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1. Introdução 

O estágio curricular é parte integrante e obrigatória para a conclusão do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas sendo uma oportunidade valiosa para 

aplicar os conhecimentos que adquirimos ao longo dos semestres teóricos. 

Durante anos sempre tive a ideia que a farmácia comunitária era um local onde 

apenas se dispensavam medicamentos, mas, estes 4 meses, mostraram-me que estava 

completamente errada. 

Muitas vezes o farmacêutico é o primeiro contato que o utente tem com o 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) devendo o farmacêutico estar preparado para dar 

resposta às diferentes situações. 

O meu estágio decorreu entre 1 de fevereiro e 1 de junho de 2016 e tive a 

oportunidade de colaborar na receção e armazenamento de encomendas, determinação e 

avaliação de parâmetros bioquímicos, preparação de medicamentos manipulados, 

dispensa de medicamentos, atendimento ao balcão, aconselhamento dos utentes e 

conferência de receituário. 
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2. Farmácia Esposade 

2.1.  Localização Farmácia 

A Farmácia Esposade (FE) localiza-se na rua António 

José de Almeida, nº 1244, na união das freguesias de Custóias, 

Leça do Balio e Guifões, concelho de Matosinhos. 

A farmácia encontra-se numa zona residencial 

maioritariamente rural tendo como principais utentes uma 

população idosa de classe socioeconómica. 

 

2.2.  Horário de funcionamento 

A FE encontra-se aberta de segunda a sexta entre as 9:00h e as 20:00h, e, das 

9:00h às 13:00h ao sábado. 

Quando a farmácia está de serviço permanente, encontra-se aberta desde a hora 

de abertura até à hora de encerramento do dia seguinte, sendo o atendimento realizado, a 

partir das 24h, através de um postigo. 

2.3. Espaço físico exterior 

De acordo com a legislação em vigor, a FC deve dispor de instalações que 

garantam a segurança, conservação e preparação dos medicamentos.  

Da mesma forma, devem garantir a acessibilidade, comodidade e privacidade 

dos utentes e do respetivo pessoal1. 

2.3.1.  Espaço físico exterior 

O exterior da farmácia é facilmente identificado pela existência de uma cruz 

verde, que é iluminada durante a 

noite quando a farmácia está de 

serviço, e das palavras “Farmácia 

Esposade”, dispostas na vertical na 

fachada do edifício. 

Numa das montras encontra-

se exposto o horário de 

funcionamento da farmácia, bem 

como a informação (atualizada 

Figura 1 – Logotipo 

da FE 

Figura 2 – Fachada da FE 



  

xviii 

 

todas as segundas-feiras) das farmácias em serviço permanente (durante se semana em 

vigor) no concelho de Matosinhos. 

Duas montras são destinadas a campanhas publicitárias que são renovadas 

frequentemente.  

A quarta montra destina-se a publicitar o serviço de entrega ao domicílio. 

2.3.2. Espaço físico interior 

A FE está dividida em espaços distintos com diferentes funções permitindo uma 

melhor organização dos serviços prestados. 

2.3.2.1. Área de atendimento ao público 

É uma zona ampla, com bastante 

espaço livre que permite uma fácil 

movimentação e uma boa visibilidade 

de todos os produtos expostos. 

Existem dois postos de 

atendimento num grande balcão em 

forma de L. 

Em cima dos balcões 

encontram-se folhetos informativos e 

produtos de venda livre. 

Atrás dos balcões estão expostos diversos produtos, nomeadamente 

dermocosmética, higiene, perfumaria, vitaminas, suplementos alimentares, puericultura 

e alguns medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM). 

Existe uma balança eletrónica que permite medir o peso, altura, índice de massa 

corporal e pressão arterial. 

Encostado à parede encontra-se um banco, e, para os mais novos, existe um 

espaço infantil com uma pequena mesa com cadeiras e jogos educativos. 

2.3.2.2. Gabinete de atendimento personalizado 

É um gabinete fechado que permite a confidencialidade adequado a um diálogo 

mais privado se assim o utente desejar. 

Figura 3 – Área de atendimento ao público da FE 
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Local onde são realizadas as medições dos parâmetros bioquímicos como 

colesterol, triglicerídeos, glicose e a administração de injetáveis. Também está 

disponível uma balança para pesagem de bebés.  

Sempre que um utente realiza uma medição dos parâmetros bioquímicos é 

fornecido um cartão para registar os valores obtidos de forma a acompanhar a evolução 

do estado de saúde ao longo do tempo. 

2.3.2.3. Área de apoio ao atendimento e receção de encomendas 

Localiza-se ao lado da área de atendimento ao público não sendo visível para os 

utentes. 

É onde se guardam os medicamentos, por ordem alfabética, num móvel com 

gavetas deslizantes. 

Também é possível encontrar um frigorífico, destinado a guardar medicamentos 

que necessitam de condições especiais de armazenamento (2 a 8ºC), tais como insulinas 

e outros produtos como vacinas. 

Nesta zona também existe um computador destinado à receção das encomendas. 

2.3.2.4. Laboratório 

Situa-se imediatamente ao lado da zona de receção de encomendas. Este espaço 

destina-se à preparação de medicamentos manipulados, quer segundo a farmacopeia ou 

segundo uma receita médica, e de preparações extemporâneas. 

Nesta área também estão armazenadas as matérias-primas necessárias à 

preparação dos manipulados. 

O laboratório encontra-se equipado com todo o equipamento mínimo obrigatório 

para preparar manipulados segundo a deliberação nº 1500/2004 de 7 de dezembro 

publicada em Diário da República. 

2.3.2.5. Armazém 

Localiza-se na parte de trás do atendimento. Aqui são guardados os produtos 

adquiridos em maiores quantidades. Também é possível encontrar produtos de maiores 

dimensões e material de apoio às tarefas do dia-a-dia. 

Nesta área encontra-se o contentor VALORMED e o saco de recolhas de 

radiografias antigas para a Assistência Médica Internacional (AMI). 
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2.3.2.6. Escritório 

É onde são tratados os assuntos referentes à gestão e funcionamento da farmácia.  

Existe uma pequena biblioteca que pode ser consultada por qualquer funcionário em 

caso de dúvida ou necessidade. 

Também é onde está guardado o cofre. 

2.3.2.7. Sala de descanso/ Área de cozinha 

Possui um sofá-cama, televisão e pequenos eletrodomésticos. 

2.3.2.8. Instalações sanitárias 

Dispõe de uma casa de banho destinada tanto aos utentes como aos funcionários. 

2.4. Recursos Humanos 

A FE é composta pela farmacêutica diretora técnica (Dra. Maria da Graça Santos 

Carvalho), dois farmacêuticos adjuntos (Dr. José Manuel Sobral e Dr. José Maria) e 

uma auxiliar de limpeza (D. Lúcia Rocha). 

Todos os funcionários da farmácia estão devidamente identificados com um 

crachá indicando o seu nome e titulo profissional.  

O relacionamento entre todos os seus funcionários é próximo e amigável.  

Todos colaboram, interagem e trabalham em equipa para garantir a prestação do 

melhor serviço possível à população. 

 

3. Gestão e administração da farmácia 

3.1. Sistema informático 

Nos dias de hoje, o sistema informático (SI) é uma ferramenta imprescindível 

para uma boa organização, gestão e funcionamento da farmácia. 

A FE utiliza o programa SPharm da empresa SoftReis Informática, Lda. A sua 

utilização é extremamente fácil e intuitiva, o que contribui para aumentar a 

produtividade e facilitar as tarefas do quotidiano. 

O SPharm está disponível em todos os computadores existentes na farmácia, 

funcionando a partir de um servidor localizado no escritório.  
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Cada pessoa tem o seu próprio código que permite o acesso ao programa, deste 

modo é possível acompanhar todas as movimentações do utilizador caso seja 

necessário. 

O sistema informático é essencial na execução de praticamente todas as 

atividades na farmácia incluindo gestão de encomendas, devoluções, prazos de validade, 

consulta e gestão de faturação, frequência de venda dos produtos, consulta e atualização 

de preços e comparticipações, fácil e rápida consulta de informações sobre o produto a 

ser vendido (interações, contraindicações, efeitos secundários, posologia, entre outros). 

Através da leitura ótica do Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de 

Medicamentos (CNPEM) é possível saber quais os produtos em stock, o custo, o 

produto com menor prazo de validade e a margem de lucro. 

O SPharm também permite criar reservas, vendas suspensas, fichas de cliente e 

fazer a gestão da caixa. 

3.2. Fornecedores 

Face à constante rotação de medicamentos, o processo de aquisição deve ser 

dinâmico, de forma a garantir que o utente tem acesso à medicação de que necessita.  

A escolha dos fornecedores depende de critérios como a rapidez de entrega, 

qualidade e disponibilidade dos produtos, preços praticados, descontos, bonificações ou 

condições de pagamento. 

A FE trabalha principalmente com um fornecedor, a Cooprofar e, 

ocasionalmente, efetua pedidos à Empifarma. 

Também são realizadas encomendas diretamente a alguns laboratórios, 

principalmente de medicamentos genéricos (MG), por oferecerem condições especiais 

na aquisição de uma maior quantidade de produtos, mas, no entanto, o tempo de entrega 

destas encomendas é superior ao do fornecedor habitual. 

3.3. Gestão de Stock 

É de extrema importância saber gerir de forma inteligente, eficiente, organizada 

e lucrativa o stock dos diferentes produtos existentes na farmácia. 

A farmácia deve ser capaz de dar resposta às necessidades da comunidade que 

serve, sem descuidar a parte financeira e evitando o excedente de stock. 
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Quando se faz uma encomenda é importante ter em conta o histórico de vendas, 

os hábitos de prescrição, as vantagens financeiras, a altura do mês, a sazonalidade e o 

capital disponível.  

Assim, a FE tenta que, para uma grande parte dos seus produtos, o movimento 

de entrada seja semelhante ao de saída, sem ocorrências de ruturas. 

Com o SPharm é possível estabelecer um stock máximo e um stock mínimo. 

Quando o stock mínimo é atingido, o programa gera espontaneamente uma sugestão de 

encomenda, facilitando a gestão e elaboração da nota de encomenda ao fornecedor. 

Os produtos esgotados são pedidos separadamente e, com alguma periocidade, 

diretamente pelo telefone. 

O gadget é um software disponibilizado pela Cooprofar que permite efetuar 

encomendadas sem recorrer ao telefone, permitindo ao utilizador saber se o produto 

pretendido se encontra disponível e o respetivo preço. 

3.4. Elaboração de encomendas 

Na FE são elaboradas três encomendas ao longo do dia: uma de manhã, uma a 

meio da tarde e outra ao final da tarde. Estas encomendas têm como base as sugestões 

efetuadas pelo SPharm. 

O operador pode alterar os produtos e quantidades sugeridos na encomenda 

antes de enviar informaticamente para o fornecedor. 

Quando a encomenda é efetuada diretamente a um laboratório, a copia da nota 

de encomenda permanece na farmácia. 

3.5. Receção de encomendas 

Quando as encomendas chegam à farmácia vem acompanhadas de um guia de 

remessa ou fatura, em duplicado, sendo que os originais são enviados para a 

contabilidade no final de cada mês e os duplicados são arquivados numa pasta para a 

própria farmácia. 

Quando na encomenda estão incluídos psicotrópicos e estupefacientes, é também 

enviado uma folha de requisição especial, composta por original e duplicado que é 

imediatamente assinada e carimbada pela diretora técnica sendo de seguidas arquivadas 

numa pasta própria.  

O original deve ser guardado na farmácia durante um período mínimo de cinco 

anos e o duplicado enviado mensalmente ao fornecedor. 
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É da responsabilidade de quem recebe a encomenda verificar se a integridade da 

embalagem dos produtos enviados foi respeitada e conferir, com base na fatura, a 

identificação, dosagem, quantidade, possível bonificação, prazo de validade, taxa de 

imposto sobre o valor acrescentado (IVA), preço de compra e, no caso dos 

medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) o preço de venda ao público. Quando 

se trata dos MNSRM (chamados NETT) é conferido o preço de compra e é calculado o 

seu preço de venda ao público com base nos valores de margem de lucro e do IVA. No 

final da receção são impressas as etiquetas correspondentes a cada MNSRM, contendo a 

sua descrição, código e preço. 

Produtos com condições especiais de armazenamento, como os produtos de frio, 

são imediatamente guardados no local apropriado. 

Se todos os parâmetros coincidirem com os indicados na fatura, é conferido o 

total a pagar e introduzido o número de fatura da encomenda, finalizando assim a sua 

receção. 

