmo, os que ficam no armazém, 

os produtos de frio, os que são arrumados em gavetas e os que ficam expostos. A nível 

operacional, os produtos de frio são os primeiros a ser armazenados, no frigorífico. Neste 

processo de armazenamento e organização de produtos, deve sempre relembrar-se que a rotação 

das existências deve processar-se segundo o princípio do «primeiro a expirar, primeiro a sair», 

de acordo com o Decreto-Lei n.° 176/2006 [8]. Todas as exceções devem ser devidamente 

documentadas. Em termos de arrumação do armazém, tentei sempre organizar as diversas 

gamas dos produtos seguindo uma lógica estabelecida pela farmácia tendo isto como objetivo 

facilitar a procura de um produto específico por parte do farmacêutico que se encontre no 

atendimento.  

 

4.4 Respeitar os prazos de validade e de devolução de medicamentos 

Segundo o Decreto-Lei n.° 176/2006, caso os produtos se encontrem a dois meses de expirar o 

seu prazo de validade estes devem ser retirados das existências comercializáveis [8]. 

Deste modo, o controlo de prazos de validade é essencial no âmbito da dispensa dos produtos 

sendo que por exemplo caso um medicamento expire o seu prazo de validade em dois meses e o 
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tratamento englobe três meses, logicamente que o mesmo já não poderá ser dispensado. 

Também para o processo de devolução de medicamentos ao fornecedor este controlo de prazos 

de validade é de extrema importância. Apesar disto, a devolução de produtos aos respetivos 

fornecedores pode ter origem noutros critérios tais como: produtos que não foram pedidos, 

produtos de embalagens danificadas, quantidade errada, recolha de produtos declarada pelo 

INFARMED. No decorrer do estágio tive também a oportunidade de criar também uma nota de 

devolução através do Sifarma 2000. Na nota de devolução deve vir referido o motivo da 

devolução. Seguidamente, tanto o original como o duplicado da nota de devolução são 

impressos e enviados juntamente com o produto ao fornecedor em questão. De igual modo, 

também tive a oportunidade de me confrontar com uma Circular Normativa emitida pelo 

INFARMED, a circular Nº 26/CD/550.20.001. de 23/02/2016 que determinava a suspensão 

imediata da comercialização voluntária de lotes dos medicamentos produzidos nos anos de 

2014, 2015 e 2016, dos medicamentos Jaba B12 (cobamamida), pó e solvente para solução 

injetável, 20mg/2ml e 10mg/2ml, por terem sido detetadas não conformidades com as Boas 

Práticas de Fabrico. 

 

4.5 Aspetos e características de compra, venda e exposição 

Tal como referido acima, é essencial que o Diretor Técnico ou o farmacêutico responsável 

assegure a compra de produtos de que a farmácia necessita, escolhendo o fornecedor mais 

vantajoso. A exposição dos produtos é assegurada pelo Diretor Técnico ou por um farmacêutico 

a quem é delegada esta responsabilidade, tendo em consideração fatores de marketing e 

estratégias de mercado de modo a escoar determinados produtos de uma maneira mais fácil. A 

título de exemplo, elaborei a exposição de diversos produtos tais como protetores solares, 

suplementos alimentares dietéticos e introdução de várias gamas promocionais de diversos 

produtos desenvolvendo gôndolas e lineares que captassem a atenção do utente. 

 

4.6. Matérias-primas e reagentes (prazo de validade e conservação adequada) 

Segundo as Boas Práticas Farmacêuticas para farmácia comunitária, os prazos de validade das 

matérias-primas devem ser respeitados e as mesmas devem ter características de conservação 

adequadas de modo a respeitar as exigências específicas. Assim existem diversas condições que 

devem ser aferidas e registadas regularmente, tais como: características de iluminação, 

humidade, temperatura e ventilação das zonas de armazenamento [3]. Durante o estágio, tive 

oportunidade de observar toda a organização de armazenamento relativa às matérias-primas 

utilizadas no âmbito de fabrico de produtos manipulados.  
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D- Classificação de medicamentos e produtos quanto ao quadro legal aplicável 

1. Medicamentos sujeitos a prescrição médica obrigatória 

O Decreto-Lei n.º 176/2006 de 30 de Agosto [9] que rege o Estatuto do Medicamento define as 

condições para as quais os medicamentos estão sujeitos a receita médica.  

Ao longo do estágio estes foram os tipos de medicamentos com que mais convivi. A maior parte 

deste tipo de medicamentos que tive oportunidade de dispensar consistiam em medicamentos de 

utilização continua, maioritariamente para o tratamento de diversos tipos de problemas 

relacionados com doenças cardiovasculares tais como: hipertensão, diabetes e dislipidémias. 

 

2. Medicamentos não sujeitos a prescrição médica obrigatória 

Segundo o anterior decreto de lei mencionado [9], cumprem os requisitos para serem 

classificados como Medicamentos não sujeitos a receita medica (MNSRM) os medicamentos 

que não preencham quaisquer condições previstas no artigo. Este tipo de medicamentos não é 

comparticipável, salvo em casos previstos da legislação. Em relação a este tipo de medicação, 

os mais requisitados e dispensados foram medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios e ainda 

os mais indicados para estados gripais. A título de exemplo, recordo-me de ter dispensado com 

muita frequência Mebocaína® e Voltaren Emulgel®, por exemplo.  

 

3. Medicamentos manipulados 

Em conformidade com a Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho, um medicamento manipulado é 

qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade 

de um farmacêutico. Ainda segundo esta portaria, existem normas no que respeita às substâncias 

ou matérias-primas utilizadas pelo farmacêutico e no que respeita às exigências sobre 

instalações, equipamentos, cumprimento das normas de boas práticas do fabrico de 

medicamentos, direção técnica permanente e contínua, cuidados na rotulagem, cuidados com o 

armazenamento e acondicionamento dos medicamentos e matérias-primas [10]. No meu dia-a-

dia no decorrer do estágio apercebi-me de que este tipo de medicamentos era muito solicitado 

na farmácia. Devido aos seus laboratórios de referência, por dia eram dispensados vários 

produtos manipulados e elaboradas diversas requisições. Na secção F encontra-se descrita toda a 

atividade farmacêutica que desenvolvi ao longo do estágio no âmbito de medicamentos 

manipulados. 

4. Medicamentos homeopáticos e produtos farmacêuticos homeopáticos 

Com base no Decreto-Lei n.º 94/95, de 9 de Maio de 1995, são denominados produtos 

homeopáticos aqueles que sejam obtidos a partir de produtos ou composições denominados 

«matérias-primas homeopáticas», de acordo com o processo de fabrico homeopático descrito na 

Farmacopeia Europeia ou nas farmacopeias de qualquer Estado membro da União Europeia. As 
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características que regem a sua classificação encontram-se enunciadas no mesmo decreto de lei 

[11]. A Farmácia Barreiros, dispensa inúmeros produtos homeopáticos, contendo alguns 

produtos já comercializados e outros que são manipulados no seu laboratório. Por isto, é 

considerada uma farmácia de referência no que toca a este tipo de terapia. Deste modo, também 

muitos médicos homeopatas de referência encaminham os seus pacientes para a Farmácia 

Barreiros no âmbito da recolha destes produtos e obtenção de conselhos sobre a sua utilização. 

No decorrer do estágio tive a oportunidade, de manipular este tipo de produtos e de os 

dispensar, prestando toda a informação necessária para a correta utilização dos mesmos. Isto 

porque por vezes a toma destes medicamentos pode ser complexa em comparação com a de um 

medicamento tradicional. Na secção F também irei abordar a minha atividade no âmbito do 

desenvolvimento deste tipo de manipulados. 

 

5. Produtos dietéticos e produtos para alimentação especial 

Segundo o Decreto-Lei nº 227/99 de 22 de Junho, entende-se por géneros alimentícios 

destinados a uma alimentação especial os produtos alimentares que, pela sua composição ou que 

por processos especiais de fabrico, se distinguem nitidamente de géneros alimentícios de 

consumo corrente [12]. Estes são ainda estabelecidos por uma legislação específica que pode ser 

consultada no decreto de lei acima descrito [12]. 

Ao longo do estágio, tive oportunidade de dispensar inúmeros produtos para lactentes, 

nomeadamente leites de transição por exemplo da marca Aptamil®, bem como papas da marca 

Nutribén®. De igual modo a farmácia possui uma elevada gama de produtos da linha Dieta 

EasySlim® direcionados para o controlo de peso, sendo que também tive a oportunidade de 

vender muitos destes produtos. 

 

6. Produtos fitoterapêuticos e suplementos nutricionais 

Com base na Portaria n.º 207-E/2014 a fitoterapia é uma terapêutica que utiliza como 

ingredientes terapêuticos plantas frescas ou secas, medicinais e alimentares, substâncias 

provenientes de plantas, como óleos essenciais e florais, os seus extratos e preparados que 

contêm partes de plantas ou combinações destas [13]. Já os suplementos nutricionais, com base 

no Decreto-Lei n.º 136/2003 de 28 de Junho, são géneros alimentícios que se destinam a 

complementar e ou suplementar o regime alimentar normal, constituindo fontes concentradas de 

determinadas substâncias. São comercializados em formas doseadas, tais como cápsulas, 

pastilhas, comprimidos, saquetas de pó, ampolas de líquido, frascos com conta-gotas e outras 

formas similares de líquidos ou pós que se destinam a ser tomados em unidades medidas de 

quantidade reduzida [14]. A farmácia possui uma elevada gama deste tipo de produtos, tanto a 

nível de produtos dietéticos como a nível de suplementos alimentares. No decorrer do estágio 

recordo que dispensei vários produtos tais como Centrum®, Valdispert® e Angelicalm®. 
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7. Produtos cosméticos e dermofarmacêuticos 

Estes produtos são muito procurados refletindo uma considerável parte dos produtos 

dispensados pela farmácia a nível diário. A Farmácia Barreiros dispõe de diversas marcas de 

referência e de pessoal habilitado para um aconselhamento adequado, possibilitando satisfazer 

individualmente os utentes face às suas características e necessidades. Segundo o Decreto-Lei 

n.º 189/2008 de 24 de setembro, um produto cosmético é considerado qualquer substância ou 

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

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

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

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

de corrigir os odores corporais [15]. Ao longo do estágio tive a possibilidade de aconselhar 

diversos produtos consoante a necessidade do utente. A título de exemplo, tentei sempre 

aconselhar o utente da forma mais correta sobre os produtos para os quais este manifestava 

interesse e cheguei a vender diversos protetores solares, cremes de dia ou de noite com ou sem 

propriedades antirrugas, cremes direcionados para pele atópica e outros cosméticos para outras 

finalidades. 

 

8. Produtos e medicamentos de uso veterinário 

Conforme descrito pelo Decreto-Lei n.º 232/99, de 24 de Junho, um produto de uso veterinário 

corresponde a uma substância ou mistura de substâncias destinadas quer aos animais, para 

tratamento ou prevenção de doenças e dos seus sintomas, maneio zootécnico, promoção do 

bem-estar, correção ou modificação das funções orgânicas ou para diagnóstico médico, quer às 

instalações dos animais e ambiente que os rodeia ou a atividades relacionadas com estes ou com 

os produtos de origem animal [16]. Já em conformidade com o Decreto-Lei n.º 184/97, de 26 de 

julho, um medicamento veterinário é definido como qualquer medicamento que se destine a 

animais [17]. Ao longo do estágio tive a possibilidade de dispensar diversos desparasitantes 

quer internos como o Drontal®, quer externos como o Frontline ® e o Ovyrmectil® utilizado 

para o alívio de prurido na zona das orelhas. 

9. Dispositivos médicos 

De acordo com a Diretiva 93/42/CEE do Conselho de 14 de junho de 1993 relativa aos 

dispositivos médicos, por definição, um dispositivo médico é qualquer instrumento, aparelho, 

equipamento, software, material ou outro artigo, utilizado isoladamente ou em combinação, 

incluindo o software destinado pelo seu fabricante a ser utilizado para diversos efeitos, estando 

estes descritos na Diretiva acima descrita [18]. No decorrer do estágio, a maioria de dispositivos 

que tive oportunidade de dispensar englobaram, pensos, fraldas, compressas, tiras de teste para 
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medição da glucose e testes de gravidez. A farmácia também vende para lares algumas sondas, 

material para ostomizados e outros tipos de dispositivos solicitados por este público-alvo. 

 

E- Dispensa de Medicamentos 

O ato de dispensa de medicamentos é considerado como uma das funções mais importantes do 

farmacêutico. Cabe a este toda a responsabilidade da cedência do medicamento e dos conselhos 

de utilização ideais para que o regime terapêutico se torne eficaz e seguro. Assim, citando as 

Boas Práticas Farmacêuticas para farmácia comunitária, por definição: “a cedência de 

medicamentos é o ato profissional em que o farmacêutico, após avaliação da medicação, cede 

medicamentos ou substâncias medicamentosas aos doentes mediante prescrição médica ou em 

regime de automedicação ou indicação farmacêutica, acompanhada de toda a informação 

indispensável para o correto uso dos medicamentos. Na cedência de medicamentos o 

farmacêutico avalia a medicação dispensada, com o objetivo de identificar e resolver problemas 

relacionados com os medicamentos, protegendo o doente de possíveis resultados negativos 

associados à medicação” [3]. 

Em conformidade com o descrito em cima, e evocando a minha experiência pessoal no estágio, 

foi nesta fase que mais senti o peso da responsabilidade desta profissão. É de facto muito 

importante estar alerta do impacto do ato farmacêutico no âmbito da qualidade de vida do 

utente. 

 

1. Receção da prescrição médica e validação da mesma 

Em relação à receção da prescrição médica, cada farmácia deve ter um plano que lhe permita 

assegurar a mais correta dispensa dos medicamentos. Em relação à prescrição em si, atualmente 

existem modelos de receita médica que abrangem a sua utilização quer em suporte de papel quer 

informático. A Portaria n.º 137-A/2012 de 11 de maio, descreve o correto preenchimento de 

uma receita médica [19]. Mais recentemente, segundo o Despacho n.º 2935-B/2016, foi 

introduzida a prescrição eletrónica com desmaterialização da receita (Receita Sem Papel). A sua 

utilização entrou em vigor em abril de 2016. No futuro este passará a ser o único modelo de 

receita prescrita [20].  

Em relação à validação de uma receita médica, este ato é da responsabilidade dos Serviços de 

Saúde devendo assim conferir o correto preenchimento da mesma [21]. 

Ao longo do estágio dediquei algum tempo ao receituário. Neste campo, organizei as várias 

receitas por organismos, lotes e número de receita. De seguida também confirmei a validação 

das mesmas. Apesar deste ato já ser feito pelo farmacêutico responsável por dispensar os 

medicamentos prescritos na receita, deve novamente verificar-se este procedimento. 
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2. Interpretação e avaliação farmacêutica 

É da responsabilidade do farmacêutico, avaliar, em termos farmacológicos, a prescrição que lhe 

é apresentada. Assim, este deve ter em conta vários fatores importantes tais como a necessidade 

do medicamento, as contraindicações, interações ou reações alérgicas, a adequação da posologia 

em termos de dose, frequência e duração de tratamento e o retrato socioeconómico do doente. 

Deste modo, com o objetivo de obter a melhor interpretação da prescrição, o farmacêutico 

poderá fazer questões ao utente ou ao prescritor caso seja necessária mais informação e poderá 

ainda consultar toda a bibliografia já descrita anteriormente [3]. No decorrer do estágio, tentei 

sempre interpretar a medicação requerida pelo utente fazendo sempre questões ao mesmo antes 

de dispensar qualquer tipo de medicação. 

 

3. Verificação de possíveis interações 

O farmacêutico deve certificar-se de possíveis interações. No decorrer do estágio, durante o 

aviamento de uma receita, ocorreu-me uma situação em que os medicamentos tinham uma forte 

interação entre si. Tratavam-se estes de ADT, um medicamento constituído por Cloridrato de 

amitriplina, fazendo parte do grupo dos antidepressivos tricíclicos que tem como objetivo o 

tratamento de estados depressivos [22] e de carbamazepina que pertence a uma classe de 

medicamentos de anticonvulsivantes sendo utilizada para tratar a epilepsia e alterações de 

humor [23]. Assim, cumprindo o dever do farmacêutico, perguntei ao utente se já costumava 

tomar esta medicação. O mesmo referiu tomava há um ano e que poderia comprovar isso com o 

prescritor. Assim sendo, foram dispensados os medicamentos ao utente, com a justificação no 

sistema informático de que as interações se encontravam ao abrigo do conhecimento do médico. 

 

4. Medicamentos genéricos, sistemas de preços de referência 

Em conformidade com a Portaria n.º 137-A/2012 de 11 de maio, o utente tem o direito de opção 

entre os medicamentos que cumprem a prescrição médica, salvo algumas exceções que podem 

ser consultadas nesta mesma portaria. O exercício, ou não, do direito de opção do utente, nos 

termos permitidos pela lei, é demonstrado através da respetiva assinatura, ou de quem o 

represente, no verso da própria receita no momento da dispensa do medicamento na farmácia 

[19]. No decorrer do estágio lidei muitas vezes com estas situações. Quando se tratavam de 

utentes já com ficha na farmácia, muitas vezes já se encontrava registado no sistema os 

medicamentos que o utente tinha como hábito adquirir, nos casos de tratamento continuo. 

Noutros casos, quando a receita era prescrita através denominação comum internacional (DCI) 

[19] e o utente manifestava a sua preferência por um genérico de qualquer laboratório, eu tinha 

como dever selecionar para venda medicamentos com a mesma substância ativa, forma 

farmacêutica e dosagem, de entre os que correspondiam aos cinco preços mais baixos de cada 
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grupo homogéneo, devendo ainda dispensar o medicamento de menor preço de entre os 

referidos acima. No fim deste processo, tinha de datar, assinar e carimbar a receita médica. 

 

5. Dispensa de psicotrópicos e/ou estupefacientes; cuidados e legislação 

De acordo com a Portaria n.º 137-A/2012 de 11 de maio, em relação ao ato dispensa de 

psicotrópicos, o farmacêutico tem como obrigação verificar a identidade do adquirente e do 

utente [19]. Devem ainda ficar registadas, todas as entradas e saídas das substâncias 

compreendidas nas tabelas I, II e IV do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro e a forma de 

como se devem enviar estes registos ao INFARMED, encontra-se definida pela portaria acima 

referida [19, 24]. Assim, as farmácias conservam em arquivo adequado, pelo período de três 

anos, uma reprodução em papel ou em suporte informático as receitas que incluam 

medicamentos estupefacientes ou psicotrópicos, ordenadas por data de aviamento [19].  

No decorrer do estágio, no ato de dispensa deste tipo de medicamentos tive sempre o cuidado de 

preencher ao pormenor os dados do utente, do adquirente e do médico prescritor e de arquivar o 

respetivo documento e fotocópia da receita aviada. 

 

6. Reconhecimento dos principais acordos existentes com SNS e outras entidades 

Em relação à entidade responsável pelo pagamento ou à comparticipação dos medicamentos da 

receita, na descrição da entidade deve constar a sigla do Sistema Nacional de Saúde (SNS), 

excluindo nas seguintes situações: 

 Prestação de cuidados decorrentes de acidentes de viação, de trabalho ou pessoais; 

 Prestação de cuidados decorrentes de acordo estabelecido com o SNS contemplando 

faturação e pagamento por preço compreensivo (Ex. Centros de hemodiálise); 

 Prestação de cuidados a utente usufrutuário de um subsistema de saúde que assuma a 

responsabilidade de comparticipação de medicamentos; 

 Situação de prestação de cuidados no âmbito de uma doença profissional de que o 

utente seja portador, que deverá obedecer às regras referidas para Doentes 

Profissionais; 

 Situação de prestação de cuidados a utente migrante, que deverá obedecer às regras 

definidas para cidadãos migrantes [25]. 

Ao longo do estágio tive a oportunidade de lidar com diversos subsistemas de saúde 

responsáveis pela comparticipação de medicamentos, tais como AA SAVIDA da EDP, 

Fidelidade, Caixa Geral de Depósitos, SAMS e SAMS Quadro (Bancários do Norte), CCD 

(Câmara Municipal do Porto), entre outros.  
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7. Requisitos legais e administrativos do processamento do receituário e faturação 

O processamento do receituário e de faturação faz parte das tarefas administrativas da farmácia 

possibilitando assim o reembolso relativo às comparticipações que são abrangidas ao abrigo do 

respetivo organismo e subsistema de saúde. Assim, na Farmácia Barreiros, as receitas são 

organizadas e conferidas diariamente por organismo, lote e número de receita de modo a que no 

fim do mês os lotes fiquem completos. Ao fim do mês, quando o lote já atinge as 30 receitas, é 

lhes atribuída o “Verbete de Identificação do Lote”. Após o receituário estar fechado, é 

recolhido pelo Centro de Conferência de Fatura ou pela Associação Nacional de Farmácias, 

conforme a entidade responsável seja o SNS ou um dos outros organismos [26]. Nos últimos 

dois meses de estágio tive a oportunidade de conferir diversas vezes o receituário, de modo a 

verificar possíveis erros que por vezes podem levar à devolução das receitas. A minha tarefa 

consistia assim em organizar as receitas por organismo, lotes e número respetivo.  

 

8. Estudo de incidência do receituário em relação à zona, variabilidade sazonal 

É possível relacionar e fazer um estudo da distribuição do receituário em relação a estes dois 

fatores de variabilidade: zona e variabilidade sazonal. Em termos de zona, a Farmácia Barreiros 

devido à sua localização geográfica abrange diversos organismos. Contudo, ao longo do meu 

estágio consegui perceber que existiam organismos que apenas pontualmente apareciam. Por 

exemplo em relação ao organismo 42, que se refere a utentes portadores de paramiloidose, é de 

esperar uma maior incidência em zonas de pescadores como por exemplo na Póvoa do Varzim. 

Também o organismo 46 que se refere a migrantes, será de esperar que tenha uma maior 

incidência em zonas do interior do país pela sua maior afluência nestas localidades. 

Em relação variabilidade sazonal, visto que o meu estágio decorreu no período de Inverno e de 

Primavera, também foi possível verificar que decorrer dos meses dos primeiros meses do ano 

foram dispensados mais antibióticos do que nos meses seguintes. Também a vacina da gripe 

varia com a sazonalidade visto que a sua administração se inicia a partir de outubro [27]. Outro 

aspeto interessante, prende-se com o facto de durante o período de verão, o número de lotes de 

receitas ser menor. As duas razões que justificam esta diminuição de receituário têm a ver com 

o facto de por um lado as pessoas irem de férias e deslocarem-se, no caso concreto da Farmácia 

Barreiros, da zona norte do país para o sul e por outro lado, há uma menor incidência de gripes e 

constipações neste período do ano. 

9. Posologia e modo de administração 

Citando as Boas Práticas Farmacêuticas para farmácia comunitária o farmacêutico tem o dever 

de avaliar as prescrições médicas de acordo com a necessidade do medicamento e da adequação 

deste ao doente, bem como a adequação de posologia [3]. Tal como já referido, antes de 

dispensar qualquer tipo de medicamento procurei sempre obter informações sobre o historial do 
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utente. A título de exemplo, relembro uma situação em que uma jovem continha uma prescrição 

de umas cápsulas de isotretinoína. Sendo a isotretinoína um retinoide utilizado para tratar 

formas graves de acne, tendo um modo de ação mais agressivo que outros, fiz questão de prestar 

algum aconselhamento farmacêutico à utente e de me certificar que esta compreendia todos os 

detalhes [28]. 

 

10. Dispensa de medicamentos não sujeitos a prescrição médica obrigatória e outros 

produtos de saúde e promoção da adesão à terapêutica 

No ato de intervenção farmacêutica, o utente deverá explicar as razões que o levam a dirigir-se à 

farmácia e sempre que possível descrever de modo detalhado os seus sintomas. Após estar 

atento a todos estes detalhes, o farmacêutico deverá aconselhar o medicamento não sujeito a 

receita médica ou outro produto de saúde, de modo a que este se enquadre no perfil patológico 

do utente, explicando ainda o regime posológico do produto bem como possíveis efeitos 

secundários e interações. Sempre que possível devem ser também aconselhadas medidas não 

farmacológicas que possam promover a saúde do utente bem como a adesão à terapêutica [3]. 

Ao longo do meu estágio tive enumeras oportunidades de contactar com esta realidade. Dando 

um exemplo, aconteceu-me, após ter ouvido a descrição sintomática do utente relativa a dores 

nas costas, ter aconselhado Voltaren® explicando o seu regime posológico e seguidamente, 

como medida não farmacológica ter aconselhado ciclos de temperatura para aliviar a dor. 

 

11. Cuidados a ter na conservação domiciliária do medicamento 

Sendo os medicamentos um tipo de produto especial, estes requerem cuidados especiais no que 

respeita ao seu armazenamento. Assim, existem algumas regras disponibilizadas pelo 

INFARMED que podem ser consultadas relativamente à conservação de medicamentos em casa 

[29]. No decorrer do estágio tive oportunidade de recolher diversas embalagens com o objetivo 

de as introduzir no VALORMED. Esta entidade representa uma sociedade sem fins lucrativos 

que tem a responsabilidade da gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora 

de uso [30]. 

 

F- Medicamentos e produtos manipulados 

1. Definição de Manipulados 

Tal como já referido acima, um medicamento manipulado, é, segundo a Portaria n.º 594/2004, 

de 2 de Junho, qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a 

responsabilidade de um farmacêutico [10]. 

No caso de uma fórmula magistral o medicamento é preparado em farmácia de oficina ou nos 

serviços farmacêuticos hospitalares segundo receita médica que especifica o doente a quem o 

medicamento se destina. Já um preparado oficinal é qualquer medicamento preparado segundo 
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as indicações de uma farmacopeia ou de um formulário, em farmácia de oficina ou nos serviços 

farmacêuticos hospitalares, destinado a ser dispensado diretamente aos doentes assistidos por 

essa farmácia ou serviço [31]. 

 

2. Material de Laboratório 

Em relação ao material de laboratório obrigatório, em cada farmácia deverá existir a 

Farmacopeia Portuguesa e os seus suplementos bem como o equipamento mínimo de 

laboratório que pode ser consultado no Decreto-Lei n.º 48547, de 27 de agosto de 1968 e na 

legislação e na publicação elaborada pelo INFARMED em relação aos medicamentos 

manipulados [31],[32]. No decorrer do meu tempo de estágio no laboratório, no meu dia-a-dia 

lidei muito com este tipo de material e para além destes requisitos mínimos, a Farmácia 

Barreiros dispõe de outros equipamentos mais complexos como máquinas de compressão de 

cápsulas, máquinas de enchimento automático para preparações semissólidas entre outros. 

 

3. Regras de manipulação 

Segundo a Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho, existe um conjunto de normas a seguir no que 

respeita ao pessoal, às instalações e equipamentos, à documentação, às matérias-primas, aos 

materiais de embalagem, ao controlo de qualidade, à rotulagem e à manipulação em si. Em 

relação à manipulação em si, antes de se proceder ao início da preparação do medicamento 

manipulado, o farmacêutico deve assegurar-se de vários parâmetros que podem ser consultados 

na Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho [10]. Ao longo do meu período de estágio no 

laboratório, os princípios do meu trabalho foram regidos por estas regras, de modo a assegurar 

aos Boas Práticas de Fabrico e de assim assegurar a qualidade, segurança e eficácia do 

manipulado preparado. 

 

4. Preço dos medicamentos manipulados 

De acordo com a Portaria n.º 769/2004 de 1 de Julho, o PVP dos medicamentos manipulados é 

determinado com base em três vertentes distintas: o valor dos honorários, o valor das matérias-

primas e o valor dos materiais de embalagem. Na mesma portaria encontra-se o procedimento 

para o cálculo de cada um destes parâmetros. Assim, o preço PVP é o resultado da aplicação da 

fórmula: (valor dos honorários+valor das matérias-primas+valor dos materiais de 

embalagem)×1,3, acrescido o valor do IVA à taxa em vigor [33]. 

Nesta minha fase de estágio, tive a oportunidade de assistir à aplicação destes cálculos de forma 

a chegar ao preço de venda ao público para um determinado produto. 
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5. Preparação de Manipulados 

Todos os manipulados preparados pela farmácia são documentados e registados bem como as 

matérias-primas utilizadas. O farmacêutico tem um papel crucial na preparação destes produtos 

que têm como objetivo uma adaptação individual às características do utente. É assim 

considerado um profissional de saúde de formação avançada nesta área, podendo determinar o 

uso correto destes produtos em termos posológicos, alertando sempre também para possíveis 

efeitos secundários e interações. A nível tecnológico a sua formação permite-lhe também 

preparar o produto pretendido com o maior rigor garantindo assim a qualidade, a segurança e a 

eficácia do produto. Esta importante fase de estágio ofereceu-me assim possibilidade de 

preparar diversas fórmulas quer a nível alopático quer a nível homeopático. No anexo IV 

encontram-se tabelas demonstrativas das fórmulas de manipulados com que mais contactei ao 

longo do estágio. 

 

5.1. Manipulados Alopáticos 

Em relação a este tipo de produtos, como é possível visualizar através da tabela do anexo IV 

referente a estes produtos, foram diversas as formas farmacêuticas com que lidei ao longo do 

estágio. Desde misturas de pós, a soluções e suspensões, a cremes, pomadas e cápsulas. No 

decorrer deste período, pude verificar o papel fundamental do farmacêutico nesta vertente. 

Relembro-me de uma situação em que se pretendia que umas cápsulas se tornassem de 

libertação prolongada. Visto que o laboratório não possuía nenhumas cápsulas com um 

revestimento especial que promovesse este efeito, utilizou-se como excipiente o Natrosol® 

(hidroxietilcelulose). Este excipiente conferiu assim a propriedade de libertação prolongada pois 

ao dissolver-se no pH ácido do estômago este forma uma espécie de camada gelatinosa naquele 

ambiente e esta camada passa a envolver a substancia ativa fazendo com que esta seja libertada 

gradualmente. Com este exemplo demonstro a importância do papel do farmacêutico que devido 

à sua formação consegue ultrapassar estes desafios farmacocinéticos. Também relembro uma 

situação que demonstra o rigor que se deve ter durante a preparação tecnológica. Ao preparar 

um creme de hidroquinona, a manipular esta substância ativa tive de ter o cuidado de utilizar 

uma espátula de madeira, pois esta oxidaria caso se encontrasse em contacto com um metal. São 

pormenores que fazem a diferença em termos de Boas Práticas de Fabrico e que muitas vezes só 

o farmacêutico os conhece.  

5.2. Manipulados Homeopáticos 

Em termos de manipulados homeopáticos, estes produtos encontram-se direcionados para 

diversas patologias, tanto de natureza crónica como de aguda. Um mesmo composto tem 

inúmeras aplicações terapêuticas. Contudo, a homeopatia abrange vários parâmetros complexos 

que determinam a personalização terapêutica. Por exemplo, a própria consulta homeopática faz 
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já parte da terapia associada ao utente. As condições em que o utente se encontra quer a nível 

social e emocional quer a nível patológico podem também determinar a posologia e a matriz 

utilizada. Por isso, o aconselhamento farmacêutico e a indicação de uma matriz a utilizar estão 

dependentes da situação em concreto. As indicações terapêuticas deste tipo de produtos podem 

ir desde ao tratamento de perturbações emocionais e hormonais, ao tratamento de transtornos 

dermatológicos, de asma e reumatismos, a infeções e tumores. Quanto às formas farmacêuticas 

estas variam, existindo sob forma de grânulos e gotas. Os Florais de Bach são também 

preparados na forma de gotas. 

Estes produtos podem ainda ser manipulados a partir de várias dinamizações, obtidas a partir da 

tintura-mãe. Ao longo do estágio tive a oportunidade de preparar diversas matrizes com 

diferentes dinamizações sendo importante realçar que para a preparação destas utiliza-se álcool 

a 70ºC e para a preparação do produto final de dispensa deve ser utilizado álcool a 30ºC. Já em 

relação aos Florais de Bach, estes são preparados com água sendo assim diluídos. Seguidamente 

devem sujeitar-se estas preparações a 100 batidas violentas conforme escrito nos procedimentos 

de preparação dos produtos homeopáticos. A Farmácia Barreiros tem uma máquina que realiza 

esta função. Deste modo tive também oportunidade de lidar com este equipamento. 

 

G- Automedicação 

A automedicação é a utilização de MNSRM de forma responsável, sempre que se destine ao 

alívio e tratamento sintomas passageiros e sem gravidade, com a assistência ou aconselhamento 

opcional de um profissional de saúde [34]. 

 

1. Aspetos éticos e legais da automedicação 

A automedicação engloba uma enorme dimensão ética que se prende com o uso racional do 

medicamento e com o impacto socioeconómico. Assim, existem evidências que refletem um 

fraco aproveitamento no investimento que se faz anualmente em medicamentos. A Organização 

Mundial da Saúde estima que 50 % dos cidadãos em todo o mundo não tomam corretamente os 

medicamentos, por diversas razões [35]. Assim, em termos socioeconómicos este processo tem 

um forte impacto. A título de exemplo são nítidas as consequências na sociedade do uso 

incorreto de antibióticos. Em relação à legislação, segundo o Despacho n.º 17690/2007, de 23 

de julho, está definida uma lista de situações passíveis de automedicação, podendo a mesma ser 

consultada neste mesmo despacho [34]. 

2. Identificação de quadros sintomáticos que exigem quadros médicos 

Segundo o INFARMED, o utente deverá consultar o seu médico ou procurar o aconselhamento 

farmacêutico se os sintomas persistirem ou agravarem, se surgirem efeitos ou reações adversas 

graves, se sofrer de outras patologias ou se estiver a utilizar outros medicamentos [36]. 
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No decorrer do estágio, aconteceu-me uma ou outra situação em que o utente permanecia com 

os sintomas de febre e de inflamação na garganta após 3 dias a tomar Brufen®. Neste caso, 

aconselhei o utente a ir ao médico pois o anti-inflamatório não estaria a ser suficiente. 

 

3. Avaliação dos benefícios e dos riscos de automedicação 

A automedicação pode englobar tanto benefícios como riscos quer a nível individual quer a 

nível socioeconómico. Em relação aos benefícios para o indivíduo, a rapidez na resolução de 

problemas menores de saúde poderá trazer vantagens, visto que evita o tempo de espera da 

consulta médica e os respetivos encargos. No que concerne à sociedade, é nítido o aliviar de 

pressão sobre SNS, libertando recursos destes que podem ser aplicados em situações de 

carência. Apesar disto, utente deverá estar consciente de que o seu ato é sempre suscetível de 

gerar riscos. No entanto, estes riscos poderão ser atenuados sempre que seguirem as 

informações contidas no folheto informativo ou prestadas pelo farmacêutico [36]. 

 

4. Terapia farmacológica vs medidas não farmacológicas 

Segundo as Boas Práticas Farmacêuticas para farmácia comunitária, a aplicação de medidas não 

farmacológicas, por si só ou acompanhando um tratamento farmacológico, são fundamentais 

para obter melhoria na maioria em transtornos menores, podendo assim aumentar a eficácia do 

tratamento ou reduzir mesmo a quantidade de medicamento a utilizar [3]. Tal como já referido 

acima, ao longo do estágio tentei sempre aplicar medidas não farmacológicas ao tratamento 

indicado para o utente de modo a promover uma maior adesão à terapia e a aumentar a sua 

eficácia. 

 

5. Promoção do uso racional do medicamento: indicações terapêuticas, posologia, modo 

de administração, interações e contra-indicações 

Segundo as Boas Práticas Farmacêuticas para farmácia comunitária, por definição, o uso 

racional do medicamento é a utilização do medicamento selecionado, dispensado corretamente, 

tomado na altura e dose certas, com intervalos e duração adequados. Este deve ter ainda eficácia 

e ter relação positiva de benefício/risco e de benefício/custo [3]. Os farmacêuticos devem 

promover o uso racional dos medicamentos, tanto em farmácias comunitárias como nos demais 

locais de atuação, explicando no momento da cedência as contra-indicações, interações e 

possíveis efeitos secundários. É dever do farmacêutico certificar-se de que o utente não 

demonstra quaisquer dúvidas relativas às precauções que advêm da utilização do medicamento 

[3]. 
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H-Outros cuidados de saúde prestados na farmácia 

1. Programas de educação para a saúde  

No âmbito de procurar a participação ativa do utente, a Farmácia Barreiros promove diversos 

programas de educação para saúde. A nível da sua rede social, por exemplo, tem um papel ativo 

na divulgação de conselhos promotores de um bom estado saúde. Também participa noutro tipo 

de atividades como por exemplo rastreios. No meu estágio tive a oportunidade de participar 

num Rastreio Cardiovascular, o qual irei abordar com mais detalhe na segunda parte do meu 

relatório. 

 

2. Cuidados de saúde prestados na Farmácia 

A Portaria n.º 1429/2007, de 2 de novembro descreve os serviços farmacêuticos que podem ser 

prestados pelas farmácias, enumerando o apoio domiciliário, a administração de primeiros 

socorros, administração de medicamentos, a utilização de meios auxiliares de diagnóstico e 

terapêutica, a administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação, 

programas de cuidados farmacêuticos, campanhas de informação e colaboração em programas 

de educação para a saúde [37]. No que respeita à Farmácia Barreiros, esta possui um elevado 

número de serviços de modo a promover o bem-estar e a saúde dos utentes. A tabela do anexo V 

descreve todos estes serviços disponibilizados pela farmácia. 

 

I- Visita de Estudantes da Antuérpia e da Faculdade de Farmácia da Universidade do 

Porto à Farmácia Barreiros 

Um grupo de 45 estudantes da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de 

Antuérpia, a convite da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, e a título de uma 

iniciativa que visa divulgar e promover o intercâmbio e a mobilidade entre as duas instituições 

visitou a cidade do Porto com o objetivo de visitar instalações relacionadas com a profissão 

farmacêutica em Portugal. Assim estes estudantes puderam contactar com a realidade 

profissional portuguesa, no que respeita às farmácias comunitárias, através de uma visita 

programada à Farmácia Barreiros. Deste modo tive o privilégio de estar uma manhã na presença 

de um ambiente académico internacional e na presença do diretor da Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto, Professor Doutor José Manuel Sousa Lobo e da Professora Doutora 

Natércia Teixeira, tendo tido ainda a oportunidade de assistir a uma sessão de apresentação da 

farmácia lecionada pela Dra. Cláudia Barros e pelo Dr. João Campos, na qual foram 

apresentados aspetos importantes sobre o setor da farmácia em Portugal, os quais foram muito 

úteis para me consciencializar sobre esta temática. 
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Parte II – Temas de trabalho desenvolvidos no âmbito da atividade farmacêutica 

 

Trabalho 1: Doenças Cardiovasculares - A realidade em Portugal  

1. Paradigma Global das Doenças Cardiovasculares  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), as doenças cardiovasculares são a principal 

causa de morte no mundo, sendo responsáveis pela morte de 17,3 milhões de pessoas por ano. 

Estas patologias abrangem diversos tipos de doenças cardíacas, doenças cerebrovasculares e 

outras doenças relacionadas com os vasos sanguíneos. Apesar desta grande variedade, as que 

têm vindo a demonstrar uma maior preocupação estão referidas na tabela 1:  

 

Tabela 1- Algumas das doenças cardiovasculares consideradas das mais preocupantes [38].  

Doenças Cardiovasculares devido a aterosclerose Outras Doenças Cardiovasculares  

Doença isquémica cardíaca ou doença da artéria 

coronária  

Doença cardíaca congénita 

Doença cerebrovascular Doença cardíaca reumática  

Doenças da aorta e artérias  Cardiomiopatias 

 Arritmias cardíacas 

 

Na maior parte dos casos, a etiologia das doenças cardiovasculares prende-se com a 

aterosclerose. Por definição, a aterosclerose é um processo complexo que envolve as paredes 

dos vasos sanguíneos. Ao longo do tempo, dá-se a deposição do colesterol nas artérias o que 

promove a formação de placas ateroscleróticas, sendo estas responsáveis por tornar o vaso mais 

estreito e menos flexível. Assim, dificultam o fluxo e limitam a circulação sanguínea aos vários 

órgãos. Outra grande consequência deste processo é o facto de existir a possibilidade da rutura 

de uma placa aterosclerótica formada. Caso isto aconteça pode formar-se um coágulo e 

consoante a localização da formação deste coágulo, pode desencadear-se um ataque cardíaco 

caso se desenvolva na artéria coronária, por exemplo, ou um acidente vascular cerebral (AVC), 

caso este se desenvolva no cérebro [38-41]. As outras doenças cardiovasculares abrangidas por 

esta tabela incluem a doença cardíaca congénita, causada por malformações na estrutura 

cardíaca desenvolvidas à nascença, doenças reumáticas, que surgem devido a danos causados no 

músculo e em válvulas cardíacas, desordens musculares do coração, como as cardiomiopatias, e 

ainda desordens no sistema de condução elétrico do coração que levam às arritmias cardíacas. 

De acordo com diversos estudos e análises estatísticas e epidemiológicas, a melhor forma de 

prevenir as doenças cardiovasculares é controlar os fatores de risco. Por definição, um fator de 

risco é uma condição que aumenta o risco cardiovascular. Estes podem ainda ser divididos em 
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dois grupos conforme a sua predisposição para se alterarem com uma mudança de estilo de vida 

[38-41]. Os principais fatores de risco encontram-se descritos na tabela 2: 

 

Tabela 2- Fatores de risco modificáveis e não modificáveis relacionados com as doenças cardiovasculares. Retirado 

de [39]. 

 

Fatores de risco modificáveis Fatores de risco não modificáveis 

Hipercolesterolemia Idade 

Hipertrigliceridemia Sexo 

Hipertensão arterial História familiar de doenças cardiovasculares 

Hiperglicémia  

Obesidade  

Tabagismo  

Elevado consumo de álcool  

Sedentarismo  
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1.1. As Doenças Cardiovasculares em Portugal 

Ano após ano, tem sido traçado um forte combate a estas doenças, tendo-se promovido diversos 

programas de saúde e rastreios com o objetivo de diminuir esta incidência de mortalidade. Em 

Portugal, e como se pode verificar num estudo elaborado pela Direção Geral de Saúde (DGS) 

[42], apesar de continuarem a ser a principal causa de morte, a taxa de mortalidade tem vindo a 

diminuir ao longo dos anos, alcançando pela primeira vez em 2013, um valor inferior a 30% 

(Figura 1) [42]. 

 

 

 

 

 

Figura 1- Peso das causas de morte na mortalidade total (%), Portugal (1988-2013). Retirado de [42]. 
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Contudo, comparando a posição de Portugal em relação a outros Estados Membros da União 

Europeia (UE), é possível verificar uma posição preocupante no que diz respeito às Doenças 

Cerebrovasculares. Na figura 2, é possível verificar que Portugal ocupa a nona posição em 

relação à incidência desta patologia, sendo que a faixa etária superior a 65 anos é a que 

representa uma maior taxa de mortalidade. 

 

 

 

 

 

1.2. Portugal e os fatores de risco cardiovasculares – Estilo de vida  

Outros dados importantes em relação a Portugal, estão relacionados com o impacto dos fatores 

de risco modificáveis na saúde da população portuguesa. Deste modo, segundo as estimativas de 

2010 (figura 3), os fatores que mais contribuem para o total de anos de vida saudável perdidos 

Figura 2- Taxa de mortalidade por doença cerebrovascular, comparação entre grupos etários e estados membros da UE 

(2013). Retirado de [42]. 

 



 
25 

 

(DALY) pela população portuguesa são: hábitos alimentares inadequados (19%), hipertensão 

arterial (17%), índice de massa corporal elevado (13%) e tabagismo (11%) [43, 44]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, no sentido de continuar a diminuir este paradigma atual de preocupação, deve ser 

procurado um reforço no que respeita a medidas preventivas, promovendo a adoção de estilos 

de vida e alimentação saudáveis, dedicados ao combate de fatores de risco modificáveis como o 

tabagismo, hipertensão, diabetes, dislipidémias, obesidade, consumo de álcool e sedentarismo.  

Para isto, deve ser elucidado o impacto de cada um destes fatores de risco no desenvolvimento 

destas patologias e a melhor forma de os controlar e monitorizar de modo a prevenir diversas 

complicações já descritas em cima. Neste sentido, surge a necessidade do cálculo do risco 

cardiovascular (CV) global, que se baseia na presença simultânea de diversos fatores de risco 

individuais, permitindo assim identificar os utentes com um risco elevado de desenvolver estas 

doenças e antecipar uma adequada intervenção terapêutica no controlo efetivo destes fatores de 

risco. O facto de se envolver os utentes para esta realidade, oferece-lhes motivação para seguir 

uma estratégia de intervenção com um cumprimento das medidas modificadoras de estilos de 

vida e farmacológicas, dando-lhes a conhecer o seu grau de risco e os seus ganhos potenciais. O 

sistema de estimativa de risco CV europeu denomina-se de SCORE (Avaliação do Risco 

Coronário Sistemático) e tem como função a predição de risco de eventos CV fatais a 10 anos 

estando direcionado para a prevenção primária destes eventos em utentes entre os 40 e os 65 

anos. Deste modo, a população alvo são pessoas assintomáticas sem o diagnóstico de doença 

CV. Caso confirmada, os fatores de risco devem ser avaliados, mas sem necessidade de utilizar 

a tabela SCORE. As variáveis que regem assim o cálculo do risco absoluto a 10 anos são o 

Figura 3- Fatores de risco ordenados por peso na carga de Doença Cardiovascular (DALY em valor absoluto e 

percentagem) segundo as doenças associadas, ambos os sexos, Portugal, 2010. Retirado de [43]. 
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sexo, idade, tabagismo, pressão arterial sistólica e colesterol total (mg/dl ou mmol/l). Um 

exemplo de uma tabela de cálculo de risco SCORE pode ser visualizado no anexo VII [45-47]. 