Caso exista alguma discrepância, a farmácia entra em contacto com o 

fornecedor, tentando resolver a situação ou, caso não seja possível, efetuando uma 

reclamação. 

Quando um produto é enviado por engano, se a embalagem se encontra 

danificada ou se o prazo de validade é inferior a seis meses, é elaborada uma nota de 

devolução em triplicado, permanecendo um exemplar na farmácia, enquanto os outros 

acompanham o produto. Se o fornecedor aceitar a devolução, enviará à farmácia um 

produto igual ao devolvido ou, em alternativa, uma nota de crédito. 

A receção de encomendas foi logo a primeira tarefa que realizei na farmácia e 

durante os quatro meses de estágio, pelo menos duas das três encomendas que 

habitualmente chegavam eram recebidas por mim.  

Esta atividade contribuiu para que começasse a ter contacto com os produtos 

farmacêuticos. Permitiu conhecer o aspeto das embalagens, que é, não raras vezes, o 

principal fator de identificação do medicamento pelo utente, os nomes comerciais, 

substâncias ativas e, no caso de alguns dos produtos com maior rotação de stock, os seus 

preços. 
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3.6. Armazenamento 

Antes de se proceder ao armazenamento dos produtos, é necessário verificar se 

algum se encontra pedido para um utente específico e, sendo esse o caso, o produto 

deve ser separado imediatamente após receção. O SPharm imprime automaticamente 

um papel com o nome do utente e com o produto pretendido. Este papel é anexado ao 

produto e são guardados numa gaveta própria. 

O armazenamento de produtos farmacêuticos deve ser feito em condições de 

temperatura e humidade controladas e monitorizadas: no exterior a temperatura deve ser 

inferior a 25º C e a humidade inferior a 60% e no frigorífico a temperatura deve estar 

entre os 2º C e os 8º C. Para que estas condições sejam garantidas, a FC, está equipada 

com termohigrómetros digitais na zona de atendimento, armazém e frigorífico. 

Os medicamentos éticos (MSRM) são arrumados, em gavetas deslizantes, por 

ordem alfabética. Os colírios, produtos abrangidos no protocolo da diabetes e os 

medicamentos de uso veterinário estão armazenados em gavetas própria, também por 

ordem alfabética. Os xaropes encontram-se nas gavetas superiores.  

Os psicotrópicos e estupefacientes são armazenados no cofre existente no 

escritório. 

Na FE aplica-se a prática do First Expired, First Out (FEFO) armazenando-se os 

medicamentos com prazo de validade (PV) mais curto à frente/em cima dos restantes 

por forma a estes serem cedidos primeiro, independentemente da ordem de entrada na 

farmácia. 

O armazenamento de produtos foi também umas das primeiras atividades que 

desenvolvi na farmácia, tendo sido essencial não só para perceber a importância da 

organização dos produtos na farmácia como também para começar a conhecer os 

produtos e a sua localização, conhecimento de extrema utilidade quando comecei a 

fazer atendimento ao balcão. 

 

3.7. Controlo dos prazos de validade 

O controlo dos PV é de extrema importância na farmácia de forma a assegurar a 

proteção da saúde dos utentes. e, como já foi referido, para evitar prejuízos económicos.  

Na FE o controlo é realizado em dois momentos diferentes: na receção de uma 

encomenda, sempre que o stock de um produto se encontra a zero, o PV tem que ser 

atualizado no sistema informático com o PV do produto que chegou, assim, o PV 
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informático para o produto corresponde sempre ao PV mais antigo existente na 

farmácia.  Além disso, todos os meses é emitida uma lista com os produtos cujo prazo 

de validade termina nos três meses seguintes. Esses prazos de validade são verificados 

e, caso seja necessário, corrigidos, e se a curta validade for confirmada os produtos são 

retirados.  

Efetua-se então uma nota de devolução ao fornecedor que deve conter 

descriminados dados como denominação do produto, o preço de custo, o motivo da sua 

devolução e o número e data da fatura referente ao produto, sendo o stock desses 

produtos automaticamente acertado pelo programa informático.  

A nota de devolução tem como objetivo obter uma troca por um produto igual, 

ou a receção de uma nota de crédito, no valor dos produtos devolvidos. 

3.8. Devoluções 

As situações mais comuns que resultam na devolução de produtos são: o fim do 

prazo de validade, a entrega de produtos danificados ou que não correspondem ao que 

foi pedido. 

Nestes casos, os produtos são devolvidos ao fornecedor juntamente com uma 

nota de devolução.  

Estas notas são tiradas em triplicado de maneira a que duas sejam enviadas ao 

fornecedor juntamente com os produtos a devolver e uma fique arquivada na farmácia 

até regularização dos produtos em causa.  

O fornecedor, face à devolução, poderá emitir uma nota de crédito, enviar o 

mesmo produto com um PV mais alargado ou simplesmente não aceitar, reenviando os 

produtos.  

Se a devolução não for aceite o valor do produto entra para as "quebras" da 

contabilidade anual da farmácia. 

Por fim, é necessário aceder ao SI para regularizar a respetiva nota de devolução, 

havendo assim um acerto do stock. 

 

4. Dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica 

Os MSRM, tal como o nome indica, apenas podem ser dispensados ao utente 

mediante prescrição médica por um profissional de saúde devidamente habilitado para 

tal.  

Segundo a legislação, são considerados MSRM medicamentos que: 
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 Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, 

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

sem vigilância médica; 

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

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daquele a que se destinam; 

 Contenham substância ou preparações à base dessa substância, cuja atividade 

ou reações adversas seja indispensável aprofundar; 

 Se destinam a ser administrados via parentérica 2. 

 

4.1. Receita médica 

Numa receita médica (RM) está presente qualquer medicamento que deva ser 

dispensado segundo uma ordem médica, podendo também conter MNSRM ou outros 

produtos farmacêuticos. 

 As receitas médicas podem ser classificadas como: 

 RM sem papel: Através do Despacho de 25 de fevereiro de 2016, a RM sem 

papel adquiriu caráter obrigatório a 01 de abril de 2016, para todas as 

entidades do SNS. Este modelo eletrónico permite a prescrição, em 

simultâneo, de diferentes tipologias de medicamentos. O sistema traz 

vantagens para o utente, já que todos os produtos de saúde prescritos são 

incluídos num único receituário. No ato da dispensa, o utente pode optar por 

aviar todos os produtos prescritos, ou apenas parte deles, sendo possível 

levantar os restantes noutra data. Os utentes podem apresentar na farmácia o 

guia de tratamento que, para além de registar informações sobre a toma de 

medicação, apresenta, também, os dados necessários à dispensa dos 

medicamentos na farmácia: códigos de acesso, dispensa e de direito de 

opção, ou então uma mensagem de telemóvel com o número da prescrição e 

com os códigos acima mencionados. 

 RM renovável: apresenta validade de 6 meses a partir da data de emissão. 

Esta é composta por um original e duas vias autocopiáveis. Este tipo de 

receitas destina-se a doenças ou tratamentos prolongados, em que os 

medicamentos têm que ser adquiridos mais de uma vez. Neste tipo de 
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receitas podem ser prescritos até quatro medicamentos diferentes, num 

máximo de duas embalagens por medicamento e quatro embalagens no total. 

 

 RM não renovável: apresenta validade de 30 dias a partir da data de emissão. 

Neste tipo de receitas podem ser prescritos até quatro medicamentos 

diferentes, num máximo de duas embalagens por medicamento e quatro 

embalagens no total. 

 

 RM especial: este tipo de receita destina-se aos estupefacientes e 

psicotrópicos. Apresentam apenas uma via e validade de 30 dias 

 

 RM restrita: tratamento com medicamento cuja utilização é reservada a 

certos meios especializados, como meio hospitalar. 

 

A prescrição deve ser efetuada por meios eletrónicos, exceto nos casos de: 

 Falência do SI. 

 Inadaptação fundamentada do prescritor (confirmada e validada anualmente 

pela respetiva ordem profissional) 

 Prescrição ao domicílio. 

 Outras situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês. 

Para que estas receitas sejam consideradas válidas, o prescritor deve assinalar no 

local próprio da receita qual é a exceção aplicada, ter a vinheta identificativa do médico 

prescritor e do local da prescrição, data da prescrição e assinatura do prescritor. 

Uma receita médica, para ser considerada válida, tem que conter os seguintes 

elementos.  

 Número da receita médica e sua representação em código de barras;  

 Identificação do médico prescritor e a sua especialidade;  

 Identificação do local da prescrição;  

 Identificação do utente, nome e o seu número de utente;  

 Identificação da entidade responsável dos cuidados de saúde  

 Data da prescrição e PV;  

 Assinatura do médico prescritor  
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 Identificação dos medicamentos prescritos, dosagem, dimensão e número de 

embalagens. 

A forma como os medicamentos são identificados na receita sofreu alterações 

nos últimos anos.  

Desde 2012 passou a ser obrigatório que os medicamentos sejam prescritos pela 

denominação comum internacional (DCI), incentivando assim a utilização de MG e a 

promoção do uso racional do medicamento. 

Excecionalmente, a prescrição pode ser efetuada por denominação comercial 

(por marca ou nome do titular de autorização de introdução no mercado) nos casos em 

que não existam medicamentos de marca ou MG comparticipados similares ao prescrito 

ou se o médico incluir uma das seguintes justificações técnicas: 

 Exceção a) - Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito 

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

intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância 

ativa, mas identificado por outra denominação comercial; 

 Exceção c) - Medicamento destinado a assegurar a continuidade de um 

tratamento com duração estimada superior a 28 dias. 

Nos casos da exceção a) ou b), o farmacêutico apenas pode dispensar o 

medicamento que consta na receita. No caso da exceção c), o utente pode optar por 

medicamentos equivalentes ao prescrito, desde que sejam de preço inferior. 

As novas receitas eletrónicas, sem papel, ao colocar os códigos e o número da 

receita no SI, aparece automaticamente a quem a receita se destina e todos os 

medicamentos incluídos. 

 

4.2. Comparticipações 

Todos os utentes possuem um regime de assistência médica e, a cada regime, 

corresponde uma determinada percentagem de comparticipação dos medicamentos.  

A comparticipação de medicamentos pode ser feita através de um regime geral e 

de um regime especial, o qual se aplica a situações específicas (por exemplo, 

determinadas patologias ou grupos de doentes).  

Na FE, as entidades comparticipadoras mais comuns são Serviço Nacional de 

Saúde (regime geral, pensionistas, doença profissional, trabalhadores migrantes, 

protocolo da diabetes mellitus e diplomas), Serviços de Assistência Médica Social 
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(SAMS), Savida-EDP, Fidelidade (FM), PT-CTT, Multicare (XD, X5), APDL (N4, 

N6), Sindicato dos Bancários Norte (J1) e Forças Armadas (SH, SF). Nestes casos, o 

utente deverá apresentar o cartão identificativo da entidade complementar, para que seja 

possível tirar uma fotocópia e anexar fotocópia da receita. 

Relativamente aos diplomas, existe uma lista de patologias que são abrangidas 

pelo regime de comparticipação especial, e possuem legislação específica 

correspondente. As receitas têm que apresentar o respetivo diploma e, no caso de 

algumas dessas patologias, a receita tem de ser prescrita por determinadas 

especialidades médicas para que possa ser feita a comparticipação do medicamento. 

 

4.3. Dispensa 

Visto que a ida à farmácia para levantar a medicação é o último passo antes do 

doente iniciar a terapêutica, é de extrema importância que a dispensa de medicamentos 

seja feita com especial cuidado. 

 

4.3.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

A maior parte dos atendimentos na FE ocorre mediante apresentação da 

prescrição médica pelo utente.  

Em caso de dúvida na análise da receita, o farmacêutico deve questionar o 

utente, tentando compreender quais os sintomas e queixas que expôs ao médico e, caso 

alguma dúvida permaneça, deve contactar o médico prescritor.  

A dispensa não se deve limitar apenas à cedência do medicamento perante a 

receita médica, é importante ter uma atitude analítica. 

O farmacêutico deve informar o utente sobre a existência de MG 

comparticipados pelo SNS, quais os medicamentos mais baratos, além de explicar a 

posologia a seguir, incentivando para a necessidade de cumprir o tratamento prescrito. 

 

4.3.2. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes possuem normas próprias de 

distribuição, aprovisionamento, prescrição e dispensa.  