 

1.2.1 Hipertensão Arterial  

A pressão arterial representa a força que o sangue exerce na parede das artérias. Segundo a 

OMS, valores de pressão arterial (PA) acima de 140-90 mmHg designam-se por Hipertensão 

Arterial (HTA). Esta elevação de pressão não é acompanhada por sintomas podendo assim 

desenvolver-se ao longo de vários anos sem qualquer manifestação [38, 48]. 

Quando não controlada, a hipertensão pode levar à hipertrofia do coração visto que um aumento 

de pressão implica um maior esforço cardíaco para a circulação sanguínea. Assim a massa do 

coração aumenta fazendo com que este aumente de volume. A diminuição do fluxo sanguíneo 

ao coração e a dificuldade deste em bombear o sangue a todos os tecidos pode levar a diversas 

consequências, tais como angina de peito, arritmias e insuficiência cardíaca. Também o 

processo de deterioração das paredes das artérias pela própria pressão pode aumentar o risco de 

aterosclerose e de formação de coágulos podendo gerar em casos mais graves hemorragias 

cerebrais, AVC e aneurismas [49, 50]. Em relação ao tratamento e de acordo com as Guidelines 

de 2013 do Grupo de Trabalho da Sociedade Europeia de Hipertensão e da Sociedade Europeia 

de Cardiologia as várias estratégias existentes contra hipertensão arterial dependem de diversos 

fatores, tais como os próprios valores da PA, a presença de outros fatores de risco, de lesões dos 

órgãos-alvo e de doenças associadas. Assim, a adoção da estratégia ideal consiste na 

estratificação do risco absoluto em quatro categorias (risco baixo, moderado, alto e muito alto) 

como se ilustra na figura do anexo VIII [46, 51]. 

Em relação à escolha do anti-hipertensor, este deve ser ponderado com base no historial do 

doente e em possíveis contraindicações. A tabela do anexo IX ilustra as potenciais 

contraindicações presentes nos diversos grupos terapêuticos [46, 51-53]. 

 

1.2.2 Tabagismo  

De acordo com dados da OMS, o ato de fumar, é responsável por mais de 6 milhões de mortes 

anuais [54]. Em Portugal, sabe-se que o consumo de tabaco abrange cerca 26% da população, 

numa relação de três homens e meio para cada mulher. O tabagismo deve ser considerado um 

problema de saúde pública pois é não só um fator de risco para o fumador, como também para 

todos aqueles que se encontram frequentemente expostos ao fumo passivo. 

Para além do referido acima, existem diversas consequências que advêm do ato de fumar. A 

título de exemplo, sabe-se que o tabagismo é o maior fator de predisposição para diversos 

cancros [55]. Já em relação às doenças cardiovasculares, sabe-se que se manifestam 2 a 4 vezes 

com mais frequência nos fumadores. Por isso, deixar de fumar é uma medida preventiva eficaz 
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para diminuir os riscos de enfarte do miocárdio, angina de peito, doença arterial periférica e 

acidente vascular cerebral [56, 57]. 

 

1.2.3 Obesidade 

Em Portugal, quase metade da população apresenta excesso de peso e perto de um milhão de 

adultos sofre de obesidade [58]. Estes números preocupantes estão, entre outras causas, ligados 

a maus hábitos alimentares, como já demonstrado acima e a estilos de vida mais sedentários. 

Considerada pela OMS como uma epidemia global, a obesidade afeta a longevidade e a 

qualidade de vida. Por favorecerem doenças como a diabetes mellitus tipo II, a hipertensão 

arterial, as dislipidémias, o excesso de peso e a obesidade levam a um grande aumento do risco 

cardiovascular. Estima-se, por exemplo, que a hipertensão seja 2,5 vezes mais frequente nos 

indivíduos obesos que em indivíduos com peso normal. [58, 59]. Programas educacionais e um 

seguimento ativo do estilo de vida de indivíduos afetados por este grande fator de risco, são 

fundamentais para travar esta epidemia e as consequências a si associadas [60]. 

 

1.2.4 Diabetes 

A Diabetes é uma doença crónica de elevada incidência a nível mundial. Segundo os números 

da International Diabetes Federation (IDF)  é de prever que em 2030 cerca de 438 milhões de 

pessoas sofram de Diabetes. Atualmente, 3,8 milhões de pessoas morrem todos os anos por 

Diabetes ou por outras causas relacionadas com esta patologia [61, 62]. 

Por definição, a diabetes refere-se a um estado patológico causado por um aumento dos níveis 

de glicose no sangue. Esta elevação de glicose no sangue designa-se de hiperglicemia e pode 

levar a diversas complicações. Existem duas formas de diabetes: a diabetes mellitus (DM) tipo 1 

e a diabetes mellitus tipo 2. Antes de se atingirem estas fases patológicas, existem estados 

intermédios referentes a alterações reversíveis que se designam de pré-diabetes (quando os 

níveis de glicose estão mais elevados do que o normal, mas não suficientemente altos para se 

considerar que se tem diabetes), e de Diabetes Gestacional ocorrendo este durante a gravidez. 

A DM tipo 1 está relacionada com o facto de o pâncreas produzir pouca ou nenhuma insulina, 

sendo esta uma hormona necessária para metabolização da glicose, ao promover a sua entrada 

nas células para a produção de energia. Este tipo de diabetes surge tipicamente na infância e 

adolescência, estando associada a um carácter genético [61-64].  
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Já a DM tipo 2 é a forma mais comum de diabetes e ocorre quando o organismo se torna 

“resistente” aos efeitos da insulina, ou não produz insulina suficiente para manter dentro da 

normalidade os níveis de glicose no sangue. Este está mais associado a maus hábitos 

alimentares e de estilo de vida, apresentando uma maior incidência na idade adulta. A figura 4 

ilustra de uma forma simples o papel da insulina na metabolização da glucose e o que acontece 

em três situações distintas [61-63, 65, 66]. 

 

 

No caso de um individuo saudável, a insulina é produzida pelo pâncreas e é libertada à medida 

que se dá uma elevação da glucose no sangue. Quando os valores de glucose decrescem, 

também a secreção de insulina decresce. Ao ligar-se ao seu recetor, a insulina aumenta a 

concentração de um transportador da glucose (Glut4) na membrana plasmática, sendo este 

responsável por mediar a entrada glucose na célula [61, 63, 66].  

No caso da presença de DM tipo 1, o pâncreas não produz insulina por motivos intrínsecos, 

impossibilitando a entrada de glucose na célula. Na ausência de insulina, esta não se liga ao seu 

recetor e a glucose permanece em circulação sanguínea [61, 63, 64, 66].  

Na presença de DM tipo 2, o pâncreas funciona normalmente mas a insulina produzida não se 

consegue ligar ao recetor. Diz-se então que as células se tornam resistentes à insulina. Isto pode 

acontecer tanto por defeitos a nível da insulina produzida, como por defeitos a nível do seu 

recetor. Deste modo, a glucose permanece em circulação sanguínea, não entrando nas células 

[61, 63, 66]. Em termos de sintomas, estes podem surgir de uma forma mais gradual ou de uma 

forma súbita, acontecendo este último caso maioritariamente em crianças que desenvolvem DM 

tipo 1 [67]. Assim, os sintomas normais são [61, 67]: 

 Urinar em grande quantidade e mais vezes; 

 Sede constante e intensa; 

Figura 4- Processo fisiopatológico simplificado da diabetes. Adaptado de [65]. 
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 Fome constante e difícil de saciar; 

 Sensação de boca seca; 

 Perda de peso; 

 Fadiga;  

 Visão turva; 

Estas patologias podem ainda levar a complicações agudas ou crónicas, sendo que as primeiras 

aparecem de uma forma repentina, ao passo que as segundas se desenvolvem gradualmente. Por 

isso, as complicações agudas tendem a surgir com mais frequência nos casos de DM tipo 1, e a 

crónicas incidem-se mais na DM tipo 2. A tabela do anexo X demonstra estes dois tipos de 

complicações e as suas possíveis etiologias [61, 67]. 

No que respeita ao tratamento, este difere consoante se trate de DM tipo 1 ou DM tipo 2 [68]. 

Neste último caso, a primeira linha passa sempre pela modificação do estilo de vida, 

promovendo-se a educação da pessoa com diabetes. Isto inclui a autovigilância e o autocontrolo 

da diabetes através da medição da glucose, hábitos alimentares saudáveis e exercício físico 

diário. Caso estas medidas não sejam suficientes, deve passar-se para medidas farmacológicas 

que englobem o tratamento com antidiabéticos orais e/ou insulinoterapia [61, 69, 70]. Os 

diversos fármacos antidiabéticos para o tratamento da DM tipo 2 e as respetivas estratégias 

terapêuticas encontram-se sistematizados no anexo XI [70]. Tal como é ilustrado na figura, a 

escolha terapêutica despende de diversos fatores. Já para a DM tipo 1, o tratamento é sempre 

feito à base da insulinoterapia. Esta é administrada via subcutânea e existem vários tipos de 

insulina que devem ser adequados aos picos de glicemia do utente. Os vários tipos de insulina 

encontram-se sistematizados no anexo XII [69, 71]. 

 

2. Rastreio Cardiovascular 

A realização de rastreios CV é uma das principais formas de promover e sensibilizar a 

população a adotar estilos de vida adequados e de consciencializá-la sobre impacto dos diversos 

fatores de risco nestas doenças [72].  

No meu estágio, tive a oportunidade de participar num destes rastreios, promovido pela 

Farmácia Barreiros em cooperação com a Farmácia Santa Catarina, tendo este decorrido no 

centro comercial Via Catarina, no Porto, no dia 24 de fevereiro. Pela localização do centro 

comercial, o rastreio caracterizou-se por uma enorme adesão, tendo sido rastreados mais de 80 

utentes. Foram oito horas de rastreio onde lidei com todo o tipo de público, desde pessoas na 

faixa etária dos 60 anos com doenças cardíacas ou oncológicas, a jovens portadores do vírus da 

imunodeficiência humana (HIV). Foi uma atividade que me marcou e que me permitiu ter um 

contacto maior com a população. No sentido de sensibilizar os utentes para a importância da 

monotorização dos parâmetros bioquímicos e para o paradigma atual das doenças 

cardiovasculares em Portugal, desenvolvi um marcador de livro com alguma informação e 
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conselhos importantes. Nos dias prévios ao rastreio fui ainda informada de que uma colega da 

minha faculdade se encontrava a realizar o seu estágio curricular na Farmácia Santa Catarina e 

que iria estar presente no mesmo rastreio, pelo que procurei contactá-la no sentido de podermos 

partilhar algumas atividades de modo a tornar aquele dia produtivo ao máximo. A minha colega 

pretendia elaborar um questionário aos utentes rastreados que englobava vários parâmetros. 

Nesse sentido procurei ajudar a minha colega, recolhendo para a mesma todos os dados de que 

necessitava. Ao mesmo tempo, à medida que elaborava os questionários fui-me apercebendo 

sobre as características da população portuguesa no que respeita ao seu estilo de vida, a fatores 

de risco comuns e às patologias mais frequentes. Os marcadores que realizei encontram-se no 

anexo XIII e os inquéritos realizados pela minha colega nos quais tive uma participação ativa no 

âmbito de recolha encontram-se no anexo XIV. 

 

3. Discussão e Conclusão do Trabalho 1 

O desenvolvimento do tema deste trabalho que abrange o paradigma das doenças 

cardiovasculares em Portugal, surgiu na sequência da minha participação no rastreio CV que a 

Farmácia Barreiros me proporcionou. Este rastreio foi realizado nas primeiras semanas do meu 

estágio pelo que foi dos meus primeiros contactos com o público. Após a pesquisa de alguns 

dados, facilmente me apercebi do impacto que estas doenças têm ao nível da população 

portuguesa constituindo atualmente a principal causa de morte no nosso país. Por isso, e porque 

estas doenças podem ser prevenidas em muitos aspetos, procurei empenhar-me no dia do 

rastreio por vincar a importância dos vários parâmetros já abordados na prevenção destas 

doenças. Para isso elaborei uns marcadores de livros, por serem mais práticos do que panfletos, 

onde descrevi de forma simples alguma informação importante relativamente a esta temática. 

Ao mesmo tempo estes marcadores constituíram um fator de publicidade para a Farmácia, na 

medida em demonstraram a sua preocupação com a população ao oferecer-lhe importantes 

conselhos. Após este meu contacto com a realidade em Portugal, decidi então debruçar-me 

sobre este tema. Como é possível visualizar, Portugal ocupa uma posição preocupante no que 

respeita a estas doenças, em especial a nível cerebrovascular. Também tal como descrito, muitos 

dos fatores de risco como maus hábitos alimentares, hipertensão e tabagismo estão fortemente 

presentes na população portuguesa. O impacto que estes fatores têm no desenvolvimento 

fisiopatológico das doenças CV é enorme e toda a abordagem terapêutica é complexa estando 

dependente de diversos parâmetros. Desta forma, a promoção da educação para a prevenção e 

modificações do estilo de vida devem ser encaradas como uma prioridade máxima em Portugal, 

tendo em conta os dados estatísticos já analisados. A aquisição de um estilo de vida adequado 

poderá ser a solução para melhorar a posição de Portugal no que respeita a esta temática. 
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Trabalho 2: Promoção de aconselhamento farmacêutico personalizado no âmbito de 

doenças cardiovasculares 

 

1. Determinação de parâmetros bioquímicos – incertezas e causas de erro 

Durante o meu período de estágio, fui várias vezes solicitada a determinar parâmetros 

bioquímicos. Muitas vezes deparei-me com o facto de os utentes desconhecerem as condições 

ideais para a medição dos mesmos. Como consequência, muitos dos valores obtidos geravam 

incertezas tanto por parte dos utentes como por parte de outros profissionais de saúde que os 

acompanhavam. Nesse sentido, elaborei cartões personalizados para cada parâmetro 

bioquímico, de modo a fornecer aos utentes todas as informações necessárias, para que as 

medições se procedessem no futuro de um modo correto, com vista à obtenção de resultados 

mais fidedignos. O feedback desta iniciativa foi bastante positivo visto que, de forma 

personalizada, tentei enquadrar os procedimentos corretos a considerar para cada utente. A 

vontade demonstrada pelo utente em voltar “no dia a seguir” ou “na semana a seguir” à farmácia 

para efetuar uma nova medição corrobora a utilidade deste aconselhamento que pratiquei ao 

longo do meu estágio. 

 

1.1. Monotorização da Pressão Arterial 

Em relação à pressão arterial, os cartões elaborados encontram-se no anexo XV. 

A informação prestada ao utente consistiu na correta monotorização deste parâmetro. Deste 

modo, elucidei os utentes quanto ao chamado “efeito bata branca” que evidência um aumento 

dos valores da pressão arterial quando medidos por um profissional de saúde, em relação à 

medição no domicílio. Alertei ainda para o procedimento ideal no processo de medição que 

muitas vezes não é cumprido pelo utente [73]. Assim, para muitos foi novidade o facto de se 

dever medir a tensão na mesma máquina, às mesmas horas do dia, de não se dever ingerir 

alimentos 30 minutos antes da medição, de se dever medir no mesmo braço e que até a vontade 

de urinar poderá influenciar os valores. Também elucidei os utentes para o facto de ser 

impossível fazer um diagnóstico com base num valor. Por isso o ideal é medir regularmente a 

tensão cumprindo todos estes procedimentos [74]. 

 

1.2. Controlo da glicémia 

Em relação ao controlo da glicémia, deparei-me com várias dúvidas que surgiam em relação a 

valores de referência consoante uma medição efetuada em jejum ou uma medição efetuada 

ocasionalmente. Por isso elucidei os utentes quanto aos valores de diagnóstico estabelecidos 

segundo a Sociedade Portuguesa de Diabetologia e a DGS [75, 76]: 

a)Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl (ou ≥ 7,0 mmol/l); ou 

b) Sintomas clássicos de descompensação + Glicemia ocasional ≥ 200 mg/dl 
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(ou ≥ 11,1 mmol/l); ou 

c) Glicemia ≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/l) às 2 horas, na prova de 

tolerância à glicose oral (PTGO) com 75g de glicose; ou 

d) Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5 % 

Adicionalmente, para diagnóstico deve-se ainda proceder à repetição do teste num outro dia, a 

não ser que o valor da hiperglicemia seja inequívoco e exista uma descompensação metabólica 

aguda ou sintomas nítidos. Procurei também alertar e sensibilizar os utentes para os vários 

aspetos dos sintomas relacionados com esta patologia que já foram referidos acima. Os cartões 

personalizados no aconselhamento da diabetes encontram-se no anexo XVI. 

 

1.3. Monotorização do Colesterol  

Quanto à monotorização do colesterol, o objetivo do aconselhamento personalizado incidiu 

também em caracterizar os valores de referência e na promoção de um estilo de vida saudável. 

Quanto aos valores de referência, estes podem ser consultados nos cartões elaborados que se 

encontram no anexo XVII. 

Quanto à promoção de um estilo de vida saudável, em casos mais interessantes, muitos utentes 

afirmavam ter cuidado com a alimentação. Contudo, diziam que efetuavam muitas refeições em 

restaurantes. Neste caso, o meu aconselhamento consistiu em alertar para o facto de nos 

restaurantes muitas vezes não utilizarem azeite e utilizarem óleos, por exemplo. Por outro lado, 

também aconselhei a evitar carnes vermelhas, fritos, natas, manteigas, margarinas, frutos secos 

processados e a preferir grelhados, carnes brancas, peixes como salmão, sardinha, carapau, 

atum, cavala, pescada, bacalhau, dourada e a moderar o consumo de marisco. Aconselhei de 

igual modo o utente a preferir frutos secos ao natural e produtos lácteos magros, moderando o 

consumo de ovos [77, 78]. 

 

2. Cálculo de Risco de Diabetes 

A Sociedade Portuguesa de Diabetologia fornece um estudo de cálculo de risco de 

desenvolvimento de diabetes, o qual tive oportunidade de aplicar no meu estágio e que se pode 

visualizar no anexo XIX [79]. Nem todos os utentes se mostraram disponíveis e com tempo para 

responder ao inquérito, contudo consegui a participação de 6 utentes. Pelo tempo de estágio 

reduzido, não foi possível calcular mais índices de risco, pelo que vou abordar estes resultados 

como fazendo parte de um “microestudo”, o qual irei tentar enquadrar no panorama atual em 

Portugal, em relação a esta patologia.  

Este estudo tem em conta alguns fatores como: idade, IMC, sexo, atividade física, ingestão de 

vegetais e/ou fruta, medicação para a HTA, resultados de glicémia e história familiar de DM. 

Após análise dos inquéritos, pode verificar-se que todos os utentes em termos etários tinham 55 
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anos ou mais, e que a maior parte eram do sexo feminino. Este facto pode resultar da 

preocupação acrescida das mulheres com as questões de saúde em relação aos homens. Também 

se poderá afirmar que populações mais jovens, abaixo dos 50 anos não demonstram tanta 

preocupação em monitorizar estas questões de saúde. Em relação aos resultados de nível de 

risco total obtidos, metade dos participantes refletiram um nível de risco alto, dois 

demonstraram ter um nível de risco moderado e apenas um participante demonstrou ter um risco 

sensivelmente elevado. Pode então fazer-se uma analogia entre este “microestudo” e a 

atualidade em Portugal, demonstrando-se assim, que de facto a população apresenta um 

considerável risco de desenvolver a patologia. Devem então promover-se medidas, que tornem 

baixo este nível de risco e que sensibilizem também outras faixas etárias, e o sexo masculino no 

sentido da prevenção desta patologia. 

 

3. Registo de alguns casos relevantes 

De seguida irei descrever dois casos que me chamaram à atenção no decorrer do estágio, pelo 

seu historial no que diz respeito à pressão arterial. Pelo facto de não ter tido tempo para seguir 

estes utentes por mais meses, o estudo elaborado trata-se de um estudo de curto prazo, mas que 

demonstra em diferentes histórias e a nível prático as consequências da hipertensão arterial. 

Deste modo, decidi desenvolver estes casos e tentar projetar no papel de farmacêutica, possíveis 

estratégias farmacológicas e não farmacológicas, de modo a promover um aconselhamento ideal 

a cada um destes utentes. 

 

3.1. Apresentação do caso 1 

Senhora Y tem 84 anos e toma medicamentos para a tensão desde os 40 anos. Considera-se 

muito nervosa e se não fosse todo esse nervosismo e agitação, a sua médica refere que talvez 

não tivesse a tensão alta nem precisaria de tomar medicação. 

Dirige-se à farmácia dizendo que não tomava a medicação há 3 dias porque adoeceu de gripe e 

não pôde ir à médica para lhe passar a receita. Após melhorar da gripe foi ao hospital, quarta-

feira, dia 23 de março mas por coincidir com a altura da Páscoa a médica encontrava-se de 

férias e disseram-lhe que só na próxima quarta-feira, dia 30 de Março a médica estaria 

disponível. Em desespero, a senhora por ser utente usual da farmácia, dirige-se à mesma com o 

propósito de explicar esta situação.  

O fármaco que costuma tomar para a hipertensão é constituído por losartan + hidrocloroitazida. 

A senhora pediu depois para lhe medir a tensão. Esta marcava 143:76 e uma pulsação de 69. 

Contudo é preciso ter em conta que a senhora estava bastante nervosa com a situação, e com o 

facto de ter sido assaltada há poucos meses, estando constantemente a falar no assunto. Com a 

medicação os valores da tensão conseguem ser controlados.  

A senhora tinha uma alimentação saudável.  
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3.1.1. Desenvolvimento do Caso 1 – Diálogo com o utente e aconselhamento farmacêutico 

No que diz respeito ao diálogo com esta utente, após ter medido a sua tensão aproveitei para 

aplicar alguns conselhos importantes e elucidativos com o objetivo de melhorar a sua qualidade 

de vida. De igual modo, também irá ser abordada de forma sucinta, a forma de como a HTA e o 

stress se relacionam. 

 

3.1.1.1. A Hipertensão arterial e o Stress 

O stress é a resposta do corpo a estímulos intensos. No decorrer desse processo ocorre uma 

estimulação do sistema nervoso central promovendo a libertação das consideradas hormonas de 

stress tais como a adrenalina e o cortisol. A adrenalina aumenta a frequência cardíaca e a 

pressão arterial [80, 81]. Até certo ponto este stress é considerado “bom”, podendo mesmo 

promover um maior rendimento em certas tarefas de carácter profissional, por exemplo. 

Contudo, o stress quando crónico é preocupante, na medida em que o contínuo aumento de 

adrenalina acaba por provocar um estreitamento dos vasos sanguíneos. A elevação da pressão 

poderá lesionar as paredes dos vasos e acelerar a formação de aterosclerose, que estreita ainda 

mais as artérias, levando assim a problemas CV [82]. 

 

3.1.1.2. Tratamento não farmacológico 

Em relação ao tratamento não farmacológico, e devido a todo o seu stress e nervosismo, 

aconselhei a utente em primeiro lugar a evitar pensar em situações do passado que lhe provocam 

aflição. Aconselhei também a fazer hidroginástica, que segundo a recomendação da médica 

fazia bem ao stress e às articulações, a evitar tomar cafés ou chás com alguma cafeína que a 

pudessem deixar ainda mais agitada, pois a cafeína pode contribuir para a ansiedade. De igual 

modo também aconselhei a utente a dormir o suficiente [83]. 

 

3.1.1.3. Aconselhamento Fitoterapêutico 

Em primeiro lugar, antes de indicar algum conselho fitoterapêutico, é preciso ter sempre em 

atenção a medicação atual do utente e todo o seu historial. Tal como no aconselhamento de 

qualquer medicamento, é igualmente necessário tomar uma atitude responsável na 

recomendação deste tipo de produtos.   

De acordo com a literatura, o uso de produtos fitoterapêuticos tem sido muito utilizado em 

pacientes sob terapêutica cardiovascular. Isto porque cada vez mais a população tem procurado 

as designadas “terapias alternativas”. Assim, a automedicação no que respeita a produtos 

derivados de plantas tem sido amplamente utilizada [84-86]. 

Uma das grandes preocupações relativas ao consumo e à procura destes produtos, prende-se 

com o facto de diversos medicamentos à base de plantas apresentarem misturas de diversos 

compostos ativos. Isto aumenta a possibilidade de interações com outros medicamentos [84, 
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87]. Em adição a este problema, existe também a omissão da ingestão deste tipo de produtos por 

parte dos utentes, quer ao seu médico quer ao seu farmacêutico [84, 86]. Em termos de 

interações em si, existem dados que comprovam diversas interações que ocorrem, por exemplo, 

entre fármacos cardiovasculares convencionais e entre os fitoterápicos mais comummente 

utilizados pela população [84, 88]. Estas interações podem ser do tipo sinérgico, por adição de 

efeitos ou antagónicas, diminuindo assim a ação do fármaco [89, 90].  

Voltando ao caso concreto da Senhora Y, esta referiu que gostava de beber chás, e como já 

referido em cima, recomendei-lhe evitar chás com cafeína, incentivando a utente a preferir chás 

calmantes como por exemplo, o de camomila. Este chá é constituído pela planta camomila-

vulgar, também conhecida por Matricaria chamomilla, que segundo a literatura apresenta 

efeitos contra a ansiedade e o nervosismo. As possíveis interações medicamentosas com este 

produto fitoterapêutico, prendem-se mais com fármacos anticoagulantes do tipo cumarínico, 

como a varfarina, podendo nestes casos potenciar a sua atividade farmacológica na medida em 

que na sua constituição química, a própria planta apresenta constituintes cumarínicos [91]. Visto 

que a Senhora Y, em termos de fármacos para o sistema cardiovascular, apenas tomava o anti-

hipertensor já referido, não foram encontradas quaisquer tipos de interações entre a sua 

medicação e a planta camomila-vulgar. O segundo fármaco que faz parte da medicação da 

utente, designa-se de Kainever® e possui como substância ativa estalozam, sendo um 

medicamento pertencente ao grupo das benzodiazepinas e utilizado para tratar a insónia [92]. 

Também em relação a este último fármaco não foi encontrada na literatura qualquer tipo 

interação com o fitoterapêutico recomendado. 

Assim, tal como descrito em cima, o tipo de fitoterapia recomendado parece estar livre de 

interações com os medicamentos utilizados pela utente. Contudo é de realçar que não se pode 

abusar na utilização de estes compostos fitoterapêuticos, pelo que a sua utilização e 

aconselhamento devem ser racionais. Pelo curto tempo de estágio, não tive oportunidade de 

medir novamente a tensão à senhora e de seguir este parâmetro. Apesar disso, consegui ter 

contacto com a Senhora Y, num ato de dispensa de medicamentos e fiquei a saber pela mesma 

que a sua tensão andava controlada agora que tinha a medicação. 

 

3.2. Apresentação do Caso 2 

Senhor X com 68 anos teve um AVC no fim de fevereiro, sendo que este não deixou sequelas 

nem foi muito grave. Utente refere que foi “um grande susto”. É alto e magro. Nunca fez muito 

desporto, mas sempre teve uma alimentação saudável, apesar de às vezes aos fins-de-semana 

“abusar” um bocadinho nos doces. Já foi fumador mas deixou de fumar há uns anos. 

O senhor apresenta um cartão com várias medições de tensão, sendo que lhe é recomendado 

medir a tensão de 3 em 3 dias por causa do AVC.  
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Após ter tido o AVC, o senhor começou a tomar um anti-hipertensor a título de prevenção, mas 

não se lembrava do nome do medicamento. Contudo, nas medições a seguir ao início do 

tratamento, estas marcavam 116/72 dia no 6 de março e 101/61 no dia 9 de março. O Senhor X, 

não se sentia bem com o medicamento e o médico mandou o utente parar de tomar o anti-

hipertensor, fazendo apenas o controlo da tensão. 

No final do mês de março, a tensão já começava a estabilizar para 137/86. No dia 4 de abril 

marcava 132/84 e pulsação de 55.  

O Senhor X, tem tido ainda mais cuidado com a alimentação e tem controlado rigorosamente a 

pressão arterial. A medição é sempre feita à mesma hora, antes do almoço. 

 

3.2.1 Desenvolvimento do Caso 2 – Diálogo com o utente e aconselhamento farmacêutico 

Neste caso, tive a oportunidade de medir a tensão duas vezes ao Senhor X, e tive acesso a 

valores de tensão prévios medidos por outros colegas. Devido ao acidente de que o senhor foi 

sujeito e ao facto da hipertensão arterial ser considerada um elevado fator de risco para o 

desenvolvimento de um AVC, decidi desenvolver este no caso no sentido de correlacionar estes 

dois problemas, tendo em conta a posição preocupante de Portugal no que respeita a doenças 

cerebrovasculares, tal como já abordado no Trabalho 1. Assim, procurei estudar as guidelines 

recomendadas para monotorização deste tipo de utentes, bem como possíveis estratégias 

farmacológicas e não farmacológicas no âmbito do aconselhamento farmacêutico. 

 

3.2.1.1 A Hipertensão arterial e o Acidente Vascular cerebral 

Como já foi referido em cima, Portugal ocupa uma posição preocupante no que respeita à 

mortalidade por AVC, e a hipertensão é um dos fatores mais importantes estando relacionada 

com todas as formas conhecidas de doença vascular cerebral. Isto porque a HTA pode 

comprometer diversas artérias cerebrais (tanto as de grande calibre como as de médio calibre e 

fino calibre) podendo ainda comprometer as camadas íntima e média das artérias. Além disso, a 

HTA contribui para desenvolvimento de doenças cardíacas e de outras doenças cardiovasculares 

que, indiretamente também favorecem o aparecimento de um AVC [93, 94]. Assim, é essencial 

a recomendação de um conjunto de medidas, no que respeita quer a modificações do estilo de 

vida, quer a medidas não farmacológicas, que proporcionem uma redução e controlo eficaz da 

pressão arterial. Contudo, existem fatores não modificáveis tais como a idade, o género e a 

genética. No que respeita à idade, visto que com esta aumentam os efeitos cumulativos do 

envelhecimento próprio do sistema cardiovascular, e que aumenta também a probabilidade de 

aparecimento de diabetes, dislipidémias ou hipertensão, é possível verificar uma maior 

incidência de AVC em idades superiores aos 55 anos. Também no homem tem sido verificada 

uma maior incidência desta patologia em relação à mulher. No que respeita à predisposição 

genética do individuo, esta tem um forte impacto no desenvolvimento deste evento. Sabe-se que 
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por exemplo, um individuo com história familiar de AVC, tem um risco aumentado de 30% 

para o seu desenvolvimento no futuro [94].  

Por isso, é essencial estar atento com o objetivo de prevenir este quadro. Assim, a par das 

medidas não farmacológicas, é fundamental conhecer bem a história familiar, efetuar uma 

monotorização regular da tensão e caso necessário efetuar um tratamento anti-hipertensor, 

consoante a escolha mais apropriada para o historial do utente em questão [94].  

No caso de doentes hipertensos com doenças cerebrovasculares, as guidelines da Sociedade 

Portuguesa de Hipertensão sugerem os tratamentos recomendados, que estão disponíveis no 

anexo XVIII [46, 94]. 

 

3.2.1.2 Aconselhamento não farmacológico 

Em termos de aconselhamento não farmacológico, em primeiro lugar prestei ao Senhor X 

recomendações de como monitorizar a tensão de forma ideal, entregando o respetivo cartão 

personalizado. Também aproveitei para prestar conselhos sobre alterações no estilo de vida. 

Apesar do Senhor X afirmar que a sua dieta era saudável, elaborei uma lista de recomendações 

no que diz respeito à restrição de sal, à moderação do consumo de álcool, ao aumento do 

consumo de legumes e frutas, à preferência por dietas com baixo teor de gordura, à manutenção 

de peso e ao exercício físico regular [95]. Alertei também, para a obrigatoriedade na 

manutenção da perda do hábito de fumar, com o objetivo de melhorar o risco CV e de prevenir 

um aumento da PA [46, 96]. 

 

4. Discussão e Conclusão do Trabalho 2 

O desenvolvimento deste trabalho, surgiu no âmbito da monotorização de parâmetros 

bioquímicos ao longo do meu estágio na Farmácia Barreiros. Foram vários os utentes que 

semanalmente se dirigiam à farmácia para medir estes parâmetros. Contudo, fui-me 

apercebendo que muitos utentes desconheciam de condições ideais de medição e que cometiam 

erros regulares, que acabavam por influenciar os resultados. Neste sentido, desenvolvi uns 

cartões com conselhos personalizados à necessidade de cada utente. A utilidade dos mesmos 

para a farmácia foi nítida, tendo-se obtido várias respostas positivas, relativas à atenção prestada 

pela farmácia ao promover todos aqueles conselhos importantes. Com isto, muitos utentes 

manifestaram a sua vontade em recorrer à farmácia numa próxima medição. Paralelamente, ao 

interagir com diversos casos, seguiram-se histórias clínicas, que me despertaram a atenção. 

Deste modo tomei notas de algumas destas e procurei desenvolve-las, efetuando pesquisas que 

correlacionassem vários aspetos, para poder numa próxima medição aplicar conselhos 

adequados, de modo a promover uma melhoria na qualidade de vida destes utentes. O primeiro 

caso refletiu o impacto do stress e do nervosismo na hipertensão e a procura da fitoterapia. Já o 

segundo caso, relacionou a hipertensão com um AVC num individuo aparentemente saudável, 
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abordando também a monotorização delicada inerente a este acontecimento. Ambos estes casos, 

levaram-me a pesquisar informações científicas sobre diversas associações, de modo a perceber 

melhor os processos fisiopatológicos interligados, as melhores abordagens terapêuticas e não 

farmacológicas, e até possíveis interações. Adicionalmente, no decorrer do estágio apliquei 

também um estudo elaborado pela Sociedade Portuguesa de Diabetologia, no âmbito do cálculo 

de risco para o desenvolvimento de diabetes, no qual participaram 6 utentes. A maioria revelou 

apresentar um risco moderado a alto. Apesar de no estudo terem participado poucos utentes, 

consegui tirar algumas ilações relativamente ao tipo de população, que se preocupa com a 

possibilidade de desenvolvimento desta patologia. Assim, foi nítida uma maior preocupação por 

parte da população do sexo feminino. Já em termos etários, os participantes trataram-se todos de 

pessoas com mais de 55 anos, enquanto a população mais jovem não parece demonstrar tanta 

preocupação com esta temática. A meu ver, no futuro o ideal seria uma promoção educacional 

de saúde desde cedo com o objetivo da prevenção desta e de outras patologias relacionadas. 

 

Trabalho 3: Cápsulas de Abertura Fácil – Uma nova abordagem tecnológica 

Pela dimensão dos laboratórios que possui, na Farmácia Barreiros a manipulação de 

medicamentos surge, como sendo um trabalho rigoroso e contínuo para o qual o objetivo 

principal, é de acordo com as Boas Práticas de Fabrico de Manipulados procurar o bem-estar do 

utente [10]. Deste modo, esta vertente teve um forte impacto no meu estágio. Fazendo parte da 

ética da equipa procurar sempre soluções inovadoras para diversos desafios, nomeadamente 

para a adaptação de medicação a características especificas dos utentes, no decorrer do estágio 

tive a oportunidade de divulgar um novo produto a nível do laboratório, com o objetivo de 

melhorar a qualidade de vida não só de quem sofre de problemas de deglutição, mas também de 

tornar mais fácil a função de quem presta cuidados de saúde a este grupo de indivíduos. 

  

1. Necessidade de inovação tecnológica 

Como nem todos os medicamentos encontrados no mercado são adequados às características 

especificas de toda a população, existem doentes com certas características que levam à 

exigência de condições especiais de manipulação [97]. Contudo, pelo facto destes pacientes 

serem uma minoria, devido a razões económicas e por não englobarem o tipo ideal de lucro para 

as indústrias, muitos medicamentos que seriam indicados para os mesmos não chegam a ser 

comercializados [97, 98]. No âmbito de tentar resolver estes problemas e de proporcionar a 

estes grupos mais vulneráveis a satisfação das suas necessidades, os farmacêuticos, têm um 

papel crucial no que diz respeito à preparação de medicamentos manipulados. Através deste 

processo, os farmacêuticos tornam os medicamentos adequados às características de cada 

individuo. A Farmácia Barreiros é vista como uma referência no que respeita à preparação deste 

tipo de produtos. 
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Assim, em primeiro lugar, é importante definir quais os grupos mais vulneráveis na população. 

Nestes podem-se incluir crianças, idosos, portadores de doenças raras e ainda pacientes 

ostomizados e acidentados, que dependam de sondas de alimentação. Primeiro é necessário 

delinear o porquê destes grupos necessitarem de condições especiais de manipulação. 

A nível da população pediátrica, são óbvias as diferenças fisiológicas encontradas ao longo do 

seu desenvolvimento. Estas diferenças são responsáveis por invalidar qualquer extrapolação de 

dados de ensaios clínicos utilizados para um certo medicamento direcionado para adultos. 

Assim, muitos medicamentos não são indicados para as crianças, quer por falta de informação 

quanto à sua segurança, quer pela forma farmacêutica do próprio medicamento ou pelas 

dosagens existentes que não são adequadas. Isto porque são notórias as limitações do processo 

de deglutição relativamente a esta população [98]. Do mesmo modo, também a população 

geriátrica, alguns portadores de doenças raras e pacientes ostomizados apresentam limitações 

quanto à mesma capacidade fisiológica de deglutição de formas farmacêuticas, como cápsulas e 

compridos [97, 99]. Assim, surge a urgência do desenvolvimento de formulações adaptadas a 

estes pacientes. Durante muitas décadas, foram utilizados os designados “papéis 

medicamentosos” cujo processo tecnológico envolve a pulverização de formas orais sólidas 

comercializadas. A estes papéis eram atribuídas cores para que os pacientes percebessem como 

tomar a medicação. Os medicamentos pulverizados continham a dosagem adequada para cada 

paciente.  

Contudo, estes papéis estavam associados a diversas desvantagens tais como erros de operador 

pelas múltiplas pesagens, dificuldade de transporte, exposição à humidade e limitações relativas 

ao controlo de qualidade exigido. Por estas razões, a sua utilização caiu em desuso e surgiu 

assim uma necessidade de obter uma solução para colmatar estas falhas. Com o objetivo de 

substituir os papéis medicinais, a Farmácia Barreira adquiriu um novo produto designado então 

de Cápsulas de Abertura Fácil. 

 

2. O que são? 

As cápsulas de abertura fácil têm como objetivo veicular substâncias com baixa estabilidade em 

meio líquido, tornando fácil a dissolução ou dispersão do medicamento, por exemplo em 

alimentos. Devido a um processo de fechar mais sofisticado durante o processo de manipulação, 

o seu design tornou-as mais fáceis de abrir, tratando-se assim de uma inovação tecnológica 

nítida e com muita utilidade na melhoria da qualidade de vida dos pacientes [100].  

3. Processo de enchimento 

O enchimento destas cápsulas é feito do mesmo modo que as cápsulas normais, através dos 

tradicionais tabuleiros “sandwich” ou máquinas de enchimento [101]. É neste ponto que é 

eliminado o fator de erro de múltiplas pesagens em relação aos papéis, bem como são 
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ultrapassados os problemas de exposição à humidade. Também o armazenamento e transporte é 

mais fácil e cómodo, tanto para quem dispensa o medicamento como para quem o recebe.  

 

4. Vantagens  

As vantagens desta inovação tecnológica são inúmeras. As cápsulas de abertura fácil não 

requerem a destreza e coordenação que seria necessária para abrir cápsulas normais, que são 

providas de um sistema de fecho que impossibilita uma abertura simples. No seu design contêm 

ainda desenhadas setas de modo a tornar mais intuitivo o processo de abertura para a população 

mais vulnerável [100]. Outras vantagens consistem no facto de se ultrapassarem todos os 

problemas relacionados com os “papéis farmacêuticos”, permitindo assim um maior rigor de 

dosagem, um melhor controlo de qualidade, um melhor acondicionamento, uma menor 

exposição à humidade e fácil transporte. Adicionalmente também possuem uma elevada 

variedade de gamas de cores tornando intuitivo o plano de medicação para o paciente e 

permitem também poupar tempo a quem presta cuidados de saúde. Estas cápsulas podem ainda 

ser utilizadas para constituir manipulados baseados em apenas uma única substância ativa ou 

podem integrar múltiplas substâncias. Podem também ser deglutidas, mas o seu objetivo 

principal é mesmo serem abertas de modo a “espalhar” a sua composição na comida. Assim é 

notável uma melhoria na qualidade de vida do paciente, contribuindo também para facilitar o 

trabalho de quem presta cuidados de saúde, pois muitas vezes estas pessoas têm a cargo um 

número considerável de doentes. Para além disso, as cápsulas evitam o trabalho de terem de 

esmagar os comprimidos para cada doente, na proporção necessária para cada um. A suportar 

todas estas vantagens, a figura 5 demonstra a opinião global relativamente a 37 participantes de 

um questionário elaborado na UE e nos Estados Unidos da América (EUA) [100]: 

 

Figura 5- Inquérito sobre a avaliação das novas cápsulas de abertura fácil a 37 participantes. Adaptado de [100]. 
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5. Público Alvo 

O público-alvo destas cápsulas, tal como já referido são pacientes com dificuldades de 

deglutição, nomeadamente a população geriátrica, pediátrica e a que depende de sondas de 

alimentação. Contudo, olhando para esta inovação de uma forma mais abrangente, facilmente se 

percebe que também se pode projetar a sua utilização para o ramo da veterinária, por exemplo. 

 

6. Marketing e divulgação - Elaboração de newsletters. 

No âmbito de proceder à divulgação destas cápsulas, elaborei umas newsletters nas quais 

compilei de forma simplificada toda a informação necessária sobre este novo produto. Em 

seguida recolhi dados de entidades como lares, hospitais, clinicas, centros de saúde e de 

médicos particulares para os quais enviei as newsletters de forma personalizada. As newsletters 

encontram-se no anexo XX e as listas de endereços para as quais estas foram enviadas 

encontram-se no anexo XXI. Pelo facto de em Portugal, segundo a literatura, ainda não se ter 

encontrado a utilização destas cápsulas, pode-se afirmar que a Farmácia Barreiros é a primeira 

farmácia a disponibilizar este produto a nível nacional. 

 

7. Discussão e Conclusão do Trabalho 3 

Este último trabalho consistiu no planeamento da divulgação de um novo produto adquirido 

pela Farmácia Barreiros, no âmbito do laboratório de manipulados, com o objetivo de tornar 

mais acessível a medicação para todos aqueles que demonstram dificuldades de deglutição por 

diversos motivos, bem como poupar tempo e tornar o trabalho mais fácil a quem presta 

cuidados de saúde. Assim, numa primeira fase o meu trabalho consistiu numa abrangente 

recolha de dados, que pudesse ilustrar todas as vantagens deste produto bem como todas as suas 

aplicações e processo de preparação tecnológica. Como já descrito, as vantagens são enumeras 

bem como a sua aplicação no futuro é justificada com base nas diferenças fisiológicas que os 

diversos públicos-alvo constituem.  

Numa segunda fase, procurei obter informações na literatura dos locais onde já se 

comercializava este tipo de produto, sendo que não encontrei dados que demonstrassem a sua 

comercialização em Portugal. De seguida, passei por uma fase de idealização de um plano de 

divulgação, tendo pedido para isso autorização à Direção Técnica da farmácia que me prestou 

todo o devido apoio. Surgiu então a ideia de realizar várias newsletters de acordo com o 

diferente alvo a atingir, com o objetivo de divulgar o produto, de modo simplificado passando 

por abordar as suas vantagens e o seu funcionamento. Todo o processo de design foi também 

elaborado por mim.  

A terceira fase relacionou-se com a decisão dos locais e entidades para os quais iria enviar as 

newsletters. Deste modo, procurei compilar dados relativos a lares, clinicas, hospitais, casas de 

saúde e clinicas veterinárias elaborando tabelas com toda a informação necessária organizada, 
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tal como que se pode visualizar no anexo XXI. Estas tabelas foram criadas também com o 

intuito de servirem de como uma ferramenta para a farmácia no futuro, caso em algum momento 

necessitem de contactar algumas destas entidades. Também procurei contactar particulares 

como médicos, que ao demonstrarem o seu interesse no produto divulgaram-no também aos 

seus colegas. No geral, o feedback recebido foi muito bom tendo a farmácia sido contactada 

diversas vezes no âmbito de informar os interessados por este produto. 

Assim, na realização deste trabalho, por um lado ajudei novamente a publicitar a farmácia, 

podendo esta espectar possíveis protocolos e acordos com várias entidades no futuro e por outro 

lado, tendo sido eu a assumir esta responsabilidade de divulgação, pesquisa e compilação de 

dados, este trabalho permitiu-me desenvolver certas competências até agora inexploradas, tendo 

assim contribuído de forma muito positiva para o meu processo de aprendizagem. 
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Conclusão 

O estágio em farmácia comunitária, ao representar a minha primeira experiência profissional 

enquanto farmacêutica, ofereceu-me um enorme leque de capacidades nomeadamente ao nível 

de responsabilidade, autonomia e outras competências de organização de trabalho. Ao viver o 

quotidiano da farmácia, apercebi-me da complexidade e responsabilidade implícitos no papel do 

farmacêutico bem como no funcionamento e gestão de uma farmácia comunitária. Como já 

enunciado, consegui ainda pôr em prática os conhecimentos adquiridos ao longo da minha 

formação académica. Devo enfatizar mais uma vez, que o apoio de toda a equipa da farmácia foi 

essencial no decorrer do estágio para a minha progressão e evolução nas diversas tarefas que me 

foram propostas. 