Nas receitas de psicotrópicos e estupefaciente só pode vir prescrito um 

medicamento, sendo que as regras para o número de embalagens por receita são 

idênticas às existentes para os outros medicamentos.  
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Na dispensa do medicamento, o sistema informático exige dados como: número 

da receita, identificação do utente (nome e morada), do médico prescritor (nome, 

especialidade e código do médico) e do adquirente (nome, morada, número do bilhete 

de identidade e idade), no caso de não ser o próprio utente.  

No final da venda é emitido um documento com estas informações, que deve ser 

anexado à receita. 

As cópias das receitas com o respetivo documento são guardadas na farmácia, 

pelo menos, durante três anos. 

 

4.3.3. Programa nacional de prevenção e controlo da Diabetes 

O Programa Nacional de Controlo da Diabetes existe, em Portugal, desde a 

década de setenta, tendo sido atualizado e revisto por diversas vezes, sendo, um dos 

mais antigos programas nacionais de saúde pública.  

Este surgiu devido à necessidade de controlar esta doença com prevalência 

crescente em Portugal, sendo já a quarta maior causa de morte. 

Este protocolo facilita, através da prescrição médica, o acesso dos utentes aos 

dispositivos de controlo da glicémia e tiras-teste, comparticipados em 85%, e às 

agulhas, lancetas e seringas, comparticipadas em 100%. 

 

4.4. Conferência do receituário e faturação 

Depois de aviadas, todas as receitas são individualmente conferidas, 

nomeadamente a confirmação da assinatura do médico e do paciente, validade, 

assinatura, carimbo e data do colaborador que a dispensou, se a receita foi faturada no 

organismo adequado, entre outros.  

Qualquer falha detetada deve ser corrigida. 

Depois de corrigidas, as receitas são organizadas por organismos de 

comparticipação e, dentro destes, em lotes de trinta unidades. 

Para cada lote é emitido, através do SPharm, um verbete de identificação onde 

consta toda a informação relativa ao lote (identificação da farmácia, entidade 

comparticipadora, mês e ano corrente, valor da comparticipação, etc.), devendo o 

mesmo ser carimbado e rubricado.  
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No final de cada mês, efetua-se o fecho dos lotes de todos os organismos e 

inicia-se uma nova série. Seguidamente são emitidas as faturas finais referentes a cada 

organismo, as quais acompanham os lotes de receitas. 

O receituário relativo ao SNS é enviado ao centro de conferência de 

receituário/ARS e o receituário relativo às outras entidades comparticipadoras é enviado 

para a Associação Nacional de Farmácias, que funciona como a entidade intermediária 

entre os diferentes sistemas de saúde e a farmácia no momento em que é efetuado o 

pagamento do valor das comparticipações.  

O envio das receitas para conferência deve ser feito até ao dia 5 de cada mês 

para as receitas relativas ao SNS e até ao dia 10 para as restantes entidades.  

Caso não existam inconformidades, procedem ao pagamento do valor da 

comparticipação de cada receita. Se existirem inconformidades as receitas são 

devolvidas à farmácia acompanhadas da respetiva justificação. 

 

5. Aconselhamento Farmacêutico 

O diálogo entre o profissional de farmácia e o utente é um procedimento 

decisivo para que o atendimento seja efetuado com o devido aconselhamento, eficácia e 

competência. 

O aconselhamento é essencial em qualquer atendimento, mas é de maior 

relevância quando se trata de uma terapêutica inicial. 

É fulcral uma informação correta e clara, adaptada ao contexto sociocultural do 

utente com o qual estamos a trabalhar para não haver falhas de entendimento por parte 

do utente. 

É importante esclarecer o fim terapêutico da medicação, modo de utilização, 

posologia e possíveis efeitos adversos 

 

6. Dispensa de medicamentos não sujeitos a receita médica 

São considerados MNSRM “substâncias ou associações de substâncias utilizadas 

na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças, bem como outros produtos que, 

não sendo utilizados para aqueles fins, sejam tecnicamente considerados medicamentos, 

devendo relativamente a todos eles encontrar-se demonstrada uma relação 

risco/benefício, claramente favorável à sua utilização e cujo perfil de segurança se 

encontre bem estudado e seja aceitável no contexto da automedicação”2 
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O papel do farmacêutico é fundamental na dispensa deste tipo de produtos, 

aconselhando o utente e alertando-o para o facto de os MNSRM também poderem ter 

interações medicamentosas e provocar efeitos adversos. Isto é muito importante pois 

muitos utentes acreditam que, por se tratar de um produto de venda livre, não existe 

qualquer consequência da sua toma.  

O farmacêutico deve então perguntar para quem é o medicamento, se é algo que 

costuma utilizar, quais os sinais ou sintomas que apresenta e se o utente se encontra a 

tomar outra medicação ou tem algum problema de saúde. Mediante as informações 

obtidas, o farmacêutico deve decidir se é necessária a utilização de algum MNSRM ou 

se algumas medidas não farmacológicas serão suficientes para solucionar o problema.  

Caso o utente necessite realmente de um MNSRM, deve ser informado sobre a 

posologia, possíveis efeitos a esperar (incluindo os efeitos adversos) e no caso denão 

melhorar, deve dirigir-se ao médico.  

O aconselhamento de MNSRM foi uma prática muito recorrente ao longo do 

estágio e, possivelmente, aquela em que tive maior dificuldade. Isto deve-se ao facto de 

desconhecer a grande maioria dos inúmeros produtos existentes no mercado para 

diferentes aplicações, bem como dificuldade no reconhecimento de sinais e sintomas 

descritos ou evidenciados pelos utentes.  

Contudo, ao longo do estágio, e com a ajuda de toda a equipa da FE, os meus 

conhecimentos e a minha confiança foram aumentando, sendo já capaz de dar resposta a 

muitas das solicitações dos utentes. 

 

 

7. Medicamentos manipulados 

Um medicamento manipulado define-se como “qualquer fórmula magistral ou 

preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico”3. 

Apesar da solicitação de medicamentos manipulados ser cada vez menor, devido 

a uma crescente variedade de produtos industrializados e, em certos casos, ao seu preço 

acrescido, existem ainda algumas situações em que os medicamentos disponíveis no 

mercado não satisfazem as necessidades do utente.  

O manipulado pode ser caracterizado como preparado oficinal (“qualquer 

medicamento preparado segundo as indicações compendiais, de uma farmacopeia ou de 

um formulário, em farmácia de oficina ou nos serviços farmacêuticos hospitalares, 
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destinado a ser dispensado diretamente aos doentes assistidos por essa farmácia ou 

serviço”) ou fórmula magistral (“o medicamento preparado em farmácia de oficina ou 

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

o medicamento se destina”)3.  

A FE recebe maioritariamente fórmulas magistrais prescritas por médicos 

dermatologistas, que pretendem adequar o medicamento à patologia e ao doente. No 

entanto, o número de requisições de preparação deste tipo de produtos é muito reduzido. 

É muito importante que o manipulado seja preparado com todo o rigor e 

cuidado, de modo a obter um produto com qualidade, seguro e com a eficácia 

terapêutica pretendida.  

Deve-se ter em atenção o estado e qualidade das matérias-primas utilizadas e do 

material utilizado na preparação do medicamento manipulado.  

A ficha de preparação do manipulado deve ser preenchida e, após a preparação, 

o medicamento é acondicionado em embalagem adequada, que garanta a manutenção 

das suas características durante o prazo de validade estipulado.  

A embalagem é rotulada, contendo os dados da farmácia (identificação, 

contactos, nome da diretora técnica, fórmula do manipulado, data de execução, prazo de 

validade, nome do médico prescritor, posologia, instruções especiais de utilização e o 

Preço de Venda ao Público (PVP).  

O PVP é obtido com base no preço das matérias-primas, dos honorários da 

preparação e no valor dos materiais de acondicionamento. Este valor é multiplicado por 

um fator, que é publicado anualmente, e acrescentado o valor do IVA. 

Durante o estágio tive a oportunidade de preparar vaselina salicilada a 3%, 

vaselina de enxofre a 5% e álcool boricado. 

 

8. Medicamentos de uso veterinário 

Define-se como medicamento de uso veterinário toda a substância, ou 

associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou 

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

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

exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou 

modificar funções fisiológicas”4. 

Na FE, o stock correspondente a este tipo de produtos é pequeno uma vez que 

são solicitados com pouca frequência e é praticamente constituído por antiparasitários 
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orais e de uso externos, anticoncecionais e antibióticos destinados a animais domésticos 

(cães e gatos). 

 

9. Produtos de cosmética e higiene corporal 

Os produtos cosméticos e de higiene pessoal são, na maior parte dos casos, 

procurados por iniciativa do utente, apesar de ocasionalmente serem prescritos pelo 

médico para o tratamento de algumas patologias. 

Estes produtos são definidos como “qualquer substância ou preparação destinada 

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

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

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

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

estado ou de corrigir os odores corporais”5.  

 Tendo em conta que existem diversas marcas nesta área e uma imensa variedade 

de produtos, é importante a formação continuada do farmacêutico, de modo a poder dar 

resposta às várias solicitações do utente.  

Na FE, os produtos cosméticos e de higiene pessoal não representam um volume 

de faturação muito significativo devido à localização rural e características da maioria 

dos utentes.  

São mais procurados produtos como pasta de dentes, colutórios, pó de talco, gel 

de banho, champôs e alguns cremes hidratantes. 

Como se trata de uma população envelhecida, os pedidos de cosméticos para 

higiene e cuidado da pele do bebé são muito raros. 

 

10. Produtos fitoterapêuticos e suplementos nutricionais 

Produtos fitoterápicos são todos os medicamentos obtidos de matérias-primas 

vegetais, com a finalidade de diagnosticar, suprimir, reduzir ou prevenir estados e 

manifestações patológicas com benefício para o utente.  

Devido à sua origem natural, são bastante aceites pela população com mais-

valias para a sua saúde. Contudo, tal como nos medicamentos, existem reações 

adversas, contraindicações e interações, sendo que o seu aconselhamento deve ser tão 

ou mais cuidado que na restante medicação. 
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  Os produtos fitoterapêuticos, que na FE são maioritariamente representados por 

chás, são vistos como produtos “naturais”, sem consequências para a saúde e, além 

disso, os utentes que os procuram já possuem alguns conhecimentos sobre as plantas 

que os constituem e as suas aplicações 

Os suplementos alimentares mais procurados na FE são os multivitamínicos 

como o Centrum®. 

 

11. Dispositivos médicos 

Os dispositivos médicos são bastante procurados na FE, incluindo pensos, 

ligaduras, compressas, seringas, coletores de urina, termómetros, meias de descanso, 

pulsos e pés elásticos, fraldas, chupetas, algodão e canadianas.  

Estes produtos encontram-se expostos na área de atendimento ao público ou 

guardados em gavetas existentes também nesta zona.  

É importante o farmacêutico saber informar e aconselhar o utente sobre qual o 

dispositivo mais adequado para o seu caso, e como utilizá-lo. 

 

12. Outros cuidados de saúde prestados na farmácia 

 

12.1. VALORMED 

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos que tem a responsabilidade 

da gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso permitindo 

um processo de recolha e tratamento seguros. 

A FE é aderente ao serviço da VALORMED fornecendo aos seus utentes um 

meio seguro e responsável de eliminar os medicamentos que se encontrem fora de prazo 

ou que já não utilizem. 

Deste modo, existe um contentor apropriado onde são depositados os 

medicamentos. Quando fica cheio é necessário selar, pesar e preencher uma ficha. O 

contentor é depois recolhido pela Cooprofar. 

 

12.2. Recolha de radiografias usadas 

Outro serviço disponível na FE é a recolha anual de radiografias com mais de 

cinco anos para a AMI.  
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Este serviço tem como objetivo recolher fundos destinados ao financiamento dos 

projetos humanitários desta organização, pois cada tonelada de radiografias permite 

obter cerca de 10 Kg de prata.  

Os utentes podem deixar as suas radiografias na farmácia ao longo do ano, 

contribuindo desta forma para ajudar as causas humanitárias da AMI. 

 

13. Formação continua 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de participar em duas formações fora 

da farmácia, que contribuíram para a minha formação: 

 Formação BioActivo Q10®, BioActivo Crómio® e BioActivo Arroz 

Vermelho®, pela PharmaNord. A formação ocorreu no Hotel Holiday Inn 

em Vila Nova de Gaia no dia 2 de março de 2016 com a duração de 2 horas. 

 Curso Geral da Bioderma no dia 17 de março de 2016. O curso começou às 

9h da manha e acabou às 17h30. O local onde ocorreu foi no Hotel Porto 

Palácio na avenida da Boavista. Foi um curso bastante interessante pois foi 

abordada toda a gama da Bioderma.  
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1. Tema I - Diabetes 

1.1. Seleção do tema 
 

Logo na primeira semana de estágio em farmácia comunitária deparei-me com 

uma enorme quantidade de medicamentos prescritos para a diabetes.  