 Em relação aos trabalhos desenvolvidos ao longo do estágio, penso que por um lado 

contribuíram para o meu processo de aprendizagem estimulando também o meu sentido de pro-

atividade e por outro, tornaram-se úteis para a farmácia. Assim, as temáticas do Trabalho 1 e 2 

permitiram consciencializar-me de que, enquanto profissional de saúde o farmacêutico deve ter 

um papel ativo na luta à grande principal causa de morte em Portugal, visto que como é possível 

verificar, até certo ponto, muitos eventos podem ser prevenidos.  

Já o Trabalho 3 promoveu o desenvolvimento de outras capacidades e também uma atualização 

dos meus conhecimentos face a métodos inovadores. Este trabalho só se tornou possível pelo 

dinamismo representado por esta farmácia, que me ofereceu esta experiência, estando-lhe assim 

grata por isso. Adicionalmente, penso que o trabalho de elaborar as newsletters, de as enviar 

para uma série de endereços e de elaborar uma base de dados se revelou útil para a farmácia. 

Assim, após a conclusão desta etapa, retenho toda a aprendizagem, a experiência vivida na 

Farmácia Barreiros e a importância do papel do farmacêutico e da sua atividade na prestação de 

importantes cuidados de saúde. 
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Anexos 

Anexo I – Tabela ilustrativa dos recursos humanos da Farmácia Barreiros. 

 

Direcção Técnica 

Adjuntos da Direcção Técnica 

Laboratório de Homeopatia 

Laboratório de Medicamentos Manipulados 

Ortopedia 

Atendimento Farmacêutico 

Auxiliares 

Administrativos 

Marketing e Compras 

Óptica e Optometria 

Higiene Segurança e Medicina no Trabalho 

Sistema de Gestão de Qualidade 

Revisor Oficial de Contas (ROC) 

Técnico Oficial de Contas (TOC) 

Anexo II – Fachada principal da Farmácia de Barreiros (vista diurna e noturna). 
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Anexo III- Imagens do robot e da forma de como se procede ao acesso do medicamento no 

balcão. 

 

 

Anexo IV- Tabelas descritivas das fórmulas de manipulados alopáticos e homeopáticos que 

mais preparei ao longo do estágio. 

 

Tabela -Manipulados de alopatia com que mais contactei a nível do laboratório de manipulados. 

Manipulado Forma Farmacêutica Utilização terapêutica 

Sais de bismuto  Pó Tratamento da diarreia 

Bicarbonato de Sódio Pó Antiácido 

Cloreto de Magnésio Pó Tratamento de fraqueza, fadiga, 

irritabilidade, náuseas, cãibras e 

parestesias. 

Estearato de zinco, calamina e 

mentol 

Mistura de pós Pó antitranspirante 

Solução de brometo de potássio Solução Tratamento de epilepsia 

(Utilização em cães)  

Solução de minoxidil a 6% (com 

ou sem glicerina) 

Solução Tratamento de alopécia 

Solução de ácido bórico saturado 

a 60º 

Solução Tratamento de escabiose 

Permanganato de Potássio a 

0,1%  

Solução aquosa Solução de limpeza de feridas, 

úlceras e abcessos: 

anti-inflamatório com 

propriedades adstringentes, anti-

exsudativas e bactericidas. 

Solução de trimetropim a 1% Solução Tratamento de gastroenterites, 

infeções do trato respiratório e, 

particularmente, para profilaxia e 



 
53 

 

tratamento de infeções urinárias 

Vaselina enxofrada Pomada Queratolítico, antiacnéico. 

antisseborreico, escabicida 

Creme de hidroquinona Creme Creme despigmentante  

Cápsulas de minoxidil Cápsulas Tratamento de alopécia 

Cápsulas de orlistato Cápsulas Inibição da absorção de gordura  

Cápsulas de dapsona Cápsulas Tratamento de doenças 

dermatológicas autoimunes 

Cápsulas de bupropiona Cápsulas Tratamento de ansiedade 

 

Tabela - Lista de matrizes homeopáticas com que mais contactei no âmbito da manipulação de tubos de grânulos e 

gotas. 

Belladona  Chamomila 

Pulsatilla Nigricans Silicea 

Thuya Occidentalis Bryona Alba 

Carncinocinum Aconitum 

Mercuirus Solubilis Arsenicum Album 

Nux Vomica Sulfur iodatum 

Sepia Officinalis Kalium phosphoricum 

 

Tabela- Algumas das matrizes utilizadas para a preparação de Florais de Bach que tive a oportunidade de preparar. 

Matriz Estado emocional 

Mustard Tristeza profunda e sem motivo aparente 

Impatiens Impaciência 

Mimulus Medo de coisas conhecidas e timidez 

Pine Culpa 

Olive Exaustão após esforço mental ou físico 

White Chestnut Pensamentos indesejados e incontroláveis, conflitos mentais 
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Anexo V- Serviços de Saúde disponibilizados pela Farmácia Barreiros. 

Serviço Descrição do Serviço de Saúde 

Determinação de Parâmetros bioquímicos  Determinação da glicémia 

 Determinação do perfil lipídico (Triglicerídeos, 

Colesterol Total e LDL-cálculo) 

 Determinação de ácido úrico no sangue 
Determinação do peso e IMC Através do sistema tecnológico avançado InBody é possível 

determinar o peso, o IMC e ainda efetuar uma análise de 

composição corporal fácil e fiável avaliando assim a atual 

condição do corpo.   

Aplicação de Vacinas e Injetáveis Ao adquirir na farmácia medicamentos injetáveis e vacinas 

que não façam parte do Plano Nacional de Saúde, a sua 

administração imediata é disponibilizada gratuitamente, por 

um farmacêutico devidamente credenciado para o efeito. 

Homeopatia A farmácia dispõe de um serviço completo de dispensa de 

produtos homeopáticos com laboratório de manipulação 

próprio onde para além dos produtos mais correntes, está 

apta para a manipulação de Altas Diluições FC, Auto-

Isotrápicos e Cinquenta Milesimal. 

Teste de gravidez A farmácia tem toda a disponibilidade para realizar testes 

de gravidez, com o máximo de rigor e confidencialidade, 

contando sempre com o nosso apoio e a informação que 

desejar. 
Programa de Recolha de Medicamentos fora de 

uso 

Sejam resíduos de embalagens, resíduos de produtos fora de 

uso e produtos cujo prazo de validade ou de consumo se 

encontra ultrapassado, ou que, por qualquer motivo, já não 

vão ser consumidos, todos devem ser entregues na 

Farmácia. 

A Valormed, a partir da recolha nas farmácias, assegura um 

processo de triagem, incineração ou reciclagem, de modo a 

preservar o ambiente. 

Podologista A Farmácia Barreiros dispõe do cuidado de saúde de 

podologia. O atendimento é feito por marcação na farmácia. 

Medical Dispenser É um novo Serviço Farmacêutico Personalizado para a 

dispensa de medicamentos em dose individualizada. Este 

dispositivo permite ao farmacêutico preparar os blisters 

semanais dos seus pacientes com a máxima segurança, 

higiene, minimizando erros e cumprindo os protocolos 

estabelecidos de temperatura e humidade. 

Medição da tensão arterial  Na Farmácia Barreiros é possível controlar com 

regularidade a sua tensão arterial, com aconselhamento do 

seu farmacêutico. 

Acompanhamento de doenças crónicas Diariamente, os utentes polimedicados podem contar com 

uma equipa de farmacêuticos disponíveis para esclarecer 

dúvidas e ajudar na toma correta da sua medicação. 

Laboratório de Medicamento de Manipulados A manipulação de medicamentos permite-nos obter 
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Anexo VI- Grupos alimentares detetados nos Testes de Intolerância Alimentar da Farmácia 

Barreiros 

alternativas para certas patologias, cujos medicamentos para 

o seu tratamento não se encontram comercializados. 

Ortopedia A Farmácia Barreiros dispõe de diversos serviços de 

Ortopedia. O edifício encontra-se na Av. da Boavista, 41 – 

Porto (Junto ao Hospital Lusíadas / Hospital Militar). 

Recolha de Radiografias A Farmácia Barreiros é parceira da AMI na recepção de 

radiografias para reciclagem, em campanhas anuais que 

permitem a angariação de fundos para fins humanitários. 

Aconselhamento veterinário Farmácia Barreiros dispõem de um serviço de 

aconselhamento veterinário gratuito 

Testes de Intolerância alimentar Utilização do Biofeedback, uma tecnologia de 

bioressonância não invasiva que analisa a rejeição do 

organismo a mais de 500 produtos. O exame é realizado em 

minutos, sendo posteriormente comunicado o resultado.  
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Anexo VII- Exemplo de tabela para avaliação de risco SCORE: Risco cardiovascular para 

adultos com idade igual ou superior a 40 anos e igual ou inferior a 65 anos. Retirado de [45]. 
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Anexo VIII- Adoção da estratégia ideal para o tratamento da hipertensão arterial com base na 

estratificação do risco absoluto em quatro categorias. Retirado de [46]. 

Verde-Risco baixo; Amarelo- Risco moderado;; Laranja- Risco alto; Vermelho:-Risco muito alto. 

 

 

Anexo IX- Contra-indicações obrigatórias e possíveis para o uso de anti-hipertensores. Retirado 

de [46]. 
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Anexo X- Complicações agudas e crónicas da diabetes. Adaptado de [62,67]. 

 

 

Anexo XI- Fármacos antidiabéticos orais para o tratamento da diabetes tipo 2 e ordem de 

escolha da estratégia de tratamento. Retirado de [70]. 

 

Complicações agudas Causa Complicações crónicas Causa 

Cetoacidose diabética Degradação de ácidos 

gordos em cetonas por 

falta de glicose. 

Doença cardiovascular Aumento de risco para doença arterial coronária, 

enfarte agudo do miocárdio, acidente vascular 

cerebral, estreitamento das artérias 

(aterosclerose) e elevação da pressão arterial. 

Coma hiperosmolar 

hiperglicémico não 

cetónico 

Deficiência em 

insulina; Desidratação. 
Neuropatia diabética Excesso de glicose pode causar lesões em 

capilares responsáveis pela irrigação de nervos. 

Hipoglicemia  Excesso de insulina por 

medicação 

incorretamente 

utilizada. 

Disfunção eréctil Aumento da glicação das fibras elásticas e 

insuficiência de relaxamento do corpo 

cavernoso. Produtos de glicação avançada 

levam a um aumento de ROS e a uma 

diminuição de NO essencial para a ereção. 

  Retinopatia diabética Lesão dos vasos sanguíneos da retina podendo 

levar a cegueira. 

  Nefropatia diabética Lesão renal por excesso de glucose. 

  Pé diabético Lesão dos nervos (neuropatia) ou má circulação 

(vasculopatia) podem levar à perda de 

sensibilidade. Feridas e infeções são difíceis de 

tratar e podem levar a amputação dos membros 

inferiores. 
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Anexo XII- Vários tipos de insulina existentes para o tratamento da diabetes. Retirado de [71]. 
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Anexo XIII- Marcadores de livro elaborados no âmbito do Rastreio Cardiovascular (Vista da 

parte da frente – lado esquerdo e vista da parte de trás – lado direito) 
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Anexo XIV – Inquéritos elaborados pela minha colega nos quais participei na recolha de dados. 
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Anexo XV- Cartões de aconselhamento farmacêutico elaborados no âmbito da monotorização 

da pressão arterial (Parte da frente e parte de trás) 
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Anexo XVI- Cartões de aconselhamento farmacêutico elaborados no âmbito da diabetes (Parte 

da frente e parte de trás) 
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Anexo XVII- Cartões de aconselhamento farmacêutico elaborados no âmbito da monotorização 

do colesterol (Parte da frente e parte de trás) 
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Anexo XVIII- Tratamento recomendados para doentes hipertensos com doença 

cerebrovascular, segundo as guidelines da Sociedade Portuguesa de Hipertensão. Retirado de 

[46]. 
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Anexo XIX- Questionário elaborado no âmbito do cálculo de risco de diabetes, formulado pela 

Sociedade Portuguesa de Diabetologia. Retirado de [79]. 
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Anexo XX- Newsletters das Cápsulas de Aberturas Fácil  elaboradas no âmbito da divulgação 

desta inovação tecnológica da Farmácia Barreiros ( Newsletters para a polpação geriátrica, 

pediátrica, veterinária e para dependentes de sondas de alimentação). 
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Anexo XXI- Base de dados elaborada para a farmácia com informação compilada onde constam 

os locais para os quais foram enviadas as newsletters. 

 

1. Residências geriátricas  

Nome Localização Morada Telefone E-mail: 

Venerável Ordem Terceira 
de São Francisco  

Cedofeita Rua Bolsa 80, 
  4050-116 PORTO 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

Lar O Bordão-Sociedade de 
Apoio à 3ª Idade Lda 

Cedofeita  Rua Fernandes Tomás 
28-r/c,  
4000-208 PORTO 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

Lar Terceira Idade Cinco de 
Outubro Lda 

Cedofeita Rua 5 Outubro 469,1º, 
4100-176 PORTO 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

Perfeito Amor-Lar p/ 3ª 
Idade Lda 

Cedofeita Rua D. Hugo 13, 
4050-305 PORTO 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

Residencial-Gonçalo 
Cristóvão Lda 

Cedofeita Rua Gonçalo Cristóvão 
26, 4000-263 PORTO 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

Abrigo De Nossa Senhora Da 
Esperança 

Cedofeita Rua de Santa Catarina 
935, 4000-455 Porto 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

Lar Terceira Idade Pôr Do 

Sol Lda 

Bonfim Rua de Santos Pousada 
920,  4000-482 PORTO 

 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

Lar 3ª Idade São 

José Bonfim Lda 

Bonfim R. António Granjo 170´ 
4300-028 PORTO 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

Casa de Repouso de Ferreira 

Cardoso 

Bonfim R. Ferreira Cardoso 64 
4300-197 Porto 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

Casa de Repouso Maria 

Augusta Gonçalves 

Campanhã R. São Roque da Lameira 
2018,  4350-306 PORTO 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

Lar Residencial Gonçalo 

Cristóvão 

Santo Ildefonso Rua de Gonçalo 
Cristóvão 26,  4000-263 
PORTO 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

Lar Terceira Idade-chuva De 

Prata 

Campanhã R. São Roque da Lameira 
2311,  4350-317 PORTO 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

Lar Zeferino 

Machado Pereira 

Campanhã Rua do Bonfim 311, 
4300-070 PORTO 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

Lar António Granjo Bonfim R. António Granjo 103,  
4300-029 PORTO 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

Casa de Repouso Serenidade Santo Ildefonso R. Dr. Alves da Veiga 182 
4000-072 PORTO 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

Moradia Sénior- Maria 

Antonieta Sousa  

Santo Ildefonso R. do Bonjardim 971 
4000-132 PORTO 

22 550 7699 

 

geral@ordemsaofrancit 

Idade dos Afetos  Ermesinde Rua da Bela, 425, 4445-
344 Ermesinde, Porto,  

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 
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mailto:geral@ordemsaofrancisco.pt
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CATI - Centro de Apoio à 
Terceira Idade de São 
Mamede de Infesta 

São Mamede de 
Infeta 

Rua da Igreja Velha, 160 
(Parque Público) 
4465-172 São Mamede 
de Infesta 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

CIVAS - Centro de Infância 
Velhice e Acção Social da 
Senhora da Hora 

Senhora da Hora Travessa do Doutor 
Francisco Salgado Zenha, 
43, 4460-105 Guifões 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

Lar de Sant’Ana Matosinhos Avenida de Dom Afonso 
Henriques, 443, 4450-
014 Matosinhos 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

O LAR DO COMÉRCIO Maia Rua do Catassol - 
Apartado 2055, 4465-
801 Leça do Balio 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

Lar Imaculada Conceição Matosinhos Rua Dr. Manuel 
Monterroso, 197 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

Conforto & Alento Lda São Mamede de 
Infesta e Senhora da 
Hora 

Travessa Futebol Clube 
Infesta, n. 17, 4465-143 
São Mamede De Infesta, 
Porto, Portugal 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

Lardouro-Lar de Idosos e 

Centro de Dia Lda 

Custóias, Leça do 
Balio e Guifões 

Rua de Recarei, 
n.º698/714, 4465-730 
Leça Do Balio, Porto, 
Portugal 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

Lar da Belo Maia Rua Padre Tomé 119 351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

Fundação Lar Evangélico 

Português 

Maia Rua Dom Afonso 
Henriques 2689 4425-
057 MAIA Águas Santas 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

Residência Sénior Lidador  Maia Avenida Fernando 
Pessoa 241, Vila Nova da 
Telha 4470-769 MAIA 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

Casa da Maia-Residência p/ 

Idosos 

Maia Rua Nv Frejufe 276, Silva 
Escura 4475-838 MAIA 
Silva Escura 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

Clínica de Repouso O 

Aconchego 

Gondomar Rua Gil Vicente 80  351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

Lar D. Miguel Gondomar Rua Ferreira Cardoso 
191, São Cosme 4420-
144 GONDOMAR São 
Cosme 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

Lar de Idosos de Gondomar Gondomar Estrada D. Miguel, nº 
141 Gondomar, 4510-
040 Jovim 

 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

Lar 3ª Idade Maria Manuela 

Mendes Sousa Lda 

Rio Tinto Travessa Boavista 77, Rio 
Tinto 
4435-125 RIO TINTO 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

Lar de São Salvador Braga Rua São Salvador, nº7 
4730-760 Barbudo - Vila 
Verde 
Portugal 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

Resisénior-Residências e 
Serviços p/ 3ª Idade Lda 

Braga Largo de Infias 3, Braga 
4710-299 BRAGA 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

mailto:geral@ordemsaofrancisco.pt
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Lar Santa Teresa Viana do Castelo Largo Carmelitas, Viana 
do Castelo 
4900-463 VIANA DO 
CASTELO 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

Sorriso Supremo Braga Rua da Lage nº 5  4705- 
047  Aveleda BRG 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

Veneravel Ordem Terceira 
São Francisco 

Guimarães Largo de São Francisco 
Guimarães 
4800 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

Lar Rainha D. Leonor da 
Misericórdia de Guimarães 

Guimarães Rua da Rainha D. Maria 
II, nº 48 2º  
4800-431 Guimarães 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

Lar D. Miguel Gondomar Rua Ferreira Cardoso 
191, São Cosme 4420-
144 GONDOMAR São 
Cosme 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

Lar de Idosos de Gondomar Gondomar Estrada D. Miguel, nº 
141 Gondomar, 4510-
040 Jovim 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

Lar 3ª Idade Maria Manuela 

Mendes Sousa Lda 

Rio Tinto Travessa Boavista 77, Rio 
Tinto, 4435-125  

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

Lar da Quinta do Rezende Estarreja Rua do Salgueiro, nº1 
3860-404 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

Centro de Assistência Social 

à 3ª Idade e Infância de 

Sanguêdo 

Santa Maria da Feira Rua do Castiis, 133 
4505-582 Sanguêdo 
Santa Maria da Feira 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

Casa do Sol Poente Aveiro Rua de São Paio. nº 33 
Requeixo Aveiro3800-
871 Aveiro 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

Lar Nossa Senhora da 

Piedade 

Viana do Castelo R Mateus Barbosa, n.º 7 
4900-Viana do Castelo 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

Residências Montepio Gaia, Porto, Coimbra, 
Cascais,Lisboa, 
Montijo 

Rua Julieta Ferrão, nº 10 
- 5º , 1600-131 Lisboa 

351 915 277 495 geral@ordemsaofrancit 

mailto:geral@ordemsaofrancisco.pt
mailto:geral@ordemsaofrancisco.pt
mailto:geral@ordemsaofrancisco.pt
mailto:geral@ordemsaofrancisco.pt
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mailto:geral@ordemsaofrancisco.pt
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2. Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde 

Nome Localização Morada Telefone E-mail 

Hospital Lusíadas Porto (Unidade de 

Pediatria) 

Cedofeita Avenida da Boavista, 171 

4050-115 Porto 

 

-----------------  ---------------------------------- 

Casa de Saúde da Boavista Ramalde Rua Domingos Machado, 

186 

----------------- ---------------------------------- 

Clínica Pediátrica do Porto Paranhos Rua António Cândido 223  

4200-077 PORTO 

----------------- ---------------------------------- 

Centro Hospitalar De São João, E.P.E. 
 

Paranhos Alameda Prof. Hernâni 

Monteiro 

4200-319, Porto 

----------------- ---------------------------------- 

CUF Porto Hospital 
 

Aldoar Estrada da Circunvalação 

14341 

 

----------------- ---------------------------------- 

Hospital Geral de Santo António 
 

Miragaia Largo Prof. Abel Salazar, 

4099-001 PORTO 

----------------- ---------------------------------- 

Hospital da Lapa 
 

Cedofeita Largo da Lapa 1 

4050-069 Porto 

----------------- ---------------------------------- 

Agrupamento de Centros de Saúde 

do Porto 

Aldoar Rua de Vila Nova 503, 

4100-503 Porto 

----------------- ---------------------------------- 

Faculdade de Medicina da 

Universidade do porto 

Paranhos Alameda Prof. Hernâni 

Monteiro 

----------------- ---------------------------------- 

Getting It - Pediatria e 

Desenvolvimento, Lda. 

Aldoar R. Prof. Melo Adrião 217, 

4100-340 Porto,  

----------------- ---------------------------------- 

Conceição D`orey-prestação De 

Serviços De Clínica Geral E Pediatria 

Lda 

Miragaia  R. Prof. Jaime Rios de 

Sousa 23, 4050 Porto 

----------------- ---------------------------------- 

Carlos Manuel Varela Gomes - 

Serviços De Pediatria, Lda. 

Aldoar  Av. do Parque 299,  

4100-376 PORTO 

----------------- ---------------------------------- 

J. Pombeiro Veloso - Serviços 

Médicos - Pediatria, Lda. 

Paranhos R. do Relógio 223, Porto, 

Portugal 4200-458  

----------------- ---------------------------------- 

Clínica Pediátrica Doutor Mário 

Mateus Lda. 