Talvez devido à idade avançada de muitos dos utentes, devido à falta de hábitos 

de vida saudáveis ou ambas as situações aliadas ao facto de terem vivido a maior parte 

do tempo sem perceberem os erros cometidos. 

Por isso, ocorreu-me logo a ideia de promover um rastreio gratuito não só para 

tentar detetar algum caso desconhecido, como para prevenir o aparecimento de outros, 

como para tentar sensibilizar as pessoas mas também para avaliar se os utentes 

diabéticos estavam devidamente controlados. 

O farmacêutico tem uma excelente oportunidade de educar a comunidade para 

estilos de vida saudáveis tentando diminuir a incidência de certas doenças “evitáveis”. 

Para além do rastreio também pensei em apoiar-me num suporte físico – folheto 

informativo [anexo I] de modo aos utentes poderem ler em casa com calma. 

1.2. Introdução 

No ano de 2014, cerca de 13% da população portuguesa com idades 

compreendidas entre os 20 e os 79 anos, tinha diabetes diagnosticada, esta percentagem 

representa mais de 1 milhão de pessoas. 

A prevalência está ainda mais vincada quando se fala de pessoas com mais de 60 

anos sendo que 1 em cada 4 tem diabetes 6. 

A nível mundial, em 2014, cerca de 422 milhões de pessoas eram afetadas por 

esta doença7. 

O mais preocupante é que os números têm vindo a aumentar ao longo dos anos 

apesar de todos os esforços em campanhas de sensibilização tanto em Portugal como a 

nível mundial. 

Estima-se que em 2012, cerca de 1,5 milhões de pessoas morreram por causa da 

diabetes7.  
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1.3. Definição 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a diabetes é uma doença 

crónica que se caracteriza pelo pâncreas deixar de produzir insulina ou pelo corpo que a 

deixa de usar efetivamente. 

Ocorre então o aumento da glicose no sangue que poderá levar a lesões 

generalizadas nos mais diferentes órgãos. 

1.3.1. Diabetes tipo 1 

Este tipo de diabetes pode desenvolver-se em qualquer idade, mas normalmente 

tem início em crianças ou jovens. 

Em Portugal, a diabetes tipo 1, no ano de 2014, atingia 3 265 indivíduos com 

idades entre 0-19 anos correspondente a cerca de 0,16% da população no escalão 

etário6. 

É uma doença autoimune caraterizada por uma infiltração linfocítica ou por uma 

insulite (inflamação nos ilhéus de Langerhans). A inflamação pode levar à destruição 

das células β (células produtoras de insulina)9,10.  

A taxa de destruição das células β varia de pessoa para pessoa. 

Os genes mais importantes que contribuem para a suscetibilidade estão 

localizados no HLA classe II no braço p (mais curto) do cromossoma 611. 

No entanto, apenas uma pequena percentagem dos doentes são geneticamente 

suscetíveis, assim, são precisos fatores adicionais para ocorrer destruição celular. 

Fatores como vírus, fármacos e químicos também já foram reportados agentes 

desencadeadores da doença. 

O período assintomático tem uma duração variável dependendo da extensão da 

destruição das células β. 

Existem certos anticorpos que podem ser úteis para avaliar o risco de 

desenvolvimento de diabetes tipo 1: 

 Anticorpos contra as células dos ilhéus 

 Anticorpos anti-insulina 

 Anticorpos anti-GAD (descarbolixase do ácido glutâmico) 

 Anticorpos contra as tirosinafosfatases IA-2 e IA-2b9,12. 
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1.3.2. Diabetes tipo 2 

É o tipo de diabetes mais frequente, cerca de 90% dos casos e surge tipicamente 

no adulto. 

Ocorre quando o organismo não consegue usar adequadamente a insulina que 

produz ou não produz insulina em quantidade suficiente para controlar a taxa de 

glicemia levando ao aumento do açúcar no sangue. 8,13 

Tem como principais fatores de risco: 

 Obesidade 

 Sedentarismo 

 Predisposição genética 

 Elevado perímetro abdominal 

 Hipertensão e/ou dislipidemia 

Pode estar muitos anos sem ser diagnosticada pois a hiperglicemia pode não ser 

suficientemente alta para provocar sintomas. Muitas vezes é descoberta em exames de 

rotina. 

1.3.3. Diabetes gestacional 

A gravidez está associada a mudanças na sensibilidade à insulina o que provoca 

alterações nos níveis de glicemia. 

Como o próprio nome indica, a diabetes gestacional (DG) surge durante a 

gravidez.14 

A DM afeta 1 em cada 20 mulheres grávidas e se não for detetada pode acarretar 

problemas tanto para a mão como para o bebé.15 

Bebés com excesso de peso (>4 kg) são comuns nesta situação14. 

1.3.4. Hiperglicemia intermédia 

A hiperglicemia intermédia, também chamada de pré-diabetes, é um estado que, 

normalmente, está presente em pessoas que irão desenvolver diabetes do tipo 2, onde os 

níveis de glicose no sangue estão ligeiramente mais elevados que o normal, mas não 

elevados o suficiente para serem considerados diabéticos. 16 

 Quando se consegue detetar um doente nesta fase, com a ajuda de uma 

alimentação cuidada e saudável aliada ao exercício físico, é possível controlar a 

provável progressão para diabetes. 
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1.4. Sintomas clássicos 

A diabetes pode apresentar sintomas característicos: 

 Polidipsia; 

 Poliúria; 

 Visão turva; 

 Aumento do apetite mas com perda de peso; 

 Comichão com maior incidência na zona genital; 

 Cansaço; 

 Difícil cicatrização. 13,17,18 

1.5. Diagnóstico  

Segundo a Norma nº 002/2011 de 14/01/2011 da Direção-geral de Saúde, o 

diagnóstico da diabetes é feito usando plasma venoso e obtendo os seguintes valores: 

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

 Sintomas clássicos + glicemia ocasional ≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/l); 

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

glicose oral (PTGO) com 75g de glicose; 

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

Não se pode fazer o diagnóstico recorrendo apenas a um único valor de glicemia 

em jejum ou de HbA1c, todos os valores têm de ser confirmados numa segunda análise 

dentro de uma a duas semanas.  

Se houver uma análise simultânea e valores concordantes de glicemia em jejum 

e de HbA1c, o diagnóstico fica confirmado.19 

No caso da DG e segundo a Norma nº 007/2011 de 31/01/2011 da Direção-geral 

de Saúde, todas as grávidas, na primeira consulta de vigilância pré-natal, fazem a 

glicemia em jejum. 

 Se a glicemia plasmática em jejum for <92 mg/dl (5,1 mmol/L), é necessário 

realizar a PTGO com sobrecarga de 75 gramas de glicose entre as 24-28 

semanas. 

 Se a glicemia plasmática em jejum for ≥92 mg/dl (5,1 mmol/L) e <126 mg/dl 

(7,0 mmol/L), faz-se o diagnóstico de DG e já não é necessário realizar a 

PTGO com sobrecarga de 75 gramas de glicose entre as 24-28 semanas. 
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 Se o valor de glicemia plasmática em jejum for jejum ≥126 mg/dl (7 

mmol/L) ou um valor de glicemia plasmática ocasional >200 mg/dl (11,1 

mmol/L), valores a serem confirmados numa segunda análise, indica a 

existência prévia de uma diabetes que ainda não tinha sido diagnosticada.20 

 

Tabela 1 – Valores de glicemia de referência para diagnóstico da DG  

Valor glicemia 

(mg/dl) 
< 92 ≥ 92 e < 126  

≥ 126 ou glicemia 

ocasional de > 200 

 Necessário realizar 

a prova da PTGO 

com sobrecarga de 

75g de glicose entre 

as 24-28 semanas de 

gestação 

Faz o diagnóstico de 

DG 

Confirmar resultado 

Indica a existência 

de diabetes anterior 

À gravidez 

1.5.1. Prova de tolerância à glicose oral 

Deve ser realizada de manhã pois obriga um jejum de pelo menos 8h. 

Após a colheita do 

sangue em jejum, é necessário 

beber um copo de água (cerca 

de 300 ml) com 75g de 

glicose. Passado duas horas é 

novamente colhido sangue.  

No caso das crianças, a 

quantidade de glicose é 

consoante o seu peso corporal: 

1,75 g de glicose por quilo de 

massa corporal. 

Em indivíduos 

normais, o valor de glicemia 

às 2h é inferior a 140mg/dl. 

Nos diabéticos, ao fim de 2horas o valor de glicemia ultrapassa os 200mg/dl.13,19 

                                                                      

Figura 4 – Medição basal da glicemia usando a PTGO 
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1.5.2. Hemoglobina glicada A1c 

A glicação da hemoglobina varia em função da concentração da glicose a que os 

eritrócitos são expostos refletindo a glicemia média nas últimas 8-12 semanas. 

É uma análise de rotina feita em todas as pessoas com diabetes para avaliar o 

grau de controlo glicémico. 

A sua determinação é feita, pelo menos, de 6 em 6 meses e deve-se encontrar 

abaixo dos 6,5%. 21,22 

1.6. Complicações 

Com a evolução da doença as pessoas com diabetes tendem a desenvolver várias 

complicações destacando-se: 

 Microvasculares: 

o Retinopatia 

o Nefropatia 

o Neuropatia 

 Macrovasculares 

o Doença coronária 

o Doença cerebrais 

o Doença arterial dos membros inferiores 

o Hipertensão arterial 

 Pé diabético 

 Disfunção sexual 

 Problemas de pele 

No entanto, com o tratamento e com um estilo de vida saudável é possível 

prevenir ou atrasar o aparecimento destas complicações. 23,24,25~ 

 

1.7. Terapêutica farmacológica 

O objetivo major do tratamento farmacológico do diabético é obter o máximo 

controlo glicémico de forma a evitar complicações crónicas e manter a qualidade de 

vida do doente. 
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1.7.1. Insulinoterapia 

A insulinoterapia consiste no uso de insulina no tratamento e é usada na diabetes 

tipo 1, diabetes gestacional e alguns casos de diabetes tipo 2 como: 

 Doentes recém-diagnosticados marcadamente sintomáticos e/ou com 

glicemias elevadas (300–350 mg/dl) ou HbA1c (10-12%) 

 Quando a terapêutica não farmacológica associada aos antidiabéticos orais 

não for suficiente. 26 

A insulina é administrada subcutaneamente, privilegiando a zona abdominal, 

seguida do deltoide, glúteos e fémur. É importante variar o locar de administração para 

não ocorrer lipo-hipertrofias. 

As insulinas dividem-se consoante o tempo do seu início de ação26: 

 

Tabela 2 – Divisão das insulinas  

 

Os esquemas terapêuticos devem ser individualizados e adaptados a cada doente, 

no entanto, a maioria dos esquemas baseiam-se em múltiplas administrações ao longo 

do dia reduzindo a possibilidade de ocorrência de hipoglicemias noturnas e aumentar o 

controlo pós-prandial.27 

O efeito secundário mais observado devido ao uso de insulina é a hipoglicemia. 

•Regular

•Insulina aspártica

•Insulina lispro

•Insulina glulisina

Ação rápida

•NPH

•Insulina-Zinco - Monotard

Ação intermédia

•Insulina detemir

•Insulina glargina

Acção lenta ou longa

•Combinação de insulinas com diferentes inícios de ação

Pré-misturas
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1.7.2. Antidiabéticos orais 

1.7.2.1. Biguanidas – Metformina 

No tratamento farmacológico oral da hiperglicemia da diabetes tipo 2, a 

metformina é o fármaco de primeira linha.29 

Não modifica a secreção de insulina e, por isso, não produz hipoglicemia.  

Atua inibindo a absorção gastrointestinal de glicose e a neoglicogénese hepática 

e aumenta a utilização periférica da glicose. 

Para além da sua ação na glicemia, a metformina também favorece o perfil 

lipídico dos doentes. A médio longo prazo a metformina reduz o colesterol total, 

colesterol LDL e os níveis de triglicerídeos. 30,31 

Deste modo, é o fármaco de eleição para doente com diabetes tipo 2 que 

apresentem dislipidemia ou excesso de peso. 

O efeito secundário mais frequente é a diarreia. 

Contraindicado em: insuficiência renal e/ou hepática moderada ou severa, 

insuficiência respiratória e/ou cardíaca grave, gravidez ou aleitamento, cirurgia major 

ou doença grave, alcoolismo, 24-48h após uso de contrastes iodados. 30,31 

1.7.2.2. Sulfonilureias 

Aumentam a secreção de insulina pelas células β, aumentam o uptake de glicose, 

inibem a absorção gastrointestinal de glicose e diminuem a neoglicogénese e oxidação 

dos ácidos gordos. 

Podem ser de: 

 1º geração: Tobutamida, Acetohexamida, Tolazamida, Clorpropamida 

 2º geração: Glipizida, Glibenclamida, Gliclazida 

 3º geração: Glimepirida 

As sulfonilureias estão indicadas como 1ª opção em pessoa com diabetes tipo 2 

que manifesta intolerância à metformina. 

Contraindicado em gravidez, insuficiência hepática e renal. 

É frequente a ocorrência de hipoglicemias graves e ganho de peso.28,29,31 
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1.7.2.3. Glinidas 

A única glinida disponível me Portugal é a nateglinida. Possui um mecanismo de 

ação muito similar às sulfonilureias. 

São úteis em doentes que precisam de flexibilidade a nível das refeições, doentes 

idosos e doentes com sistema renal debilitado. 

Podem ser usados em monoterapia ou em combinação com outros antidiabéticos 

orais (normalmente com metformina). 

O efeito secundário mais relevante é a hipoglicemia. 31,32,33 

1.7.2.4. Glitazonas 

A glitazona usada em Portugal é a pioglitazona e está indicada como tratamentos 

de segunda ou terceira linha na diabetes tipo 2. 

A pioglitazona parece atuar através da ativação de recetores nucleares 

específicos conduzindo a uma sensibilidade aumentada à insulina por parte das células 

hepáticas, adiposas e do músculo-esquelético em animais. 

Tem alguns efeitos adversos como aumento do peso e adema, náuseas, vómitos e 

hepatotoxicidade. 

1.7.2.5. Inibidores da α-glucosidase 

A acarbose é o único inibidor da α-glucosidase em Portugal.  

Ocorre inibição das enzimas gastrointestinais responsáveis pela quebra dos 

dissacarídeos e dos oligossacarídeos em açúcares simples.  

Deste modo, atrasam a absorção dos hidratos de carbono evitando crises de 

hiperglicemia após as refeições. 31 

 Benéfica nas formas ligeiras de diabetes tipo 2. 

 Como efeitos secundários estão descritos aerocolia, sonolência e cefaleias. 

 Está contraindicada em colite ulcerosa, doença de Crohn, gravidez, aleitamento 

insuficiência renal e hepática.35 

1.7.2.6. Inibidores da dipeptidilpeptidase IV 

Como o próprio nome indica, atuam inibindo a dipeptidilpeptidase IV que é 

responsável pela degradação do péptido intestinal GLP-1.  

Uma das funções do GLP-1 é aumentar a secreção de insulina pelo pâncreas, 

assim, com o seu aumento, a quantidade de insulina secretada vai ser maior.36 
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Em Portugal, existe Alogliptina, Linagliptina, Saxagliptina, Sitagliptina e 

Vildagliptina. 

Indicadas em tratamentos combinados com metformina, sulfonilureia, glitazona 

ou em terapia tripla juntamente com metformina e sulfonilureia.29 

 

1.7.2.7. Análogos da GLP-1 

Os análogos da glucagon-like peptide GLP-1 que estão comercializados em 

Portugal são o Exenatido, Liraglutido e Lixisenatido. 

Estes fármacos ligam-se ao recetor GLP da membrana aumentando a libertação 

de insulina pelas células β. 

Reduzem a glicemia de modo eficaz com poucas ou nenhumas hipoglicemias, 

produzindo ainda perda de peso. 

Em contrapartida, o custo é elevado e os efeitos adversos são observados 

frequentemente. 37,38,39 

1.8. Rastreio gratuito à glicemia 

Como já referi, uma das minhas primeiras ideias foi realizar um rastreio à 

diabetes na farmácia.  

Em conversa com a Dra. Graça, escolhemos o tempo de duração do rastreio 

(duas semanas) e quando se iria realizar (de 9 a 20 de maio). 

Posteriormente, idealizei um cartaz para afixar na montra de modo a informar os 

utentes. [Anexo II] 

O rastreio consistiu na medicação da glicémia, preenchimento de uma ficha 

[Anexo III] e entrega de folhetos informativos. 

Ao todo participaram 24 utentes: 

 5 do sexo masculino – 21%; 

 19 do sexo feminino – 79%. 

 É de salientar que apenas uma pessoa tinha menos de 50 anos.  

Para uma breve análise dos resultados, optei por dividir os 24 utentes em dois 

grupos: 

 Utentes diabéticos - 8; 

 Utentes não diabéticos - 16. 
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Os utentes com diabetes diagnosticada foram todos fazer o rastreio em jejum e 

apresentaram todos valores de glicemia acima dos 160 mg/dl.  

É um resultado preocupante visto que nenhum se encontra nos valores 

aconselhados (< 130mg/dl).  

É de notar que todas as pessoas se mostravam surpreendidas com o resultado 

denotando uma certa apreensão com o resultado obtido.  

Em conversa com os utentes, apercebi-me que a grande causa deste 

“descontrolo” era devido, sobretudo, há má alimentação. 

Dos 16 doentes não diabéticos que participaram no rastreio houve um que 

apresentou um valor de glicemia de 186 mg/dl sem estar em jejum, “já tinha comido há 

umas horas” [sic]. A este utente foi pedido para voltar no dia seguinte para repetir a 

análise, desta vez em jejum, para conseguirmos perceber se o valor alto foi devido à 

refeição ou se já tinha passado tempo suficiente para o valor obtido ser em jejum. No 

entanto, este utente não apareceu mais na farmácia até ao final do meu estágio. 

Houve dois utentes que obtiveram, em jejum, os valores de 121 mg/dl e 118 

mg/dl. A estes doentes foi explicado que deviam ter mais cuidado com a alimentação e 

foram aconselhados a visitar o médico de família. 

Os restantes resultados encontram-se em anexo (Anexo IV e V) 

Eu esperava que a adesão ao rastreio tivesse sido melhor, mas em conversa com 

os utentes percebi que muitos tinham “medo” do resultado aos quais tentei explicar que 

não era necessário ter medo e se o resultado não fosse do seu agrado até era uma 

maneira de “atacar o problema” o mais rápido possível; outros porque já faziam o 

controlo em casa e outros porque tinham medo de ser picados. 

No entanto achei uma iniciativa positiva que serve para sensibilizar as pessoas 

sobre o problema da diabetes. 
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2. Tema II – Depressão 

2.1. Seleção do tema 

Ao longo destes 4 meses de estágio na FE deparei-me com um volume muito 

grande de vendas de antidepressivos. 

Grande parte da comunidade que a FE serve consiste em pessoas idosas, 

polimedicadas, muitas delas já viúvas sentindo-se muito sozinhas “vim à farmácia só 

para conversar” [sic] 

 Assim, para ajudar as pessoas a perceberem melhor o que é a depressão, 

desenvolvi um folheto informativo (Anexo VI).  

Escolhi este método porque é um meio fácil e prático de levar a informação às 

pessoas sem, claro, menosprezar a conversa pessoal. 

 

2.2.  Introdução 

Segundo dados da Direção-Geral da Saúde, mais de um quinto da população 

portuguesa sobre de perturbação psiquiátrica, destacando-se a ansiedade (16,5%) e 

perturbações depressivas (7,9%).40 

 A depressão é uma doença mental, comum, que é caracterizada por sentimentos 

negativos como a tristeza, perda de interesse e de prazer, falta de concentração, 

fraqueza.41 

 Estima-se que, no mundo inteiro, 350 milhões de pessoas sofram de depressão 

afetando mais mulheres que homens. 

 A depressão também está associada ao aumento da incidência de doenças como 

a obesidade, síndrome metabólico, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. 42 

  

2.3. Causas 

O mecanismo pelo qual a depressão se desenvolve ainda não está completamente 

esclarecido mas sabe-se que tem uma origem multifatorial destacando-se: 

 Fatores bioquímicos e/ou endócrinos 

 Fatores sociais 

 Fatores genéticos 

 Fatores sociais 43 
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Muitas teorias foram idealizadas para tentar explicar a depressão, mas a mais 

aceite, mas mesmo assim com falhas, é a Teoria das monoaminas proposta 

primeiramente por Schildkraut em 1965. 

 

2.3.1. Teoria das Monoaminas 

A teoria das monoaminas relaciona a depressão com o nível reduzido de 

monaminas, noradrenalina e serotonina, no cérebro. 

Num cérebro de uma pessoa com depressão há uma diminuição dos níveis de 

noradrenalina e serotonina relativamente a um cérebro dito saudável. Este desequilíbrio 

é comprovado laboratorialmente com o doseamento das catecolaminas. 

A hipótese é sustentada com o efeito benéficos que certos grupos de fármacos, 

como os antidepressivos triciclos e os inibidores da monoaminoxidase, têm no 

tratamento da depressão.  

No entanto, esta teoria também apresenta limitações tais como: 

 São necessárias 3 semanas ou mais de tratamento continuo para se observar 

efeitos positivos; 

 A reserpina provoca depleção das monoaminas mas não provoca depressão; 

 A “eficácia” dos placebos 43,44 

Deste modo, foram formuladas outras hipóteses para tentar colmatar os erros, 

mas nenhuma tem as respostas para todas as perguntas. 

 

2.4.  A depressão e o doente 

A depressão é uma doença extremamente debilitante que, em casos extremos, 

leva ao suicídio.  

Segundo a OMS, mais de 800 000 pessoas por ano suicidam-se e é a segunda 

causa de morte mais comum em idades compreendidas entre os 15 e os 29 anos. 45 

É preciso estar alerta aos sintomas dos estados depressivos, aqui, a família e os 

amigos tem um papel fundamental uma vez que quanto mais precoce for a intervenção, 

melhor são as possibilidades de tratamento.  

Os principais sintomas incluem: 

 Angustia, tristeza, apatia 

 Fadiga, cansaço e perda de energia 

 Sentimento de inutilidade 

 Falta de confiança e de autoestima 
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 Sentimentos de culpa 

 Perturbações do sono 

 Falta de concentração. 42-45 

 

2.5.  Fatores de risco 

A depressão afeta pessoas de todas idades, independentemente do sexo e do 

extrato social, mas, estatisticamente há prevalência em certos grupos: 

 Mulheres tem duas a três vezes maior probabilidade que os homens 

 Pobreza 

 Baixa escolaridade 

 Casos de depressão na família 

 Estado civil – divorciados 

 Doentes crónicos 

 Toxicodependentes 

Conhecer e saber reconhecer os fatores de risco e os sintomas é tremendamente 

importante de modo a detetar o problema logo no início.  

As pessoas têm de compreender que a depressão é tratável e com a ajuda da 

família e dos profissionais de saúde a sua cura é alcançada. 46 

 

2.6. Tratamento 

O tratamento da depressão não recai apenas no tratamento farmacológico.  

O tratamento não farmacológico também tem um peso importante na 

recuperação do doente.  

A psicoterapia é a mais usada hoje em dia mas também existe a fototerapia, a 

electroconvulsivoterapia, os manuais de autoajuda, os treinos de relaxamento, o 

exercício físico, os grupos de apoio. 

Assim sendo, o tratamento tem de ser individualizado e adaptado a cada doente. 

 

2.6.1. Psicoterapia 

A psicoterapia tem vindo a desenvolver-se com a vantagem de ser pouco 

provável a ocorrência der efeitos secundários. 

As intervenções psicoterapêuticas desenhadas especialmente para cassos de 

depressão são: 
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 Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) 

 Terapia Interpessoal (TIP) 

 Psicoterapia dinâmica intensiva de curta duração 

 Terapia do comportamento 

Estas terapias podem ser benéficas para o doente por si só.  

Nalguns casos de depressão mais ligeiros, a psicoterapia chega a ser suficiente 

para o tratamento do doente.  

Em outros casos mais complicados é um importante adjuvante à terapêutica 

medicamentosa. 46-49 

 

2.6.2. Electroconvulsivoterapia 

A electroconvulsivoterapia é de grande utilidade em casos de doença mental 

grave e resistente a outras abordagens terapêuticas. 

É recomendado o uso quando se quer resultados rápidos em casos que a vida do 

doente esteja em risco. 

Não é usada apenas em casos de depressão mas também na esquizofrenia, 

catatonia e mania. 