Cedofeita  Av. da França 256, 4050-

276, Portugal 

----------------- ---------------------------------- 

Clinica medica de Matosinhos Matosinhos Rua de Álvaro Castelões, 433 

4450-042 Matosinhos 
 

------------------ ---------------------------------- 

Climaia-Clínica Central da Maia Lda Maia Avenida Visconde 

Barreiros 71,1º-F, Maia 

4470-151 MAIA 

------------------  ---------------------------------- 

Clínica Central de Gaia Lda Gaia Avenida da República 819  

4430-201  

2----------------- ---------------------------------- 

Clínica Nossa Senhora da Saúde II 
 

Gaia Avenida Doutor Moreira 
de Sousa 1041-lj 18  
4415-384 PEDROSO 

------------------ ---------------------------------- 

Clinica de Santo Ovideo  Gaia Rua Joaquim Nicolau de 
Almeida, 826, 1º Direito  

-----------------. ---------------------------------- 

Clínica Pediatrica de Braga Braga Rua Sá de Miranda, 248 - 
4700-352 Braga 

------------------ ---------------------------------- 

Hospital de Braga Braga Sete Fontes -São Victor 
4710-243 Braga 

------------------ ---------------------------------- 

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia R. Dr. Francisco Sá ------------------ ---------------------------------- 
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Gaia e Espinho Carneiro, 4400-129 Vila 
Nova de Gaia 

Hospital Privado de Gaia Gaia Rua Fernão de 
Magalhães, nº 2, Fração E 
4404-501, Vila Nova de 
Gaia 

----------------- ---------------------------------- 

Hospital da Arrábida Gaia Praceta Henrique 
Moreira, 150 
4400-346 Vila Nova de 
Gaia 

----------------- ---------------------------------- 

Centro de Saúde Batalha Porto Rua Arnaldo Gama nº 64, 
4000-094 Porto 

----------------- ---------------------------------- 

Agrupamento de Centros de Saúde 
Grande Porto  
 

Espinho  
Rua 37, nº 700 
4500-330 Espinho 

----------------- ---------------------------------- 

Hospital Privado de Guimarães Guimarães Alameda dos Desportos, 
Santiago de Candoso 
4835-235 Guimarães 

----------------- ---------------------------------- 

Clínica Privada Guimarães Guimarães Av. São Gonçalo, 1371 
4835 - 104 Guimarães 

----------------- ---------------------------------- 

Casa de Saúde Santa Catarina Porto Rua de Santa Catarina 
1489/91 
4000-458 Porto, Portugal 

----------------- ---------------------------------- 

Hospital Magalhães Lemos Porto Rua Professor Álvaro 
Rodrigues, 
4149-003 Porto 

----------------- ---------------------------------- 

CLINICA JVM VIANA DO CASTELO Viana do Castelo Av. Luis de Camões 54 
4900-473 Viana do 
Castelo 

----------------- ---------------------------------- 

CLÍNICA DE GONDOMAR Gondomar R. 5 de Outubro, nº 1 
4420-086 Gondomar 

----------------- ---------------------------------- 
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3.Clinicas veterinárias 

 

Nome Localização Morada Contacto E-mail 

Clínica Veterinária do Campo 
Alegre  

Lordelo do 
Outro 

Rua do Campo Alegre 1594, 
4150-176 Porto, Portugal 

22 830 5067 geral@ vetcampoalegre.com 

Clínica Veterinária Monte dos 

Burgos 

Ramalde R. Monte dos Burgos 259, 4250-
316 Porto, Portugal 

22 830 5067 geral@ vetcampoalegre.com 

AnimalCare – Clínica veterinária Custóias Av. Xanana Gusmão 425, 4460, 
Portugal 

22 830 5067  ´´´´´´´´vetcampoalegre.com 

Clínica Veterinária Dr.André 
Vieira  

Ramalde R. Central de Francos 533, 4250 
Porto, Portuga 

22 830 5067  ´´´´´´´´vetcampoalegre.com 

Clínica Veterinária da Foz 

 

Foz do Douro Rua do Teatro 231 
4150-726 Porto 
 

22 830 5067  ´´´´´´´´vetcampoalegre.com 

Clínica Veterinária de Serralves 

 

Lordelo do 
Outro 

Avenida Marechal Gomes da 
Costa 206, 4150-353 Porto, 
Portugal 

22 830 5067  ´´´´´´´´vetcampoalegre.com 

Clínica Veterinária Pedro Hispano  

 

Senhora da 
Hora 

Av. Villagarcia de Arosa 
4460-439 Porto 

22 830 5067  ´´´´´´´´vetcampoalegre.com 

Clínica Veterinária das Antas Bonfim Av. de Fernão de Magalhães 865, 
4350-166 Porto, Portugal 
 

22 830 5067  ´´´´´´´´vetcampoalegre.com 

Clínica Veterinária Montenegro Paranhos R. Pereira Reis 191, 4200 - 447 
Porto 

22 830 5067  ´´´´´´´´vetcampoalegre.com 

Clínica Veterinária Vets & Pets Paranhos 
 
 

Rua do Salgueiral, nº18, 4200-
475 Porto, Portugal 

22 830 5067  ´´´´´´´´vetcampoalegre.com 

Hospital Veterinário da 

Universidade do Porto  

Massarelos 
 

Rua de Jorge Viterbo Ferreira, nº 
4050-313 Porto 

22 830 5067  ´´´´´´´´vetcampoalegre.com 

Hospital Veterinário da Póvoa Póvoa do 
Varzim 

Rua Tenente Valadim, 52 
4490-519 Póvoa de Varzim 

22 830 5067  ´´´´´´´´vetcampoalegre.com 

Clinica Veterinária Bracara 
Augusta 

Braga Rua André Soares, n218 Braga, 
4715-002 Braga 

22 830 5067  ´´´´´´´´vetcampoalegre.com 

Clínica Veterinária Avenida do 
Brasil 

Famalicão Avenida do Brasil 3344, 4760-
010 Vila Nova de Famalicão 

22 830 5067  ´´´´´´´´vetcampoalegre.com 

Exóticos em Braga - Clínica 
Veterinária 

Braga Avenida Alfredo Barros 24, 4715-
350 Braga 

22 830 5067  ´´´´´´´´vetcampoalegre.com 

Clínica Veterinária de Braga Braga Travessa Afonso Palmeira, 19, 
4710-278 Braga 

22 830 5067  ´´´´´´´´vetcampoalegre.com 

VetCare - Clínica Veterinária Dra 
Patrícia Guimarães 

Guimarães Avenida Dr Antunes Guimarães, 
1138, 4100-077 Porto 

22 830 5067  ´´´´´´´´vetcampoalegre.com 

Clinica Veterinária de Guimarães Guimarães Rua Camilo Castelo Branco bloco 
5, 4810-435 São Sebastião, 
Braga, Portugal 

22 830 5067  ´´´´´´´´vetcampoalegre.com 

Clinica Veterinaria D'Arrábida Gaia Rua Encosta do Sol 120, 4400-
438 Vila Nova de Gaia 

22 830 5067  ´´´´´´´´vetcampoalegre.com 

Clinica Veterinaria Valadares Gaia Rua Isabel Muller de Mesquita 
350, 4405 Vila Nova de Gaia 

22 830 5067  ´´´´´´´´vetcampoalegre.com 

Hospital Veterinário de Santa 

Marinha 

Gaia Rua D. Henrique de Cernache, 
183 

22 830 5067  ´´´´´´´´vetcampoalegre.com 
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Resumo 

 

O presente relatório é elaborado no âmbito do estágio curricular do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas e pretende demonstrar as diversas atividades desempenhadas na 

Farmácia Hospitalar, bem como descrever a responsabilidade e a importância do farmacêutico 

hospitalar nos vários sectores que compõem os Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar de 

São João (CHSJ).  

O relatório está dividido em duas partes, sendo que a primeira parte foi elaborada em conjunto 

pelas alunas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, Daniela Moreira e Leonor 

Saldanha, que realizaram em simultâneo o estágio no Centro Hospitalar de São João durante os 

meses de Julho e Agosto. Deste modo, a primeira parte inclui uma breve descrição do 

funcionamento dos serviços farmacêuticos visitados nas duas primeiras semanas de estágio.  

A segunda parte é de caráter individual, uma vez que após as duas primeiras semanas os 

estagiários são encaminhados para um determinado serviço, onde permanecem até ao final do 

estágio. Assim sendo, nessa parte será detalhado com mais pormenor as atividades realizadas, 

por cada aluna, nos serviços em questão. 
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Parte I – Apresentação Global dos Serviços Farmacêuticos no CHSJ 

1. Introdução 

Segundo o Decreto-Lei nº 44 204, de 2 de Fevereiro de 1962, a Farmácia Hospitalar é 

caracterizada por um conjunto de atividades farmacêuticas exercidas em instituições 

hospitalares ou serviços a elas ligados [1]. As atividades realizadas na farmácia hospitalar, tais 

como seleção, aquisição, armazenamento, distribuição e utilização de medicamentos e produtos 

de saúde são efetuadas pelos serviços farmacêuticos [2]. 

Em conjunto com outras equipas multidisciplinares, a farmácia hospitalar, procura selecionar a 

melhor alternativa terapêutica, proporcionar a utilização segura e eficaz do medicamento, 

garantindo o bem-estar dos doentes [3]. 

 

2. História dos Serviços Farmacêuticos no CHSJ 

Em conformidade com o Decreto-Lei nº 22917, de 31 de Julho de 1943, o Hospital de São João 

foi criado com a designação de Hospital Escolar do Porto, em ligação com Faculdade de 

Medicina da Universidade do Porto [4].  Foi oficialmente inaugurado no dia 24 de Junho de 

1959. Idealizado como um hospital escolar, rapidamente se tornou numa referência nacional, 

tanto a nível de ensino e investigação, como em termos de assistência hospitalar à população. 

Assim, este inclui no mesmo edifício as instalações de prestação de cuidados de saúde, de 

ensino e de investigação [5, 6].  

Em relação aos Serviços Farmacêuticos (SF), criados aquando da fundação do CHSJ, deve ser 

referido que num período bastante anterior ao do domínio da indústria farmacêutica, os SF deste 

hospital, constituíram uma forte unidade de produção de medicamentos à escala semi-industrial. 

Esta produção pretendia colmatar as necessidades terapêuticas da instituição, assim como, a de 

hospitais com as suas áreas de influência. Nesta altura, os SF possuíam uma forte vocação para 

a produção e controlo de qualidade de injetáveis de grande volume, analgésicos injetáveis, 

colírios, comprimidos e cápsulas, pomadas, xaropes, supositórios, pensos medicamentosos, 

entre outros. Hoje, esta escala semi-industrial é substituída pela atividade das indústrias 

farmacêuticas, apesar de se continuar a manter uma Unidade de Manipulação Clínica que mais à 

frente será abordada [7].  

 

3. Gestão de Recursos Humanos 

Para o bom funcionamento dos SF, é fundamental a existência de uma equipa adequada, tanto a 

nível quantitativo como a nível qualitativo, de profissionais aptos para as suas funções. Como 

tal, os SF do CHSJ dispõem de uma equipa multifacetada constituída por farmacêuticos, 

técnicos de diagnóstico e terapêutica e assistentes operacionais e administrativos. 
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4. Sistema Informático 

Os SF do CHSJ, partilham do mesmo sistema informático às restantes unidades do hospital. O 

Sistema de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento (SGICM) da Glintt permite uma 

ligação entre médicos, farmacêuticos hospitalares e enfermeiros. Assim, proporciona uma 

redução nos erros de medicação, um conhecimento rigoroso do perfil farmacoterapêutico dos 

doentes, uma diminuição dos riscos de interações medicamentosas, a racionalização da 

terapêutica e dos diversos stocks nos serviços, um controlo mais rigoroso de todos os custos, e 

uma redução de desperdícios. Deste modo, é possível garantir uma reposição de stocks eficaz, 

bem como uma distribuição eficaz dos medicamentos nos diversos serviços clínicos [8, 9]. Ao 

longo do estágio, esta ferramenta foi fundamental para lidar com diversos assuntos ligados à 

prática profissional do farmacêutico hospitalar.  

 

5. Comissões de Apoio Técnico 

É fundamental a existência de comissões técnicas dentro de um hospital para garantir uma 

utilização racional do medicamento, que possa refletir segurança, adequação clínica e uma 

economia sustentável. O CHSJ, tem como comissões de apoio técnico: a Comissão de Ética 

para a Saúde, a Comissão de Farmácia e Terapêutica, a Comissão de Controlo da Infeção, a 

Comissão da Qualidade e Segurança do Doente, a Comissão da Coordenação Oncológica, a 

Comissão Técnica de Certificação da Interrupção da Gravidez e a Comissão Hospitalar de 

Transfusão. As duas comissões que irão ser abordadas a seguir são fundamentais para que estes 

objetivos possam ser alcançados. 

5.1. Comissão de Ética para a Saúde (CES) 

No CHSJ, esta comissão atua segundo o descrito no artigo 11º do Decreto-Lei n.º 97/95, de 10 

de Maio, em relação aos ensaios clínicos de medicamentos de uso humano, e segundo o 

Decreto-Lei n.º 102/2007, de 2 de Abril, em relação aos princípios das boas práticas clínicas no 

que respeita aos medicamentos experimentais para uso humano [10, 11]. Em termos de 

composição, trata-se de uma equipa multidisciplinar constituída por 9 membros, não 

pertencentes aos órgãos de gestão hospitalar e académica. 

A CES tem como responsabilidade garantir o cumprimento padrões de ética no ensino e no 

exercício das ciências médicas, na prática de cuidados e na investigação, com o intuito proteger 

e garantir a dignidade e integridade humanas e salvaguardar o exercício do consentimento, 

promovendo análises e reflexões sobre temas da prática biomédica que envolvam questões de 

ética e emitindo pareceres sobre os mesmos [12].  
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5.2. Comissão Farmácia e Terapêutica 

O Despacho nº 1083/2004 de 1 de Dezembro de 2003, contém o regulamento interno das 

Comissões de Farmácia e Terapêutica (CFT) das instituições do SNS [13]. As CFT têm um 

papel fundamental no que se refere à garantia de qualidade, controlo de custos e monitorização 

do plano terapêutico [14]. É constituída no máximo por 6 membros (3 farmacêuticos e 3 

médicos). Cabe a esta garantir uma estratégia viável para o Hospital no que se prende com a 

disponibilidade de informação que traduza um Maior rigor e segurança na prescrição 

farmacológica, não esquecendo a sustentabilidade económica e a racionalização de custos, no 

âmbito de avaliação e seleção de medicamentos. Neste estágio foi possível observar a 

preocupação de farmacêuticos ligados a esta comissão, bem como o sentido de responsabilidade 

dos mesmos e toda atividade decorrente do processo de preparação para as reuniões da 

comissão. 

 

6. Serviços Farmacêuticos  

Ao longo dos anos tem surgido uma evolução nos serviços farmacêuticos hospitalares com 

intuito de dirigir a farmácia hospitalar para a clínica e para o doente, sem esquecer a 

importância do medicamento. No CHSJ os serviços farmacêuticos são constituídos pelos setores 

de Aprovisionamento e Gestão, Distribuição, Unidades de Cuidados Farmacêuticos de 

Ambulatório, Unidade de Ensaios Clínicos e Unidade de Manipulação Clínica [7].  

 

6.1. Aprovisionamento e Gestão 

No CHSJ, a Unidade de Gestão encontra-se no piso -1, próximo da Unidade de Distribuição 

(Centro Validação). Já o Serviço de Aprovisionamento (SA) encontra-se no piso 2, num outro 

edifício, sendo este denominado como o Centro de Compras e Logística do CHSJ. O horário de 

funcionamento de ambos é das 9:00 às 17:00h.  

A Unidade de Gestão engloba a aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos, e é da responsabilidade do Farmacêutico Hospitalar, devendo ser efetuada 

pelos Serviços Farmacêuticos em cooperação com o SA [15].   

Segundo o Colégio de Especialidade de Farmácia Hospitalar, são diversas as competências 

inerentes a esta área que um farmacêutico hospitalar deve possuir, tais como: conhecimentos 

sobre legislação e processos de aquisição, conhecimentos das regras de gestão de armazém de 

medicamentos e outros produtos, saber implementar e acompanhar o circuito do medicamento 

experimental, entre outras [16]. É fundamental ainda conhecer os processos de decisão baseados 

no Formulário do Hospital e no Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento (FHNM) e na 

Comissão de Farmácia Terapêutica local e Nacional, além ter de compreender os mecanismos 

adjacentes ao financiamento hospitalar. 



4 

 

No primeiro contacto com esta Unidade, foi possível assistir a toda esta complexidade e 

dinâmica, tendo-nos sido de imediato colocadas algumas questões relativas à definição de 

medicamentos biossimilares e do Código Hospitalar Nacional do Medicamento (CHNM), por 

exemplo. Nesse sentido, este contacto proporcionou um conhecimento mais aprofundado sobre 

a informação que se encontra disponível do site do INFARMED na área de assuntos 

regulamentares relacionados com a Farmácia Hospitalar, com o objetivo de alcançar a melhor 

resposta para as questões que nos foram lançadas. 

Em conformidade com todas as competências descritas, e de acordo o Programa de 

Medicamento Hospitalar, o objetivo desta Unidade é garantir as necessidades terapêuticas dos 

doentes, a par de uma melhor utilização dos recursos disponíveis [17]. Pelo que diariamente o 

desafio passa por um lado, por obter uma Maior eficiência na distribuição e por outro, 

direcionar a atividade no sentido de proporcionar uma redução no que respeita aos preços de 

aquisição, aos desperdícios e aos custos de estrutura e de ruturas. Relativamente ao estudo de 

existências é de extrema importância assegurar que os medicamentos certos estejam disponíveis 

no momento certo para o doente certo, e ao mesmo tempo, salvaguardar, que não ocorra uma 

acumulação de um determinado produto, conduzindo em última análise à expiração do prazo de 

validade. Se ocorrer tal situação esta é considerada como um desperdício ao qual está 

logicamente associada um prejuízo económico.  

Nesse sentido, uma das primeiras atividades relacionadas com esta área que tivemos a 

oportunidade de desenvolver, foi a conferência de prazos de validade e de lotes de alguns 

produtos de dermocosmética que foram recebidos e que seriam reencaminhados para serviços 

clínicos previamente selecionados. Também preparámos o envio de diversos medidores de 

glicémia a pedido de um determinado serviço para ceder a alguns doentes seguidos na consulta 

externa. Procedeu-se ao registo dos glicómetros que iriam ser enviados num ficheiro de excel 

previamente elaborado, selecionando o tipo de medidor (exemplo: Freestyle Optimum Neo, 

Freestyle Precision Neo, Freestyle Lite, One Touch Vireo Flex), o lote, o número de série, a 

validade do respetivo medidor e o serviço a que se destinavam. Esta tarefa possibilitou-nos 

compreender a importância de manter em suporte informático todas as informações relacionadas 

com registos de movimentações de produtos. 

Outra atividade que observámos nesta primeira fase, prendeu-se com a criação de Pedidos de 

Compra. O serviço de Administrativo dos SFA, tem também um papel ativo nesta área. Deste 

modo, foi possível visualizar os vários aspetos a ter em consideração ao efetuar um pedido de 

compra. Uma das etapas essenciais neste processo prende-se com a verificação do registo de 

consumos, com o intuito de se estimar quais os produtos que irão ser necessários pedir. Após 

análise criteriosa, faz-se o pedido por produto, ajustando depois a calendarização da entrega 

consoante o laboratório. Contudo, este procedimento não é uniforme para todos os produtos. 

Para alguns, como por exemplo, estupefacientes e psicotrópicos, deve-se preencher um anexo à 
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parte, estipulado pela legislação, colocando o nº desse anexo na nota de encomenda. Existem 

ainda produtos que necessitam de Autorização Utilização Excecional (AUE) [18]. No final, 

todos os Pedidos de Compra, são validados e autorizados pelo farmacêutico da gestão.  

 

6.2. Distribuição  

No CHSJ, a Unidade de Distribuição está localizada no piso -1 sendo assegurada durante 24h. 

A distribuição tem como principais objetivos garantir o cumprimento da prescrição fazendo a 

sua validação, racionalizar a distribuição dos medicamentos, assegurar a correta administração 

do medicamento, reduzir os erros relacionados com a medicação, fazer a monitorização da 

terapêutica, reduzir o tempo dedicado às tarefas administrativas e manipulação dos 

medicamentos e racionalizar os custos com a terapêutica [15]. A distribuição assegura uma 

utilização segura, eficaz e racional do medicamento nos diferentes serviços do hospital. Para 

que os medicamentos possam ser distribuídos é necessário primeiro fazer a validação da 

prescrição, pelo farmacêutico, e consoante o tipo de prescrição, eletrónica ou não, segue um 

determinado sistema de distribuição. Nas duas primeiras semanas de estágio tivemos a 

oportunidade de visualizar a validação de prescrições médicas e compreender a importância do 

papel do farmacêutico nesta atividade, que implica um conhecimento do medicamento. Durante 

este processo é importante verificar as doses, a posologia e possíveis interações entre os 

fármacos.  

Na distribuição de medicamentos a nível hospitalar é necessário ter em consideração o tipo de 

medicamento (estupefacientes, psicotrópicos, benzodiazepinas, hemoderivados ou 

medicamentos em ensaio clínico), se o doente está em regime de ambulatório ou se está em 

regime de internamento. Assim consoante a situação o medicamento segue um determinado 

sistema de distribuição [17]. Existem vários tipos de dispensa e distribuição de medicamentos: a 

distribuição individual diária em dose unitária (DIDDU), a clássica ou tradicional, a reposição 

de stock por níveis (Pyxis® e requisição individualizada ou personalizada) e os circuitos 

especiais de medicamentos sujeitos a controlo (estupefacientes, psicotrópicos e hemoderivados), 

podendo estes sistemas coexistir no mesmo serviço.  

 

6.2.1. Distribuição individual diária em dose unitária (DIDDU) 

Após a validação da prescrição médica eletrónica os medicamentos podem seguir a DIDDU, 

onde são dispensados em doses unitárias, e distribuídos de acordo com o perfil 

farmacoterapêutico, para um período máximo de 24 horas, sempre que possível por toma. Os 

medicamentos dispensados devem estar devidamente identificados com o nome genérico, a 

dosagem, o prazo de validade e lote de fabrico [19]. Para este tipo de distribuição, muitas vezes, 

é necessário proceder à reembalagem de formas orais sólidas de forma automática e com a 

identificação completa no rótulo. O CHSJ disponibiliza um equipamento, o FDS® que reembala 
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e identifica estas formas farmacêuticas de forma individualizada . No entanto, este equipamento 

não permite a reembalagem de fármacos fotossensíveis, citotóxicos, termolábeis e higroscópicos 

[17].  

Para uma Maior segurança e racionalização na utilização dos recursos podem ser usados 

equipamentos semi-automáticos de distribuição [17]. Como suporte à DIDDU, o CHSJ possui 

um carrossel semi-automático vertical informatizado de armazenamento e distribuição, o 

Kardex®. Este equipamento diminui a probabilidade de erros de dispensa, aumenta a 

comodidade e rapidez do trabalho, facilita controlo de stocks, é seguro e permite a manutenção 

de cadeia de frio. No entanto em caso de avaria o acesso aos medicamentos e à informação 

sobre os stocks fica condicionado. 

Durante o estágio tivemos a oportunidade de permanecer durante um dia na área de DIDDU da 

Farmácia do CHSJ. Nesse dia visualizamos a preparação das gavetas com a medicação de cada 

doente de vários serviços com o recurso ao Kardex®, e no final fizemos a verificação dessas 

gavetas, o que permitiu uma melhor compreensão deste circuito. 

 

6.2.2. Distribuição clássica ou tradicional 

A distribuição clássica ou tradicional foi o primeiro sistema de distribuição de medicamentos. 

Este sistema de distribuição garante o fornecimento de medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos aos serviços clínicos com a intervenção do farmacêutico posterior à 

administração. Os medicamentos dispensados ficam no stock do serviço clínico para serem 

utilizados pela equipa de enfermagem com base na prescrição médica. Este sistema de 

distribuição foi caindo em desuso e hoje em dia utilizam-se métodos como a reposição de stocks 

por níveis e os Pyxis® que podem ser considerados como uma atualização da distribuição 

clássica ou tradicional. 

 

Reposição de stocks por níveis 

Na reposição de stocks por níveis, tal como acontece na distribuição clássica ou tradicional, a 

dispensa dos medicamentos é posterior à administração. Neste caso é estabelecido um stock fixo 

ideal, para cada serviço clínico, tanto quantitativamente como qualitativamente. Os serviços 

farmacêuticos em conjunto com os serviços clínicos estabelecem os produtos a incluir no stock 

e os seus níveis máximos com base nos consumos do serviço clínico de forma a assegurar as 

suas necessidades. O pedido de reposição é elaborado semanalmente por via informática à 

farmácia. Ao farmacêutico cabe a responsabilidade de avaliar o pedido para os armários de cada 

serviço clínico para posterior dispensa. 
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Pyxis® 

Alguns serviços clínicos dispõem de um sistema automatizado de distribuição de 

medicamentos, os Pyxis®, que de um modo geral pode ser considerada como um distribuição de 

reposição de stock por níveis automatizada. O Pyxis® usa informação do sistema informático do 

hospital tendo acesso a informações sobre o paciente e a sua medicação [20]. Este sistema 

apresenta vários benefícios para o hospital: 

 Benefícios operacionais - reduzem a mobilização do pessoal de enfermagem e farmácia em 

tarefas logísticas e administrativas, otimização da gestão de medicamentos e aumento da 

segurança e o cumprimento das políticas do hospital; 

 Benefícios clínicos - asseguram a disponibilidade de medicamentos nas zonas de prestação 

de cuidados ao doente, minimiza os riscos desde o início do processo de medicação, limita o 

acesso a doses unitárias e disponibiliza informação sobre a administração; 

 Benefícios financeiros - disponibilizam registos que ajudam o hospital a melhorar a 

informação das despesas do paciente e a otimizar a gestão dos custos. Contribui para a 

padronização de processos com informação e ferramentas destinadas a melhorar a segurança 

e a produtividade [21].  

No decorrer do estágio tivemos a oportunidade de visitar os Pyxis® de alguns serviços e 

compreender todo o mecanismo envolvido neste método de distribuição. Neste método, o 

acesso ao medicamento está controlado, sendo necessário a introdução de um número 

mecanográfico, seguida da impressão digital. Os medicamentos são armazenados em diferentes 

gavetas, de acordo com as suas características e com a sua segurança. Por exemplo, os 

medicamentos de frio são armazenados no frigorífico e os psicotrópicos e estupefacientes são 

armazenados em gavetas de segurança máxima, onde a cedência é efetuada apenas para o 

medicamento em causa e na quantidade certa. 

 

6.2.3. Distribuição personalizada ou individualizada 

A distribuição de determinados medicamentos como antibióticos para serviços clínicos que não 

dispõem de DIDDU é necessário recorrer a outro sistema de distribuição, a distribuição 

personalizada ou individualizada. Neste sistema a distribuição é feita para um determinado 

doente e para um total de 7 dias. A intervenção do farmacêutico neste sistema de distribuição é 

anterior à administração do medicamento permitindo, desta forma, conhecer o perfil 

farmacoterapêutico do doente e promover uma adequada utilização dos medicamentos.  

 

6.2.4. Circuitos especiais de distribuição de medicamentos sujeitos a controlo   

Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os estupefacientes e psicotrópicos são medicamentos que necessitam de especial atenção, 

estando sujeitos a legislação específica presente no Decreto-Lei nº15/93, de 22 de Janeiro, 
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juntamente com a Lei nº45/96, de 22 de Janeiro, que altera o primeiro, no Decreto 

Regulamentar nº61/94, de 12 de Outubro e na Portaria nº 981/98, de 8 de Junho [22-24].  

A dispensa destes medicamentos necessita de uma requisição em impresso próprio, modelo 

1509 da INCM, onde devem constar: o nome do serviço, o número da requisição, o nome e o 

número do processo a quem foi administrado o medicamento em causa, o nome da substância 

ativa, dose, via e data de administração, bem como o enfermeiro que fez a administração. Cabe 

ao farmacêutico verificar se as requisições estão conforme e validá-las. Posteriormente é feito 

no sistema informático o consumo destes medicamentos ao serviço, são recolhidos retirados do 

cofre esses medicamentos e seguem para o serviço que os solicitou [20]. 

Durante as primeiras semanas de estágio tivemos a oportunidade de visualizar a distribuição 

destes medicamentos e fazer alguns consumos no sistema informático. Sendo necessário um 

controlo criterioso neste tipo medicamentos, o farmacêutico deve certificar-se que a sua 

dispensa é efetuada de um modo racional em concordância com a legislação. 

 

Medicamentos derivados do Plasma Humano 

Estes medicamentos devido à sua variabilidade enquanto produtos de origem biológica 

necessitam também de um Maior controlo e a sua distribuição segue um circuito especial. Para a 

sua dispensa é necessário o preenchimento de um formulário específico de Requisição, 

Distribuição e Administração de Hemoderivados. Este formulário deve conter a identificação do 

hospital, do serviço clínico, do doente, do médico prescritor, a data de prescrição, o 

medicamento hemoderivado, dose, forma farmacêutica, via de administração, posologia, 

duração do tratamento e diagnóstico/justificação clínica. O farmacêutico tem o dever de 

interpretar, validar a prescrição do medicamento e verificar caso seja necessário se tem 

autorização da Direção Clínica ou no caso de tratamentos off-label se têm parecer da CES. 

Posteriormente o farmacêutico deve efetuar o registo informático da distribuição destes 

medicamentos e preencher no formulário em local próprio o nome do medicamento fornecido, a 

dose, forma farmacêutica, via de administração, a quantidade dispensada, o lote do fármaco, o 

laboratório de origem, o nº do Certificado de Autorização de Utilização de Lote (CAUL), a data 

da dispensa, o farmacêutico responsável e o número sequencial anual. De seguida um técnico 

recolhe os medicamentos solicitados e o farmacêutico confere e assina as requisições e os 

medicamentos ficam prontos a serem distribuídos para os serviços clínicos [20]. Nas duas 

primeiras semanas de estágio, foi possível visualizar a dispensa deste tipo de medicamentos, 

compreender todo o circuito envolvido e a importância do controlo da sua dispensa.  
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6.3. Unidades de Cuidados Farmacêuticos de Ambulatório  

No CHSJ a Farmácia de Ambulatório encontra-se no exterior do Hospital de São João, junto à 

entrada, e o seu horário de funcionamento é das 9:00h às 17:00h. A localização destas 

instalações deve ser exterior aos serviços farmacêuticos e acessível aos doentes [15]. 

A dispensa de medicamentos em regime de ambulatório, surge pela incapacidade de 

fornecimento de certos medicamentos pela farmácia comunitária, bem como pela necessidade 

de vigilância e controlo de certas patologias e terapêuticas complexas. Esta monitorização 

exigida é resultado das características das próprias patologias e das terapêuticas complexas 

associadas que refletem um potencial de toxicidade e também um elevado valor económico. 

Existem assim várias etapas e intervenientes entre o momento da prescrição e o da 

administração dos medicamentos. O papel do farmacêutico é essencial para que se assegure a 

adesão e o cumprimento de plano terapêuticos complexos a seguir [17]. A cedência de 

medicamentos a nível hospitalar para utilização em regime de ambulatório tem adquirido uma 

enorme importância nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde [25].  

Existem determinadas patologias abrangidas por este regime de ambulatório, tais como 

Insuficiência Renal Crónica, Hepatite C, HIV, Doenças Oncológicas, entre outras.  

Quanto à prescrição dos medicamentos, em conformidade com Portaria 198/2011, de 18 de 

Maio, esta deve ser feita por via eletrónica, apresentando todos os requisitos referidos nesta 

mesma portaria, sendo depois sujeita a uma validação posterior efetuada por um farmacêutico 

[26]. Uma outra importante particularidade deste sector, é a possibilidade de dispensa gratuita 

de certos medicamentos a Doentes de Ambulatório, sendo esta precedida de despacho ou de 

decisão de autorização [27].  

Nas duas primeiras de estágio, foi dedicada uma tarde para a visita às Unidades de Cuidados 

Farmacêuticos de Ambulatório (UFA), na qual tivemos apenas possibilidade de compreender a 

atividade inerente a este sector e de observar a organização geral do mesmo. Na parte interior 

das instalações da UFA existe uma sala de espera, um robot auxiliar na dispensa da medicação, 

um espaço adequado à conservação e dispensa de medicamentos, uma sala de carácter 

administrativo onde está guardada toda a documentação de carácter legislativo, de decisões de 

autorização e de bibliografia importante e obrigatória e uma zona de conferência de produtos.  

A perceção tida neste setor é de que se assemelha de certo modo ao da Farmácia Comunitária, 

no que respeita à cedência do medicamento, ao aconselhamento farmacêutico e à monitorização 

da adesão terapêutica. É inquestionável o papel do farmacêutico para que todo o plano 

terapêutico se concretize com sucesso, minimizando possíveis efeitos adversos e outras 

consequências, assegurando uma correto armazenamento domiciliário dos medicamentos e 

promovendo a qualidade, segurança e eficácia de todo o tratamento. 
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6.4. Unidade de Ensaios Clínicos 

Na Farmácia Hospitalar do CHSJ há um departamento constituído por dois farmacêuticos onde 

são armazenados e dispensados medicamentos experimentais, de acordo com a Lei n.º 21/2014, 

de 16 de Abril, alterada pela Lei n.º 73/2015 de 27 de Julho, e que, relativamente aos Ensaios 

Clínicos com Medicamentos de uso humano, revoga a Lei n.º 46/2004, de 19 de Agosto, 

passando a transpor a Diretiva 2001/20/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de 

Abril. [28-32].  

Segundo a Lei n.º 21/2014, de 16 de Abril os estabelecimentos de saúde onde se realizem 

ensaios clínicos, devem armazenar e ceder pelos respetivos serviços farmacêuticos hospitalares, 

ou serviço farmacêutico idóneo, os medicamentos destinados à realização de ensaios clínicos, os 

dispositivos utilizados para a sua administração, assim como os medicamentos já autorizados 

eventualmente necessários ou complementares à realização de ensaios clínicos. É nos serviços 

farmacêuticos que é feita a receção, armazenamento, preparação, dispensa, recolha e devolução 

ou destruição do medicamento, tendo o dever de elaborar um documento descritivo do circuito 

do medicamento experimental contendo elementos relativos à receção, ao armazenamento, à 

dispensa e à sua administração. Todos os registos e confirmação do armazenamento e da 

utilização dos medicamentos experimentais, devem ser mantidos nos serviços farmacêuticos 

garantindo a respetiva segurança, responsabilidade, transparência e rastreabilidade [29]. Durante 

a receção efetuada pelos Serviços Farmacêuticos deve ser feita a verificação e confirmação da 

chegada dos medicamentos experimentais e auxiliares de estudo, nas condições técnicas 

exigíveis. O armazenamento é realizado nas condições definidas pela brochura do investigador 

ou RCM, devendo, os serviços farmacêuticos, estar capacitados para armazenamento correto. 

Os serviços farmacêuticos são também responsáveis pela dispensa dos medicamentos e 

auxiliares de estudo, acompanhando a monitorização do fármaco em investigação. Os 

medicamentos não utilizados devem ser recolhidos e armazenados pelos serviços farmacêuticos 

podendo ser posteriormente devolvidos ou destruídos, cumprindo sempre o circuito definido 

pela instituição e satisfazendo o preceituado na lei [33].   

No decorrer do estágio tivemos a oportunidade de visitar o departamento de ensaios clínicos do 

serviço farmacêutico do CHSJ, localizado no piso -1, e foi-nos dado a conhecer todos os 

processos envolvidos na realização dos ensaios clínicos, principalmente, o circuito dos 

medicamentos experimentais. Durante a permanência neste departamento tomamos 

conhecimento de conferência de uma encomenda, verificando quantidades, lotes, validades e a 

temperatura à qual vinha a encomenda fornecida por um dispositivo destinado a medir os vários 

ciclos de temperatura a que o produto está sujeito. Este dispositivo contém uma pen que se liga 

ao computador, extraindo posteriormente um ficheiro no qual estes ciclos de temperatura estão 

registados sob forma de gráficos e tabelas. O ficheiro imprime-se e é arquivado. 
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6.5. Unidade de Manipulação Clínica  

Antigamente alguns hospitais produziam, em grande escala, a Maioria dos medicamentos que 

necessitavam, hoje em dia, a indústria farmacêutica é responsável tanto pela produção como 

pela investigação e desenvolvimento. No entanto muitos medicamentos comercializados 

encontram-se inadequados às características fisiopatológicas de alguns doentes e, portanto, 

requerem condições especiais de manipulação ou terão de ser sujeitos a operações de 

reembalagem que garantam a sua correta utilização. De forma a contornar estas situações, os 

serviços farmacêuticos hospitalares têm necessidade de fazer a preparação de algumas 

formulações de medicamentos [34]. O setor dos serviços farmacêuticos responsáveis pela 

preparação de formulações de medicamentos necessários ao hospital e que não estão disponíveis 

no mercado é designado por farmacotecnia. Nesse setor são efetuadas, principalmente, a 

reconstituição de medicamentos citotóxicos, soluções para nutrição parentérica, preparação de 

outros medicamentos que exigem técnicas assépticas, manipulação ou adaptação de 

especialidades farmacêuticas comercializadas e acondicionamento de medicamentos em dose 

unitária (reembalagem). Estas preparações são dirigidas, geralmente, para recém-nascidos, 

crianças, idosos ou doentes com patologias especiais [17]. A prescrição e a preparação de 

medicamentos manipulados deve ser efetuada de acordo com Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de 

Abril, seguindo as boas práticas aprovadas pela Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho [35, 36]. 

No decurso das duas primeiras semanas de estágio, visitámos a Unidade de Manipulação 

Clínica, onde pudemos observar toda a dinâmica envolvida na preparação de medicamentos a 

nível hospitalar e toda a logística nela envolvida. O farmacêutico tem um papel de extrema 

importância em todo o processo de manipulação clínica, uma vez que, detém de todos os 

conhecimentos e competências necessárias para a sua execução. 

 

6.5.1. Unidade de Preparação de Não Estéreis 

Na preparação de formas farmacêuticas não estéreis, assume particular importância a preparação 

de medicamentos em pequena escala para a Pediatria. Uma vez que se trata de um grupo de 

doentes com diferenças fisiológicas durante o seu desenvolvimento e a Maior parte 

medicamentos não têm indicação ou o seu uso é mesmo desaconselhado em Pediatria, não 

havendo evidências da sua segurança e eficácia, podendo mesmo verificar-se um aumento do 

risco de reações adversas. A geriatria, por ser um grupo que apresenta dificuldades de 

deglutição e consequentes problemas de administração de medicamentos por via oral, é também 

um grupo que necessita de formulações específicas [34]. 

 

6.5.2. Unidade de Preparação de Estéreis 

A preparação de formulações estéreis deve ser feita em áreas limpas, alimentadas com ar 

devidamente filtrado, em que a entrada de pessoal e dos materiais é feita por antecâmaras. A 
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antecâmara deve estar equipada com armários para os materiais necessários às preparações, 

sistema de comunicação com a sala de preparação, lavatório e secador automático de mãos, 

computador, vestiários e uma banqueta, a separar duas zonas. A sala deve conter a câmara de 

fluxo de ar laminar horizontal para proteção do produto, bancadas e prateleiras de apoio que 

devem ser de aço inox, onde se possa colocar todo o material necessário à preparação [15]. A 

sua manipulação, em ambientes controlados, tem com o objetivo a minimizar os riscos de 

contaminação microbiológica, erros de preparação, garantir a proteção do meio ambiente e 

simultaneamente a redução de custos [34]. 

 

6.5.3. Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos 

A área de preparação dos citotóxicos deve ser constituída por uma área de produção, em sala 

limpa, e diversas áreas de apoio, nomeadamente uma área de documentação, uma área de 

armazenamento, e uma área de lixos. Na sala de produção é importante o controlo 

descontaminação por partículas em suspensão no ar [37]. De uma forma geral a estrutura física é 

idêntica às descritas para as preparações estéreis, com a única diferença de que a pressão de ar 

na sala de preparação, deve ser negativa. A câmara utilizada na sala de produção de citotóxicos 

deve ser de fluxo de ar laminar vertical da Classe II B, com preferência para as da Classe II B2, 

de exaustão total ou sistemas isoladores com cabines fechadas, com acesso do manipulador por 

mangas de borracha. Nesta unidade é de extrema importância a existência de normas e 

procedimentos escritos que garantam que os padrões de qualidade, higiene e desinfeção são 

cumpridos e verificados [15]. No CHSJ, por uma questão logística e de comodidade, esta 

unidade está localizada junto aos hospitais de dia no piso 1, facilitando assim cedência e 

administração aos doentes. 

 

6.5.4. Unidade de Reembalagem 

A existência desta unidade permite assegurar a segurança e qualidade do medicamento, 

permitindo aos SF disporem do medicamento, na dose prescrita, de forma individualizada, 

reduzindo assim o tempo dedicado à preparação da medicação a administrar, os riscos de 

contaminação do medicamento, os erros de administração e promovendo uma Maior economia. 

A reembalagem garante também a identificação do medicamento reembalado, protege o 

medicamento dos agentes ambientais e assegura que este pode ser utilizado com segurança, 

rapidez e comodidade [15].  
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Parte II – Serviços Farmacêuticos: Gestão 

Tal como já mencionado na primeira parte do presente relatório, o Farmacêutico Hospitalar tem 

diversas responsabilidades, sendo o seu papel inquestionável para o bom funcionamento dos 

SFA e do próprio Hospital. Devido ao curto período de estágio, apenas tive a oportunidade de 

aprofundar os conhecimentos num único sector, a Gestão. Deste modo, nesta segunda parte do 

relatório irão ser detalhadas as diversas atividades no âmbito deste sector que mais contatei no 

quotidiano.  

Tal como já foi mencionado, o sector da Gestão é bastante complexo e dinâmico. São inúmeras 

as competências inerentes ao Farmacêutico Hospitalar deste sector. A figura 1 demonstra os 

diversos conteúdos temáticos com os quais tive a oportunidade participar de forma ativa e de 

adquirir novos conhecimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Conceitos Importantes  

O Sector de Gestão compreende uma série de requisitos e conceitos sobre os quais o 

farmacêutico responsável deve estar bem elucidado, como por exemplo: legislação, processos 

de comparticipação, AUEs, entre outros. Como tal irão ser abordados alguns dos conceitos 

assimilados e que são importantes para um melhor enquadramento e contextualização neste 

estágio.  

 

Figura 1- Atividades desenvolvidas ao longo do relatório de estágio relacionadas com a Gestão. 
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1.1. Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias da Saúde (SINATs)  

Um dos primeiros desafios propostos no sector da Gestão, foi pesquisar como seriam avaliadas 

as Tecnologias da Saúde, relativamente aos processos e regimes de comparticipação no âmbito 

da sua aquisição por Hospitais do SNS e definir ao mesmo tempo, o que se entendia por 

Tecnologias da Saúde.  

Nesse sentido, e de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2015 de 1 de Junho, o termo Tecnologias 

da Saúde, refere-se a todos os medicamentos, dispositivos médicos ou procedimentos médicos 

ou cirúrgicos, bem como as medidas de prevenção, ou tratamento de doenças utilizadas na 

prestação de cuidados de saúde [38]. 

O mesmo Decreto-Lei menciona a criação do Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de 

Saúde (SINATS). O objetivo do SINATs é o de conferir ao SNS um apoio instrumental que 

melhore o seu desempenho, introduzindo certas práticas a nível europeu, no que se refere à 

utilização de tecnologias de saúde. Assim, pretende-se otimizar os ganhos em saúde e a 

qualidade de vida dos cidadãos, garantir a sustentabilidade do SNS e uma utilização eficiente 

dos recursos públicos em saúde, bem como monitorizar a utilização e a efetividade das 

tecnologias e reduzir desperdícios. Pretende-se ainda, a promoção do desenvolvimento de 

inovação relevante e do acesso equitativo às tecnologias de saúde. Um fator importante inerente 

a esta grande evolução associada ao SINATs, prende-se com o facto de existirem fóruns de 

discussão abertos para a sociedade, no sentido de promover algumas discussões, permitindo 

uma intervenção mais ativa por parte do cidadão. 

 

1.2. Código Hospitalar Nacional do Medicamento  

Outro conceito fundamental prende-se com a importância do CHNM. Em conformidade com a 

Portaria n.º 155/2007, de 31 de Janeiro, o CHNM, foi criado com o objetivo de uniformizar a 

informação relativa aos medicamentos utilizados nos hospitais e noutros serviços do SNS. 

Assim, através de um código único para os medicamentos utilizados, é possível efetuar uma 

análise da informação sobre a utilização desses medicamentos que é importante quer em termos 

de gestão de todo o circuito daqueles medicamentos quer em termos de monotorização e 

controlo do uso racional do medicamento [39]. 

1.3. Medicamentos Biossimilares  

Os medicamentos são produtos indispensáveis para a prestação de cuidados de saúde. No 

tratamento de patologias podem-se distinguir os medicamentos biológicos dos medicamentos 

convencionais ou de síntese química [40, 41]. Os biológicos são obtidos a partir de organismos 

vivos utilizando processos de biotecnologia e estão divididos em: hormonas (hormona de 

crescimento), imunomodeladores (interferão beta), anticorpos monoclonais (rituximab), 

moduladores da coagulação sanguínea (fator VIII e IX), enzimas (imiglucerase) e vacinas. 
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Algumas das principais diferenças entre os medicamentos biológicos e os convencionais estão 

descritas na tabela 1 [41, 42]: 

 

Tabela 1 - Principais diferenças entre os medicamentos biológicos e convencionais [41,42]. 

 

Após terem surgido um elevado número de patentes de medicamento biológicos, e de estas 

terem perdido a sua proteção, promoveram-se oportunidades para o desenvolvimento de novas 

versões destes fármacos, levando ao aumento da competitividade [40]. Estas novas versões 

designam-se então de biossimilares. Esta designação pretende demonstrar a similaridade que 

existe entre o novo medicamento biológico e o medicamento biológico de referência já 

autorizado [40, 41]. Deve, contudo, ser salientado que estes medicamentos não são genéricos, 

pelo que não são idênticos ao medicamento de referência mas sim similares quanto à segurança, 

qualidade e eficácia. Isto devido à complexidade do seu modo de fabrico, sendo que as 

diferenças que surgem nas suas formulações podem influenciar o efeito clinico esperado. Assim, 

os biossimilares não têm necessariamente as mesmas indicações clínicas que os medicamentos 

de referência e é necessário comprovar a similaridade através de estudos pré-clinicos, clínicos e 

Planos de Gestão de Risco. 