O paciente recebe um relaxante muscular e um analgésico de curta duração. São 

colocados elétrodos na cabeça do paciente que permitem a chegada de uma corrente 

elétrica ao cérebro induzindo um curto estado convulsivo. 50 

 

2.6.3. Farmacoterapia 

2.6.3.1. Antidepressivos Tricíclicos 

A maioria dos antidepressivos tricíclicos tem efeitos ao nível dos recetores da 

serotonina, noradrenalina e/ou dopamina. 

Bloqueiam a bomba de recaptação de noradrenalina e em diferentes graus a de 

serotonina que resultam num aumento destes neurotransmissores. 

Os efeitos secundários observáveis, ganho de peso, sedação, obstipação, boca 

seca, hipotensão ortostática são devido às suas propriedades anticolinérgicas. 51,52 

Destacam-se a imipramina e a a amitriptilina. 
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2.6.3.2. Inibidores seletivos da recaptação da serotonina 

São os antidepressivos de primeira linha e, por isso, são amplamente prescritos.  

São usados em casos de depressão, ansiedade e alguns transtornos de 

personalidade.  

Aumentam a concentração extracelular de serotonina pois inibem a sua 

recaptação. 

Provocam menos efeitos cardiovasculares e anticolinérgicos que os 

antidepressivos tricíclicos devido à baixa afinidade para os recetores muscarínicos, 

histamínicos e α1-adrenérgicos. 

No entanto provocam um certo grau de disfunção sexual, diarreia e obstipação. 

O efeito adverso mais grave observado é a síndrome serotoninérgica resultante da 

estimulação excessiva dos recetores de serotonina no organismo. A maior parte destes 

casos acontece quando se usa dois ou mais fármacos serotoninérgico.51-53 

Os fármacos utilizados deste grupo são: 

 Fluoxetina (Prozac) 

 Citalopram  

 Fluvoxamina 

 Paroxetina 

 Sertralina 

 Escitalopram  

 

2.6.3.3. Inibidores da recaptação da serotonina e noradrenalina 

Estes antidepressivos assemelham-se aos inibidores seletivos da recaptação da 

serotonina inibindo não só a recaptação de serotonina como também de noradrenalina. 

Destacam-se a venlafaxina e a duloxetina (Cymbalta). 51-53 

 

2.6.3.4. Inibidores da Monoaminoxidase  

Os inibidores da monoaminoxidase atuam, como o próprio nome indica, 

inibindo a monoaminoxidase (MAO). 

São potentes antidepressivos mas devido às suas interações com a dieta 

(alimentos ricos em tiamina) e com outros fármacos não são a primeira linha de 

tratamento.52 
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 Destacam-se: 

 Moclobemida 

 Fenelzina  

 Selegilina 

 

2.6.3.5. Antidepressivos atípicos 

São fármacos que interagem com múltiplos alvos e incluem: 

 Mirtazapina – aumenta a neurotransmissão noradrenérgica e serotoninérgica. 

 Trazodona - inibe moderadamente a recaptação de serotonina e exerce efeito 

hipnótico51-53 

 

 

2.7.  Discussão 

Achei que foi um tema que interessou aos utentes da farmácia pois mostravam-

se curiosos sempre que lhes oferecia o panfleto. 

Sempre que alguém ia aviar uma receita com antidepressivos era mostrado o 

panfleto e as pessoas levavam para casa para leitura. 

Algumas pessoas disseram que gostaram e até pediam mais um para dar à 

família. 
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3. Outra iniciativa – Dia do Pai 
 

Uma atividade que desenvolvi na farmácia foi alusivo ao dia do pai. 

Foi um projeto muito pequeno que apenas consistiu em juntar todos os produtos 

cosméticos para homem e coloca-los, de forma organizada, em cima do balcão. 

Também criei um cartaz para colocar na montra para relembrar o dia do pai aos 

utentes. (Anexo VII) 

Todos os clientes que compraram algum produto, também foi entregue um 

cartãozinho para colocar no embrulho feito na farmácia. (Anexo VIII). 

A aceitação desta iniciativa foi fantástica por parte dos utentes que compraram 

bastantes produtos expostos. 
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Anexos 

Anexo I – Folheto informativo sobre a diabetes 
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Anexo II – Cartaz informativo do rastreio 
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Anexo III – Tabela do rastreio gratuito à diabetes 
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Anexo IV – Tabela do rastreio gratuito à diabetes 
preenchida (frente) 
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Anexo V – Tabela do rastreio gratuito à diabetes 
preenchida (verso) 
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Anexo VI – Folheto informativo depressão 
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Anexo VII – Cartaz dia do pai para a montra 
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Anexo VIII – Cartões do dia do pai 
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Resumo 

 
No âmbito do estágio curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) 

sobre a alçada da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, realizámos o nosso estágio 

no HPBN pertencente ao Grupo Trofa Saúde (GTS). Este realizou-se nos meses de julho e 

agosto, sendo que o horário de trabalho foi das 9h às 18h, de 2a a 6a feira. 

Durante os dois meses de estágio, os dois estagiários realizaram sempre as mesmas 

atividades, não ficando divididos em diferentes áreas, dado que não era política do hospital 

tendo em conta o contexto que a farmácia hospitalar estava inserida. 

Apesar de a área da farmácia hospitalar ser bastante reduzida, possui uma excelente 

organização interna pois o espaço foi disposto de forma bastante eficiente, permitindo uma 

ótima abordagem de toda e qualquer colaborador da mesma. 

Um dos maiores ensinamentos que retiramos deste curto mas produtivo período de estágio 

foi a perceção que tivemos do mesmo, no âmbito de um hospital. Sem os serviços farmacêuticos 

a trabalhar de forma eficiente e organizada, as repercussões irão afetar todo o hospital, pois este 

depende de forma direta ou indireta, e quem sentirá com estes efeitos serão os utentes do 

mesmo. 

Os serviços farmacêuticos encarregam-se da eficácia e segurança dos medicamentos, da 

qualidade da terapêutica, da receção, armazenamento e distribuição dos medicamentos, 

promoção do ensino e a integração da Comissão de Farmácia e Terapêutica. 

Este estágio tem como maior valia a possibilidade de colocar em prática todos os 

conhecimentos teóricos que foram aprendidos durante cinco anos de curso, agora numa 

contextualização mais prática. Para além da componente científica outras vertentes podem ser 

exponenciadas, tais como entender qual o papel do farmacêutico, as suas competências e 

responsabilidades, perceber a orgânica dos serviços farmacêuticos (SF) e a sua comunicação 

com a farmácia central do grupo, conhecer os diversos setores da farmácia hospitalar e a 

responsabilidade na estrutura, relacionando as competências científicas, não esquecendo as 

deontológicas. 
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Figura 1. Logótipo do Grupo Trofa Saúde 

Parte I 

 

1. Grupo Trofa Saúde 

  

O Grupo Trofa Saúde assume-se como um projeto global de saúde, integrando uma vasta 

rede de Unidades Hospitalares, sendo estes o Hospital Privado da Trofa, Hospital Privado de 

Alfena e Valongo (Farmácia Central e Armazém), Hospital Privado da Boa Nova, Hospital 

Privado de Braga, Hospital Privado de Braga Centro, Hospital Privado de Gaia, Hospital de dia 

da Maia, Hospital de dia de Famalicão.1  

Atualmente já serve uma população superior a 2,5 milhões de habitantes, com particular 

enfoque no norte do país, pretendendo reforçar igualmente o objetivo de se tornar uma 

referência no setor.  

O seu principal objetivo é melhorar a forma de cuidar dos seus clientes, proporcionando-

lhes cuidados de proximidade.  

Na saúde a confiança é essencial, sendo exigidos elevados padrões de qualidade a nível 

técnico e humano. O GTS é já uma referência a nível nacional e dispõe de um dos melhores 

corpos clínicos, capaz de garantir um serviço de acordo com os padrões mais atuais da medicina 

moderna.2  

Os serviços que o grupo apresenta são: serviços de urgência de adultos e pediátrica 24 

horas, blocos operatórios, unidades de neonatologia 24 horas, maternidades com várias salas de 

parto, medicina física e reabilitação, consultas externas com mais de 45 especialidades clínicas e 

um conjunto de diversos meios complementares de diagnóstico. 

 

1.1. Hospital Privado da Boa Nova 

O HPBN, unidade hospitalar do GTS, 

assume-se como uma das unidades do setor 

privado no norte do país com mais 

experiência a garante assistência a quem 

procura durante todos os dias do ano. 

Este hospital assegura uma oferta 

alargada e multidisciplinar a toda a 

Figura 2. Fachada principal do HPBN 
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Tabela 1. Organização dos SF 

dosLogótipo Trofa Saúde 

população nas diversas especialidades médico-cirúrgicas. O seu serviço de urgência está aberto 

24h/365 dias, com 9 especialidades integradas, aliado a uma oferta permanente de cuidados 

intensivos neonatais e para adultos, constituindo um fator único e diferenciador no panorama da 

saúde privada da região norte do país.3  

O HPBN posiciona-se como uma organização de confiança alicerçando-se numa equipa 

experiente liderada pelo Dr. Bento Bonifácio (diretor clínico) e Dr. Jorge Curval 

(administrador). 

 

2. Serviços Farmacêuticos 

Os SF hospitalares são regulamentados por Decreto-Lei4 próprio sendo que são o serviço 

que, nos hospitais, assegura a terapêutica medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia e 

segurança dos medicamentos, integra as equipas de cuidados de saúde e promove ações de 

investigação científica e de ensino.  

No GTS, quer no Hospital Privado da Trofa, Hospital Privado da Boa Nova, Hospital 

Privado de Braga, Hospital Privado de Braga Centro, Hospital Privado de Gaia os SF são 

assegurados por um farmacêutico, que desempenha o papel de diretor técnico. Nas restantes 

unidades hospitalares, Hospital Privado de Alfena e de Valongo, os serviços são assegurados 

por dois farmacêuticos, mais um auxiliar de farmácia, dado que é neste que está localizada a 

farmácia central (FC) para além da farmácia da unidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O horário de funcionamento dos SF foi previamente definido pela comissão executiva do 

grupo, sendo que este normalmente é de 2a a 6a feira de cada semana, entre as 9h e as 18h (8 

Farmácia Central
Dra. Patrícia Moura
Técnica Auxiliar -
Iolanda Silva

Farmacêutico 
(Substituição de férias) -
Tiago Pereira

Hospital Privado da Trofa
Hospital de Dia de Famalicão
Dr. Ricardo Carvalho

Hospital Privado da Boa Nova
Hospital de Dia da Maia
Dr. André Azevedo

Hospital Privado de Braga 
Dr.ª Andreia Leite

Hospital Privado de Braga Centro
Dr.ª Rosa Mendes

Hospital Privado de Alfena
Dr.ª Andreia Brito

Hospital Privado de Gaia
Dr.ª Alexandra Soares
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horas de trabalho diário), sendo que a pausa para almoço é de uma hora, entre as 12h e as 14h30 

min. Este encontra-se afixado num local visível, isto é, à porta do local de trabalho.  

A coordenadora dos SF, a Dra. Patrícia Moura encontra-se disponível 24 horas por dia, dada 

a sua isenção de horário. 

 

3. Recursos humanos e farmacêutico no contexto hospitalar 

No contexto hospitalar, os farmacêuticos fazem parte da classe dos técnicos superiores de 

saúde, sendo que nos SF do HPBN trabalha apenas um farmacêutico, o Dr. André Azevedo, 

desempenhando também o papel de diretor técnico dos serviços. 

Inserindo-se no contexto hospitalar, o farmacêutico, enquadra-se numa equipa 

multidisciplinar. Todas as semanas, às quartas-feiras de manhã, têm uma reunião com os chefes 

de todos os departamentos presentes no hospital debatendo-se temáticas e formas de otimizar os 

serviços.  

O farmacêutico tem de estar em completa harmonia com todos os setores do hospital, 

conhecendo cada um deles da melhor forma possível e percebendo os pontos fortes e fracos de 

cada um, para que exista eficiência, uma aquisição racional de medicamentos e uma boa gestão 

do seu serviço e do hospital, preparando com rigor e segurança e distribuindo eficazmente os 

medicamentos.5 

Outra das suas valências, é a prestação de informação a todo e qualquer serviço, dado que 

os SF são a “ponte de informação” do hospital, e se este não funcionar de forma efetiva, o 

hospital também não funcionará. 

 

4. Programa informático e gestão hospitalar de armazém e farmácia 

Visto o enorme fluxo de informação que o farmacêutico tem de lidar diariamente, no 

contexto hospitalar, é imprescindível a existência de ferramentas que permitam a gestão de 

informação da melhor forma possível.  