O medicamento biossimilar necessita ainda de uma Autorização de Introdução no Mercado 

(AIM) previa à sua comercialização. Após uma avaliação científica, em relação à sua 

conformidade dos parâmetros de qualidade, segurança e eficácia, AIM é concedida pelo 

INFARMED [43].  

 

1.4. Gases Medicinais  

O Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto estabelece os gases medicinais como 

medicamentos [44]. O acondicionamento, fabrico e distribuição de gases medicinais também se 

encontram estabelecidos pelo referido Decreto-Lei. A aquisição dos gases medicinais que se 

apresentam como produto final para ser consumido, são rececionados como medicamentos, mas 

caso se tratem de componentes, como por exemplo azoto, estes já dão entrada como matérias-

primas. Ao longo de todo o tempo de estágio foi-me atribuída como função o registo 

 Convencionais Biológicos 

Peso Molecular Baixo peso molecular Elevado peso molecular 

Estrutura Tridimensional Simples e bem definida Complexa, heterogénea 

Estabilidade Estáveis Instáveis 

Imunogenicidade Não imunogénicos (na Maioria) Potencialmente Imunogénicos 

Fabrico Síntese química Processos biotecnológicos 



16 

 

informático diário por lote de todos os gases medicinais acondicionados em cilindro distribuídos 

internamente por serviços.  

 

2. Aquisição e Gestão  

A figura 2 ilustra o funcionamento do processo de aquisição e gestão: 

 

2.1. Aquisição e Seleção de Medicamentos  

O farmacêutico deve ter conhecimento sobre critérios de aquisição e processos de decisão. Deve 

ter em consideração o FHM e FHNM, as orientações e pareceres emitidos pela CFT e CFTN, e 

CA do Hospital, os preços disponíveis no catálogo dos Serviços Partilhados do Ministério da 

Saúde (SPMS) e no portal de Preços Hospitalares do INFARMED bem como as necessidades 

terapêuticas dos doentes do Hospital e os mecanismos associados ao financiamento hospitalar. 

[15, 16, 20, 45, 46]. Ao longo do estágio, surgiu a oportunidade de observar duas perspetivas 

diferentes relativamente à consulta dos catálogos. No caso do farmacêutico interessa a 

informação técnica do medicamento; para o SA o mais importante é o preço. Ambos os serviços 

utilizam o código CHNM durante as consultas, pelo que o código apresenta relevância muito 

significativa a nível hospitalar.  

Cabe ainda a estes dois serviços, estarem alerta sobre abertura de concursos de medicamentos, 

quer a nível interno, quer a nível externo, efetuando um estudo de preço racional, tendo em 

consideração aspetos como: avaliação do fornecedor em termos da resposta à solicitação dos 

pedidos, a ocorrência de não conformidades, os números de ruturas (produto não entregue) e a 

aceitação de devoluções ou troca de produtos. 

Relativamente aos PC, já foi abordado o papel dos administrativos neste processo e a 

importância de alguns critérios como a consulta dos registos de consumo e indicadores de 

gestão como o ponto de encomenda. 

 

Figura 2- Circuito do processo de Gestão de Existências. 
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A figura 3 pretende demonstrar o esquema do procedimento de aquisição de um medicamento 

com todos os seus intervenientes e funções [20]: 

 

Durante o estágio permitiram que a elaboração do pedido de compra dos Gases Medicinais fosse 

efetuado por mim, com a supervisão do farmacêutico. 

  

2.2. Receção e Armazenamento 

No CHSJ, a receção das encomendas é efetuada num armazém localizado no piso -2. Neste 

estágio surgiu a oportunidade de partilhar esta atividade juntamente com Técnico de 

Diagnóstico e Terapêutica e Assistente Operacionais. 

Este armazém preenche todos os requisitos enumerados no Manual de Farmácia Hospitalar [15], 

detém diversas zonas: zona de receção, zona de conferências que detém de locais próprios para 

separar os produtos conferidos, zona de armazenamento para os desinfetantes, corretivos da 

volémia e grandes volumes; e uma zona de não conformidade onde encomendas não conformes 

aguardam até uma resposta do fornecedor. 

Durante a minha estadia conferi os produtos rececionados no que respeita à identificação da 

entidade hospitalar, quantidade, lote e validade com informação mencionada na guia de remessa 

ou fatura, datando e assinando o documento. De seguida a receção da encomenda é introduzida 

no sistema informático. 

Determinados produtos como Hemoderivados, Estupefacientes e Psicotrópicos e Medicamentos 

de Ensaio Clínico devem ser rececionados pelo farmacêutico responsável pelo sector. 

No sentido de facilitar o processo de separação de produtos, existe uma listagem referente a 

cada sector dos SFA com a Denominação Comum Internacional (DCI): Citotóxicos, produtos 

destinados à UFA, produtos de frio e Estupefacientes e Psicotrópicos 

Em relação ao armazenamento, de um modo geral, os produtos são armazenados nas prateleiras 

do segundo as regras “First Expire, First Out” (FEFO) e condições de conservação  como 

sejam: luz, temperatura e humidade.  

Figura 3- Esquema do procedimento de aquisição de um medicamento.  
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Produtos que requerem processos de armazenamento adequados como por exemplo os CTX que 

são armazenados em locais seguros juntamente com o kit de derramamento; os medicamentos 

de frio são armazenados no Kardex de frio e os Estupefacientes e Psicotrópicos são 

armazenados num cofre [15, 20].  

 

2.3. Recolhas  

No âmbito da recepção de comunicados emitidos por parte dos laboratórios ou do INFARMED 

sobre a recolha de um determinado produto, o farmacêutico da gestão comunica ao Diretor dos 

Serviços Farmacêuticos e ao sector de distribuição, UFA incluída. Os farmacêuticos desse 

sector devem informar os serviços clínicos pelos quais estão responsáveis, e certificarem-se que 

cada serviço procede à devolução das unidades em questão. Após a devolução destas a nível 

informático, deve comunicar-se ao INFARMED ou laboratório e aguardar a recolha das 

unidades do produto não conforme [20]. 

No decorrer do estágio, ocorreu uma recolha de lotes. Um exemplo foi Kogenate® (octocog 

alfa), pó e solvente para solução injetável, 1000U.I./2,5mL pela empresa Bayer Portugal, 

representante do titular de AIM. O INFARMED determinou a suspensão da comercialização e a 

recolha de certos lotes por terem sido detetados resultados fora das especificações para o 

parâmetro de “potência”. Kogenate® está indicado no tratamento e profilaxia de hemorragias 

em doentes com hemofilia A e é utilizado apenas em meio hospitalar [47]. 

 

2.4. Empréstimos (Obtidos e Concedidos) 

O farmacêutico da gestão tem a responsabilidade de avaliar os níveis de stock e garantir que a 

quantidade existente em stock dos produtos permita assegurar os tratamentos em curso. Devido 

a um consumo inesperado, à não receção da NE, ou ao não fornecimento do laboratório por 

rutura do produto, por vezes é necessário recorrer a um pedido de empréstimo a outra instituição 

hospitalar. Sendo que esta situação pode ocorrer também no sentido inverso [20].  

A tabela 2 pretende sintetizar o processo desta atividade:  

Tabela 2- Processamento de Empréstimos Obtidos e Concedidos. Adaptado de [20]. 
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2.5. Controlo Mensal de Prazos de Validade e Devoluções  

O farmacêutico da gestão efetua uma análise mensal dos produtos que deram entrada nos SFA e 

imprime uma listagem dos produtos cuja validade expira nos próximos três meses. Desta forma 

procura-se escoar estes produtos por DIDDU, caso os produtos tenham consumo neste tipo de 

distribuição e promove-se à reembalagem dos mesmos, especificando de forma concreta o lote e 

o prazo de validade. Nas situações em que não é expectável a sua utilização contata-se o 

fornecedor numa tentativa que este aceite a sua devolução. Caso a devolução não seja aceite tem 

de ser solicitada ao Diretor dos SFA a inutilização do produto. 

No âmbito do controlo de existências, podem ocorrer situações em que o farmacêutico verifica 

um excesso de stock de um determinado produto, por exemplo devoluções dos serviços clínicos 

que não foram efetuadas. Neste caso, o farmacêutico faz uma avaliação criteriosa e reparte esse 

produto pelos serviços que mais necessitam. Como exemplo descreve-se a deteção de um 

excesso de stock de ampolas de paracetamol injetável. Foi-me solicitado que efetuasse uma 

repartição do produto pelos serviços que apresentavam um Maior consumo. Para isso tive em 

conta as proporções de consumo de cada serviço para distribuir o produto de uma forma lógica e 

racional. 

 

3. Hepatite C 

Ao longo do estágio, um dos temas que suscitou interesse, foi o de compreender a complexidade 

do acesso aos medicamentos utilizados para o tratamento da Hepatite C. A Portaria n.º 

158/2014, de 13 de Fevereiro abrange regime especial de comparticipação a medicamentos 

destinados ao tratamento da hepatite C, abrangidos pelas substâncias em anexo nessa mesma 

portaria [48]. Em 2015, o Ministério da Saúde, através da Portaria nº114-A /2015, de 17 

Fevereiro, decidiu comparticipar a 100% os medicamentos sofosbuvir e ledipasvir + sofosbuvir. 

Esta medida representou uma nova estratégia, pois através de um financiamento vertical é 

possível garantir a todos os doentes registados no SNS o acesso ao tratamento. A criação do 

portal da Hepatite C, foi também uma medida de extrema importância. O portal tem como 

objetivo a desmaterialização dos pedidos de acesso aos medicamentos para o tratamento da 

patologia (processo online), uma melhor gestão dos pedidos e uma monotorização dos 

resultados pós-tratamento para reavaliação dos medicamentos utilizados [49]. 

Importa ainda referir que a Portaria de 146-B/2016 de 12 Maio inclui a comparticipação a 

100%, pelo mesmo tipo de financiamento, mais dois medicamentos: dasabuvir e ombitasvir + 

paritaprevir + ritonavir. 
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Segundo a Circular Informativa Conjunta Nº06/INFARMED /ACSSS/2016, o processo de 

autorização e monotorização funciona do seguinte modo [50]: 

 

O esquema representado na figura 5, demonstra a extrema importância dos SFA em todo o 

processo de Aquisição e Logística: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os pedidos de compra são de caráter individual, nos quais devem constar informações, no 

âmbito de observações internas (destinadas ao SA): Nº Processo do hospital e Nº Compromisso 

da ACSS; e observações de linha (destinadas ao laboratório): Nº de semanas de tratamento, 

nome comercial do medicamento e nº do processo do portal Hepatite C. 

Figura 5- Processo de Aquisição e Logística de medicamentos para o tratamento da Hepatite C.  

Figura 4- Processo Operacional de Autorização e Monotorização do tratamento para a Hepatite C. Adaptado de [50]. 
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A recepção e conferência das encomendas é da responsabilidade do farmacêutico. Nesse 

sentido, foi-me solicitado que efetuasse conferências de encomendas de sofosbuvir e ledipasvir 

+ sofosbuvir; dasabuvir e ombitasvir + paritaprevir + ritonavir.  

Em relação ao armazenamento, as embalagens são acondicionadas em armários fechados com 

acesso restrito e é efetuado um inventário quando se recebe medicação e se envia para o 

armazém do ambulatório. No caso de surgir medicação não conforme, esta é colocada de 

quarentena com a informação respetiva sobre o ponto de situação. 

Um dos aspectos mais cativantes no que se refere ao tratamento da Hepatite C, prende-se com o 

facto deste tratamento gerar nitidamente uma evolução de ganhos em saúde, ao proporcionar 

uma diminuição em transplantes hepáticos, em carcinomas hepatocelulares e em cirroses 

hepáticas; tendo-se verificado uma grande diminuição em termos de despesa. Desta forma os 

custos associados aos tratamentos das consequências da evolução da Hepatite C têm vindo a 

diminuir muito significativamente. 

 

4. AUEs 

Uma grande parte do meu estágio debruçou-se sobre as AUEs, nomeadamente no 

preenchimento de pedidos e requisições, programas de partilha de risco, organização de dados e 

formulários de monotorização. A utilização destes medicamentos implica a autorização prévia a 

conceder pelo INFARMED, segundo as condições do artigo 92.º do Decreto-Lei n.º 176/2006, 

de 30 de Agosto [44].  

Para que um medicamento seja colocado no mercado, é necessário que o INFARMED conceda 

uma autorização para o efeito, a Autorização de Introdução no Mercado (AIM). De forma a 

manter-se sempre atualizado, o medicamento sofre modificações ao longo do tempo. Essas 

modificações necessitam também de ser autorizadas pelo INFARMED onde se incluem as 

extensões das indicações terapêuticas.  

 O Decreto-Lei nº 195/2006 de 3 de Outubro, instituiu a obrigatoriedade de avaliação prévia dos 

novos medicamentos  reservados exclusivamente a tratamentos em meio hospitalar e outros 

medicamentos sujeitos a receita médica restrita quando apenas comercializados a nível 

hospitalar.  Compete ao titular de AIM do medicamento a introduzir pela primeira vez no 

mercado hospitalar, ou ao seu representante legal, solicitar a respetiva avaliação. Após 

submissão do pedido de avaliação, o INFARMED dispõe dos períodos previstos na lei para 

avaliação. A decisão de deferimento, ou seja de ser comparticipado, implica a celebração de um 

contrato em que se definem as condições de fornecimento aos hospitais do SNS, e os respetivos 

mecanismos de monitorização. 

Um exemplo em que a decisão foi favorável à sua comparticipação pelo SNS foi o Pertuzumab 

na indicação do cancro da mama metastático. O relatório da comparticipação refere a celebração 

de um contrato de partilha de risco entre o SNS e o titular do AIM. Para cumprir com esse 
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contrato, os hospitais do SNS têm de preencher os formulários de monitorização mensal da 

utilização do pertuzumab. Foi-me concedida a oportunidade de efetuar o preenchimento dos 

referidos formulários que devem ser enviados para o INFARMED e o titular do AIM do 

medicamento em questão. 

No entanto, existem medicamentos em que apesar de já possuírem AIM ainda não houve uma 

decisão sobre a sua comparticipação pelo SNS. Os hospitais para poderem proceder à aquisição 

destes medicamentos têm de submeter nominalmente o pedido de AUEs ao Departamento de 

Avaliação das Tecnologias da Saúde do INFARMED. Dois exemplos são: Vedolizumab e 

Ibrutinib. Relativamente a estes dois medicamentos propuseram-me o preenchimento de tabelas 

referentes ao registo de dispensa.  

O INFARMED de acordo com as condições do artigo 92.º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 

de Agosto também pode conceder AUEs a medicamentos que não se encontrem 

comercializados em Portugal,ou que não possuem AIM a nível Europeu.   

As condições para as quais as autorizações podem ou não ser concedidas a estes medicamentos 

estão explicitas na tabela 3: 

 

Tabela 3- Síntese de situações para as quais os pedidos de autorização de utilização excecional podem ou não ser 

concedidos. Adaptado de [52]. 

Autorizações Concedidas Autorizações Não Concedidas 

Existência de justificação clínica (demonstrada a falta de 

alternativa no conjunto de medicamentos com AIM); 

Medicamentos experimentais que estejam a ser sujeitos a 

ensaio clínico; 

Medicamentos evitam a propagação de agentes patogénicos, 

toxinas, agentes químicos, entre outros; 

A CNFT, tendo sido consultada pelo INFARMED, emita 

parecer desfavorável à utilização do medicamento. 

Em casos excecionais (onde são adquiridos pelo SFA e 

dispensados a um doente específico). 

 

 

De acordo com a deliberação n.º 1546/2015, de 18 de Junho, os medicamentos são divididos em 

dois grupos: medicamento de alínea a) ou de benefício clinico bem conhecido - pertencem ao 

FHNM, ou possuem AIM num país da União Europeia (neste ultimo caso é necessário proceder 

ao preenchimento de uma justificação clinica); medicamento de alínea b) ou medicamentos com 

provas preliminares de benefício clinico - possuem AIM num país Terceiro, ou não possuem 

AIM em qualquer país (dispõem de provas experimentais preliminares e têm de ser pedidos 

nominalmente). 

De acordo com a circular N.º 157/CD/100.200 do INFARMED os pedidos de AUE de 

medicamentos de alinea a) devem ser submetidos anualmente, durante o mês de Setembro [51, 

52].  

Dado que o estágio abrangeu o mês de Agosto, foi-me solicitado que preenchesse numa tabela, 

com estes medicamentos, a seguinte informação: nº de unidades consumidas nos últimos 12 
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meses; classificação quanto à alínea e necessidade de preenchimento do modelo de Justificação 

Clinica. Efetuei também o preenchimento das justificações clinicas nas situações em que existia 

essa necessidade.  

A validade de uma AUE varia consoante o medicamento em questão seja pertencente à alínea a) 

ou alínea b).  

 

5. Programas de Acesso Precoce (PAP)  

Do ponto de vista de saúde pública, poderá em algum momento, ser necessária a utilização de 

medicamentos que se encontrem em desenvolvimento num grupo de doentes (possuidores de 

uma doença crónica, de uma doença gravemente debilitante ou de uma doença potencialmente 

mortal) que não sejam passíveis de ser tratados com medicamentos autorizados. Contudo, é 

necessário, regular as condições de acesso a estes medicamentos, através de AUEs apresentadas 

por entidades hospitalares com licença de aquisição direta de medicamentos. 

A Deliberação nº139/CD/2014, estabelece que o INFARMED pode autorizar a utilização em 

Portugal, de medicamentos não possuidores de qualquer autorização no que respeita ao Estatuto 

do Medicamento, evocado pelo Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto [44, 53]. Deste 

modo, existe um regulamento que estipula os procedimentos inerentes ao Programa de Acesso 

Precoce a medicamentos sem e com AIM. Os medicamentos incluídos neste programa são 

medicamentos apenas destinados para uso hospitalar e o Hospital deve apresentar o pedido de 

AUE para um doente específico. Em termos de encargos com o medicamento, os medicamentos 

autorizados, no âmbito de um pedido de AUE, através um PAP, são fornecidos gratuitamente à 

entidade hospitalar. A figura 6 demonstra a complexidade de um requerimento de PAP para um 

medicamento: 

Figura 6- Pedido de um requerimento para Programa de Acesso Precoce (PAP). Adaptado de [53]. 
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Ainda segundo esta Deliberação, e como já referido em cima, para qualquer AUE, deve então 

ser enviada mensalmente ao INFARMED documentação e registos referentes ao número de 

doentes incluídos no tratamento, condições de utilização e quantidades utilizadas, entre outras 

informações impostas por lei. As entidades prestadoras de cuidados de saúde, têm também a 

obrigação de comunicar ao INFARMED o consumo dos medicamentos através do CHNM de 

acordo com a Portaria 155/2007 de 31 de Janeiro [39]. As características inerentes à caducidade, 

suspensão, renovação e revogação da autorização do PAP estão definidas nesta mesma 

Deliberação.  

No decorrer do estágio surgiu a oportunidade de observar um medicamento sem AIM cedido ao 

abrigo de um PAP, o Nivolumab nas indicações terapêuticas para o tratamento do cancro do 

pulmão de células não pequenas de histologia escamosa e não escamosa, localmente avançado 

ou metastático após quimioterapia prévia em adultos; e um medicamento com AIM, o 

Osimertinibno na indicação do tratamento de doentes adultos com cancro do pulmão de células 

não-pequenas localmente avançado ou metastático, com uma determinada mutação positiva. As 

figuras 7 e 8 demonstram o processo de aquisição do Nivolumab (sem AIM) e do Osimertinib 

(com AIM), onde DAM significa Departamento de Avaliação do Mercado e DATS significa 

Departamento de Avaliação de Tecnologias da Saúde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Processo de aquisição de um medicamento sem AIM (Nivolumab). 

Figura 8- Processo de aquisição de um medicamento com AIM (Osimertinib). 
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Todas as reações adversas que ocorram devem ser reportadas não só ao INFARMED mas ao 

próprio laboratório, bem como descontinuações por progressão da doença ou falecimento. 

Houve uma situação de descontinuação do tratamento com Nivolumab devido a progressão da 

doença. Durante o estágio efetuei o preenchimento do modelo Patient Acess Form do 

Nivolumab referentes aos doentes integrados no PAP cujos tratamentos se encontram em curso.  
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Conclusão 

A frequência do estágio em Farmácia Hospitalar no Centro Hospitalar de São João, revelou-se 

uma experiência enriquecedora a diversos níveis e serviu como que uma expansão de horizontes 

relativamente à esfera de acção do farmacêutico, no que toca à sua importância a nível 

hospitalar e bem-estar dos utentes do hospital. Apesar de se poder considerar um estágio de 

curta duração, nestes dois meses tive a possibilidade de experienciar uma das saídas 

profissionais do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, de compreender como são 

constituídos os SFA num hospital de referência, como o Hospital de São João e a atividade 

diária de todos os profissionais que integram este serviço. Numa primeira fase, assisti a sessões 

de formação, nas quais me foram transmitidas bases teóricas relacionadas com esta prática 

profissional, bem como toda a sua organização no hospital. Estas bases foram essenciais para a 

compreensão das atividades praticadas pelos diferentes serviços. Durante as visitas feitas aos 

vários setores, apercebi-me da importância inquestionável do papel do farmacêutico hospitalar 

na distribuição de medicamentos, na preparação de medicamentos, na unidade de ambulatório, 

nos ensaios clínicos e na gestão. 

Após ter tido a oportunidade de presenciar o quotidiano de cada serviço farmacêutico, passei a 

estagiar no setor da Gestão. Foi um privilégio para mim ter feito parte de toda a dinâmica 

associada a este setor no qual tive a oportunidade de por um lado adquirir métodos de trabalho, 

que serão importantes para o futuro, e por outro, compreender os problemas do dia-a-dia dos 

Serviços Farmacêuticos relacionados com a gestão de stocks, com a resolução de problemas de 

ruturas, com pedidos de AUE, entre outros assuntos que num todo me projetaram para uma 

realidade profissional diferente da realidade da Farmácia Comunitária.  

Assim, deste estágio retenho acima de tudo, que o Farmacêutico Hospitalar tem um papel 

essencial na equipa multidisciplinar que abrange um hospital, proporcionando a qualidade, 

segurança e eficácia em toda a área relacionada com o medicamento. Partilho ainda uma visão 

futurista, com esperança numa maior intervenção do farmacêutico, no contexto clínico do 

doente para que juntamente com os restantes profissionais de saúde, se consiga alcançar o 

objetivo terapêutico pretendido e o seu bem-estar. 
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