O desenvolvimento de programas informáticos adaptados ao funcionamento de unidades 

hospitalares permite centralizar numa única plataforma todos os processos associados ao uso do 

medicamento. 

Todos os hospitais do GTS utilizam os mesmos programas informáticos de forma a 

uniformizar a informação. As compras dos medicamentos passam todas pela FC do grupo, 

sendo que posteriormente são distribuídas a todos os hospitais. De forma a acompanhar este 

processo e todo o circuito do medicamento de cada unidade hospitalar, esta ferramenta é 

bastante útil. 

Os programas informáticos utilizados são três diferentes. O CPC Farmácia/ Logística 

Hospitalar (Glintt Health Care Solutions) é utilizado numa vasta gama de funções, sendo que as 

principais utilizações são gestão de stocks, pedidos semanais, satisfação de pedidos, gerar mapa 
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dose unitária, consulta de débitos, emissão de listagens, entre outros. O Intranet é apenas 

utilizado na FC, sendo a Dra. Patrícia Moura (farmacêutica coordenadora dos serviços 

farmacêuticos (CSF)) a utilizadora, pois é a única que realiza as compras que depois são 

distribuídas pelos hospitais.  

Cada unidade faz o pedido no CPC dos medicamentos que necessita, sendo que estes são 

rececionados e analisados pela CSF, e de seguida o pedido geral é efetuado através do Intranet. 

Também é através do Intranet que se realiza o pedido de consumíveis para a farmácia, entre eles 

canetas, folhas, rolos de etiquetas, capas arquivadoras, entre outros. O PHC é utilizado apenas 

na FC na receção de encomendas, e a nível das unidades hospitalares é usado na emissão de 

guias de transporte. Os motoristas, quando transportam medicamentos entre farmácias do GTS, 

necessitam, legalmente, de ter em sua posse uma guia de transporte, daí que esta funcionalidade 

seja de extrema importância. 

Estas plataformas são, por estes motivos, de elevada importância para uma gestão mais 

equilibrada de medicamentos e de toda a logística associada, rentabilizando uma maior 

qualidade de trabalho e serviço prestado.6 

 

5. Circuito do medicamento 

5.1. Gestão de stocks e aquisição de medicamentos 

Uma das áreas fundamentais no uso racional e eficaz de medicamentos, é a gestão de stocks 

e posterior aquisição de medicamentos. 

O orçamento do hospital apresenta uma percentagem relevante para compra de 

medicamentos, o que leva a uma responsabilidade acrescida e competência para que o 

inventário presente em armazém seja o necessário para todas as atividades do hospital, e ao 

mesmo tempo, não possuir stocks em excesso, sendo que a possibilidade de não se utilizar 

medicamentos por estes estarem fora do prazo de validade (PV) é maior, demonstrando assim 

uma má gestão dos recursos existentes, daí que se considere que uma gestão racional dos stocks 

é essencial para a vitalidade de um serviço.7 

No HPBN, o Dr. André Azevedo definiu os stocks ideais para a farmácia, e para cada um 

dos serviços do hospital, juntamente com os enfermeiros responsáveis. Estes foram idealizados 

para permanecerem, em média, cerca de uma semana na farmácia, e, cerca de 3-4 dias em cada 

um dos serviços. 

Semanalmente, todas as farmácias do grupo enviam à FC um pedido baseado nas 

necessidades de cada hospital. A FC envia o pedido total ao departamento de compras do grupo 

que por sua vez é responsável por efetuar a encomenda aos laboratórios fornecedores.8 

Para a aquisição de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, é necessário enviar por 

carta registada para o laboratório o Anexo VII (Anexo I) devidamente preenchido. Só depois do 
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laboratório receber o Anexo VII e verificar que está tudo em conformidade é que procede à 

entrega dos referidos medicamentos. O original é devolvido à FC, depois de assinado pelo 

responsável pelo laboratório, e arquivado durante 5 anos. A requisição de estupefacientes e 

psicotrópicos é feita uma vez por mês. 

 

5.2. Receção de medicamentos 

A receção de medicamentos dá-se apenas na FC, dado que é onde se realizam as 

encomendas.  

As encomendas chegam todas pelo transportador, confirmando-se numa primeira fase se a 

mercadoria corresponde à nota de encomenda e à guia de remessa. Posteriormente segue-se a 

validação dos medicamentos, confirmando-se a quantidade, a integridade das embalagens, o 

número de lote e o prazo de validade. De seguida dá-se a respetiva entrada da encomenda 

colocando os dados nos programas informáticos, no PHC e no Intranet, no CPC o stock é 

atualizado automaticamente.  

Para satisfazer as encomendas das diferentes farmácias, utiliza-se o CPC, que informa qual 

e quantos medicamentos são precisos. Há, então, separação dos medicamentos segundo hospital 

para facilitar o trabalho dos motoristas, evitando ao máximo possíveis erros. 

Regra geral, o prazo de validade deverá ser superior a 6 meses, ou caso contrário, poderá ser 

inferior, mas com salvaguarda de troca por parte do fornecedor. Aquando da receção dá-se 

prioridade aos produtos que necessitam de refrigeração, pois as suas propriedades podem ser 

facilmente alteradas.9 

Existem também algumas exceções para alguns grupos que precisam ser cumpridas, sendo 

este o caso dos medicamentos hemoderivados e das matérias-primas. Tanto os medicamentos 

hemoderivados como as matérias-primas devem ser acompanhados pelos respetivos impressos 

ou certificados de autorização. Os hemoderivados devem ser acompanhados de um Certificado 

de Autorização de Utilização do Lote (CAUL) (Anexo II) emitido pelo INFARMED, sendo que 

este documento deve ser digitalizado e arquivado informaticamente. Já as matérias-primas 

devem possuir um Boletim de Análise que comprove a qualidade do lote. Depois da verificação, 

este documento é enviado à produção, onde se comprova a qualidade. 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos são da responsabilidade do farmacêutico, 

sendo rececionados da mesma forma e armazenados em local apropriado com acesso limitado. 

Caso existam inconformidades durante este processo de receção, estas devem ser registadas 

e comunicados para decisão posterior. 
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5.3. Armazenamento de medicamentos 

O armazém da FH possui medicamentos e os demais produtos farmacêuticos, sendo esta 

uma área com enorme importância na unidade de saúde.  

A gestão tem de ser executada de forma cuidadosa, sendo importante assegurar o constante 

fluxo de medicamentos e produtos a todos os serviços nos prazos estipulados. 

Os medicamentos são armazenados tendo em conta a sua conservação, com condições 

adequadas de humidade, luminosidade, temperatura, sendo estas últimas controladas por um 

sistema de controlo e registo automático e contínuo. 

Os medicamentos e produtos farmacêuticos encontram-se armazenados em local apropriado 

e separados por ordem alfabética, de acordo com a sua forma farmacêutica, seguindo as normas 

da Denominação Comum Internacional (DCI):  

Comprimidos 

 

Ampolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Carro dos comprimidos 

Figura 4. Estante das ampolas 
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Soros 

 

Soluções orais 

Oftalmologia 

Anestesia 

 

Fisioterapia 

Cremes e 

pomadas 

Aplicação 

tópica 

 

Figura 5. Divisão onde estão organizados os soros 

Figura 6. Estante das soluções orais (1º e 2º prateleiras); de oftalmologia 

(prateleira do meio); anestesia (as duas ultimas prateleiras) 

Figura 7. Na estante da direita está o material correspondente à 

fisioterapia. Na estante da esquerda: nas duas primeiras estão os 

cremes e pomades; nas de baixo está material de aplicação tópica 
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Figura 9. Frigorífico fechado Figura 10. Frigorífico aberto 

Imagiologia 

Dentária 

Nutrição 

Solutos e 

detergentes 

 

Produtos de frio 

  

Cofre 

  

 

                                                 

Figura 8. Na estante da direita está o material destinado 

à imagiologia, dentária e nutrição. Na estante da 

esquerda estão organizados os solutos e detergentes. 

Figura 12. Cofre aberto Figura 11. Cofre fechado 
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Durante o nosso estágio no HPBN foi possível verificar que se utilizava os princípios de 

armazenamento segundo o método de rotação First Expired, First Out (FEFO) para a reposição 

de inventários, garantindo assim que os produtos com prazo de validade mais curto são 

arrumados à frente, garantindo assim uma maior rotação de stocks, minimizando assim a 

expiração do prazo de validade e por conseguinte perda de produto.10 

Também durante o estágio assistimos a alguns empréstimos pedidos pelo HPBN a hospitais 

públicos da área metropolitana do Porto. Quando surgiram casos em que não existiam os 

medicamentos necessários ao tratamento, um hospital público era contatado para nos emprestar 

o referido medicamento durante 2/3 dias. Durante esse tempo, a FC encomenda o medicamento 

ao laboratório em quantidade suficiente para devolver ao hospital e, caso necessário, para o 

doente continuar o tratamento.  De realçar que o HPBN tinha facilidade de empréstimos devido 

à boa relação profissional entre os farmacêuticos dos hospitais. 

 

6. Formulário hospitalar 

O formulário hospitalar (FMH) baseia-se numa lista com todos os medicamentos 

disponíveis no GTS, tendo sido elaborado pela CSF e pelos diretores clínicos de cada hospital.  

É de realçar que, devido, ao crescimento exponencial do GTS, cada vez mais, há situações 

especiais que necessitam de medicamentos que não se encontram contemplados no formulário. 

É necessário recorrer, então, ao extra-formulário.  

Caso o médico deseje algum medicamento não incluído no FMH tem de preencher a folha 

de justificação de receituário de medicamentos, que tem de ser analisada pelo farmacêutico e o 

diretor clínico (DC) de cada unidade hospitalar, tomando estes a decisão da compra ou não do 

medicamento para o respetivo doente. 11 

 

7. Farmacotecnia 

Farmacotecnia é um dos ramos dos SF que tem como objetivo a preparação de 

medicamentos necessários no hospital, e que não existem disponíveis comercialmente, nas 

doses necessárias, ou por ser mais vantajosa a sua preparação em contexto hospitalar. 

A preparação dos medicamentos manipulados obedece às Boas Práticas de Fabrico de 

Medicamentos Manipulados, que constam na Portaria nº 594/2004 de 2 junho.12 

A existência deste setor no hospital permite garantir a preparação de medicamentos de 

forma individualizada, com características adaptadas a grupos populacionais específicos, 

fornecendo resposta à falta de alternativas produzidas industrialmente. 

Para além disso, neste campo da manipulação de medicamentos devemos também incluir o 

fracionamento e reembalagem de medicamentos, com vista a serem dispensados a doentes em 

ambulatório ou na distribuição por dose unitária.  
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Atualmente, todos os medicamentos produzidos no GTS, são produzidos no Hospital de 

Alfena, sendo que as preparações mais frequentes são: a formulação de preparações estéreis, a 

formulação de preparações não estéreis (manipulados de uso tópico) e a reembalagem 

(comprimidos não preparados para dose unitária, porque não possuem lote nem validade no 

verso de cada comprimido). 

 

8. Medicamentos de autorização de utilização especial 

Todos os medicamentos comercializados em Portugal possuem obrigatoriamente uma 

autorização de introdução no mercado (AIM). Se o GTS necessitar de um medicamento que não 

se encontra comercializado em Portugal, logo não possua AIM, deve pedir uma autorização de 

utilização especial (AUE) ao Infarmed.  

Este pedido é realizado diretamente ao Infarmed, anualmente, pela CSF, no qual é descrito 

uma precisão da quantidade de produto que irá ser utilizado. Se esta quantidade não for 

suficiente para satisfazer as necessidades durante um ano, outro pedido AUE terá de ser feito à 

mesma entidade. Com o pedido, terá de ser enviado toda a documentação existente sobre o 

medicamento que normalmente é enviado pelo laboratório. Posteriormente, o Infarmed 

comunica o seu parecer por e-mail ao GTS, e só após esta resposta, o pedido pode ser feito ao 

laboratório. A documentação deve ser arquivada por um período de 5 anos e facultada a esta 

entidade sempre que solicitado. 

O impresso de autorização de medicamentos de utilização especial segue em anexo (anexo 

III). 13 

 

9. Sistema de distribuição de medicamentos 

9.1. Distribuição clássica 

O sistema de distribuição clássica tem como principal objetivo o fornecimento de 

medicamentos para reposição de stocks em quantidades previamente estabelecidas entre o 

enfermeiro chefe e o farmacêutico baseado nas necessidades semanais de cada serviço (stock 

ideal). 

Os pedidos podem ser gerados tanto pelo farmacêutico nos seguintes serviços: 

hemodinâmica, bloco de partos, bloco operatório (só medicamentos), endoscopia (só 

medicamentos), internamento, urgência e neonatologia, como pelo próprio serviço: consulta 

externa, imagiologia, bloco operatório (soros e embalagem vazia (anexo IV)), medicina 

dentária, fisioterapia, endoscopia e unidade de cuidados intensivos. 

Quando é necessário algo com urgência o pedido pode ser feito por telefone ou presencial. 

A nível informático, o primeiro passo é conferir se o stock consegue satisfazer o pedido. 

Caso o stock (físico e informático) seja suficiente para dar seguimento ao pedido procede-se à 

transferência direta dos medicamentos/artigos para os serviços (anexo V e VI). Se o stock 
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informático for menor que a quantidade pedida pelos serviços, mas se houver stock físico haverá 

um acerto manual dos produtos em questão (anexo VII). Por outro lado, se o stock informático 

for superior ao físico normalmente é porque a encomenda está em trânsito da farmácia central 

para o HPBN.14 

Os medicamentos, com exceção de ampolas de pequenas dimensões (por questões 

logísticas), que irão para a urgência e para o bloco são etiquetadas de modo a diminuir erros por 

falta de débito. 

 

9.2. Distribuição individual diária 

A distribuição individual diária consiste na dispensa dos medicamentos para 24h segundo 

prescrição médica. 

Regularmente, o farmacêutico verifica no sistema informático se houve entrada de novos 

doentes ou alteração de medicação de doentes já internados para proceder à sua validação. Há 

certos tipos de medicamentos, como os antimicrobianos, que necessitam justificação por parte 

do médico para os prescrever. 

Todos os dias e por volta da mesma hora, cerca das 16h, é emitido o mapa da dose 

individual diária que nos informa quais os doentes internados, o seu quarto e qual a medicação 

que necessitam para 24h (anexo VIII). Os soros, estupefacientes e medicação habitual do do 

doente (medicação de casa) não são levadas por se encontrarem no internamento.15 

Depois de retirado o mapa, é feita a identificação das gavetas e separada a medicação. 

Posteriormente é efetuado o débito da medicação na conta de cada paciente. A mala com a 

medicação é entregue em cada serviço e é recolhida a do dia anterior. 

Durante os dois meses de estágio, separamos a medicação para os doentes todos os dias, 

sendo que à 6ª feira tínhamos de realizar esta mesma distribuição para três dias, 6ª feira, sábado 

e domingo. 

 

9.3. Distribuição em ambulatório 

A distribuição de medicamentos em regime de ambulatório possibilita a dispensa de 

fármacos a doentes que não estejam internados, permitindo assim a redução dos custos 

diretamente associados ao internamento. 

No HPBN, os doentes com patologias específicas que vão desde cancro da próstata, cancro 

da mama, cancro do pulmão e fibrose quistica, usufruem deste serviço.16 

O médico prescreve o medicamento e faz chegar ao farmacêutico a respetiva receita. Já na 

posse da receita, o farmacêutico é incumbido de encomendar o fármaco. Quando o 

medicamento chega ao hospital, o farmacêutico liga para o doente de modo a avisá-lo que pode 

ir levantá-lo. Este processo é repetido todos os meses pois cada embalagem só dá para um mês 

de tratamento. 
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9.4. Distribuição de estupefacientes 

O pedido dos estupefacientes à FC é efetuado na primeira segunda-feira de cada mês. 

Atualmente, no HPBN, os estupefacientes que existem e que o hospital possui stock são: 

fentanilo, remifentanilo, alfentanilo, morfina, pasta de cocaína, sufentanilo e petidina. Este stock 

foi pré-estabelecido entre o farmacêutico e o enfermeiro responsável pelo serviço. Sempre que é 

utilizado um dos medicamentos acima mencionados, é necessário haver um registo em impresso 

próprio designado anexo X (anexo IX).17 

Para o preenchimento correto do anexo, o enfermeiro necessita da identificação do serviço, 

DCI do medicamento, forma farmacêutica, dosagem, nome do utente, número identificativo de 

cada doente e a quantidade administrada, rubricar e assinar. Cada anexo tem um espaço 

reservado para o preenchimento até ao máximo de 10 doentes diferentes. Quando o documento 

está preenchido, o médico responsável (diretor clinico na urgência e internamento e 

anestesiologista no bloco operatório) e o farmacêutico assinam. 

Cada anexo é composto por duas folhas, o original que fica no arquivo da farmácia e o 

duplicado que fica no respetivo serviço. De modo a haver um controlo mais apertado, no GTS 

também existe um ficheiro excel onde estão descritas todas as movimentações destes 

medicamentos. 

 

9.5. Distribuição de derivados do plasma 

No HPBN, os derivados do plasma (hemoderivados) utilizados são: a albumina, a fibrina 

humana e a hemoglobina anti-Rh. 

Sempre que são prescritos, é necessário preencher o modelo nº1804 (anexo X) (requisição, 

constituída por duas vias, farmácia e serviço) com o nome do hemoderivado, nome do serviço 

requisitante, número mecanográfico, identificação do doente, dose, duração do tratamento e 

justificação clinica (anexo XI). 

O original, depois de assinada pelo enfermeiro que recebe o medicamento, é devolvido à 

farmácia sendo arquivada durante 5 anos.18 

 

9.6. Sugamadex® 

O Sugamadex® é um fármaco utilizado para reverter os efeitos do rocurónio e vecurónio 

(relaxantes muscules) usados em cirurgia. 

Foi criada uma folha de justificação da sua utilização devido ao seu uso indiferenciado, 

associado a custos elevados, por parte dos anestesistas. Assim, o Sugamadex® só pode ser 

utlizado em doentes com obesidade mórbida, com dificuldade em intubar e ventilar, com 
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patologias que limitam o uso de atropina e neostigmina ou com episódio respiratório crítico pós-

operatório (Anexo XII). 

 

9.7. Mala cardíaca 

A mala cardíaca está guardada na farmácia já com as gavetas previamente organizadas pela 

equipa de enfermagem da cirurgia cardíaca. Quando há cirurgias cardíacas, a mala é preparada e 

levada ao bloco operatório no dia anterior. Os fármacos contidos na mala são: o ácido 

aminocapróico, a adenosina, a adrenalina, a aminofilina, a amiodarona, o gluconato de cálcio 

10%, o cloreto de potássio 7,5 %, o cloridrato de labetalol, a digoxina, o dinitrato de isossorbito, 

a dobutamina, a dopamina, a efedrina, a heparina, a lidocaina 1%, a fenileferina, o metoprolol, o 

nitroprussiato de sódio, a noradrenalina, a papaverina, o propofol 2%, a protamina e o sulfato de 

magnésio 20 %. Também são enviados os soros: ringer e lactato 1000mL, ringer e lactato 

500mL e bicarbonato de sódio 200 mL.20 

 

 

 

10. Contagem de stocks 

A contagem de stocks é um ponto essencial na gestão do HPBN de modo a evitar o máximo 

possível as perdas. 

A contagem no internamento 1 e 2, urgência e bloco é feita semanalmente, nos restantes 

serviços (endoscopia, hemodinâmica, bloco de partos, neonatologia, consultas externas e 

unidade de cuidados intensivos) é feita trimestralmente. Os medicamentos e os soros em falta 

são anotados e entregues ao enfermeiro responsável de cada serviço, para correção dos erros. 

O stock da farmácia hospitalar é avaliado de 4 em 4 meses. Se houver stock em falta é 

comunicado aos farmacêuticos dos restantes hospitais do grupo para perceber se ocorreu algum 

erro na entrega dos medicamentos. Se houver stock em excesso em algum dos hospitais, é feita 

uma transferência direta para acertar os stocks dos dois hospitais.21 

Figura 13. Mala cardíaca 
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11. Controlo de prazos de validade 

O controlo do PV é uma das atividades mais importantes de um farmacêutico, não só como 

forma de minimizar perdas financeiras como também para não por em risco a saúde dos 

doentes. 

Para um controlo rigoroso dos PV, existe uma lista excel onde se encontram registados 

todos os produtos, os serviços onde se encontram e respetivos prazos de validade. 

Todos os meses, recorrendo a essa mesma lista, é feito um levantamento dos produtos que 

vão expirar no mês seguinte. Estes em que o PV vai terminar, são retirados e reencaminhados 

para a farmácia. Na farmácia, é tentado que estes sejam utilizados o mais depressa possível. O 

ficheiro excel é então atualizado com a indicação "retirado" nesses mesmos produtos.22 

 

12. Gases medicinais 

Os gases medicinais (GM), ou terapêuticos, são medicamentos. São utilizados para ventilar, 

oxigenar ou anestesiar um paciente, aliviar a dor aquando um ato doloroso ou, ainda, tratar as 

infeções respiratórias agudas. 23 

Outros gases habitualmente utilizados em alguns atos médicos no HPBN (dióxido de 

carbono medicinal ou azoto medicinal líquido) são considerados dispositivos médicos, pelo que 

não são alvo de controlo pelos SF do HPBN. 

A empresa dos GM que abastece o GTS, incluindo-se o HPBN, é a Air Liquide Medicinal, 

um laboratório especializado no fabrico e distribuição de gases para uso medicinal. Esta é 

também responsável pela instalação e manutenção dos equipamentos do HPBN, bem como pela 

apresentação de todas as informações, indispensáveis à sua correta utilização. 

Os GM são utilizados nos serviços de urgência, no bloco operatório, nos internamentos e 

nos restantes serviços do HPBN que possuem carro de emergência.  

Estes são usados a partir de tomadas que equipam os diferentes serviços ou a partir de uma 

ligação direta de uma garrafa sobre pressão, sendo que o armazém destes encontra-se na parte 

exterior do hospital. Os GM devem conservar a sua pureza e estar disponíveis em qualquer 

momento. 

O departamento de manutenção do HPBN faz, via e-mail, a encomenda direta ao laboratório 

do tipo de gás e da quantidade necessária com conhecimento dos SF. 

As garrafas são entregues ao HPBN à 3ª e 5ª feira de manhã e as garrafas vazias são 

levantadas. O laboratório entrega uma guia de remessa à manutenção na qual especifica a 

descrição e as quantidades das garrafas entregues. Essa guia é então entregue pela manutenção 

aos SF do HPBN.  

Aquando da receção da encomenda pelo laboratório, o responsável da manutenção do 

HPBN retira, após leitura eletrónica do laboratório, todas as etiquetas que se encontram em 
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garrafas vazias. As etiquetas também são entregues nos SF. No HPBN sempre que uma garrafa 

termina, um alarme sonoro dispara no serviço de urgência. Procede-se então ao contato com 

alguém do departamento de manutenção para se efetuar a troca de garrafas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Cronograma das atividades realizadas 

DIÁRIO 

MANHÃ TARDE 

- Verificar se houve levantamento de medicação 

na farmácia; 

- Validar prescrições médicas; 

- Validar prescrições médicas + Preparar malas 

unidose para internamento; 

- Reverter medicação do dia anterior + Debitar 

unidose; 

- Conferência de faltas de débito no 

internamento; 

 

2A FEIRA 

MANHÃ TARDE 

- Debitar medicação unidos de domingo, 

segundo altas clínicas; 

- Fazer encomenda semanal à Farmácia Central; 

- Gerar e satisfazer pedido de medicamentos, 

embalagens vazias/soros da Urgência; 

- Gerar e satisfazer pedido de 

medicamentos/soros ao Internamento 1 e ao 

Internamento 2; 

- Satisfazer o pedido da Consulta Externa; 

- Gerar e satisfazer pedido de Bloco de Partos e 

Neonatologia; 

- Gerar e satisfazer o pedido de embalagens 

vazias/soros do Bloco; 

 

3A FEIRA 

MANHÃ TARDE 

- Gerar e satisfazer pedido de medicamentos do 

Internamento; 

- Gerar e satisfazer pedido de medicamentos do 

Bloco; 

- Gerar e satisfazer pedido de medicamentos da 

Endoscopia; 

- Gerar e satisfazer pedido de medicamentos do 

Hospital de Dia da Maia; 
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4A FEIRA 

MANHÃ TARDE 

- Reunião de alinhamento operacional; 

- Gerar e satisfazer pedido de medicamentos do 

Internamento; 

- Gerar e satisfazer pedido de medicamentos da 

Hemodinâmica; 

- Inventário de serviços + controlo de prazos 

de validade; 

- Satisfazer pedido de Esterilização; 

- Satisfazer pedido de Imagiologia; 

- Satisfazer pedido de Dentária; 

5A FEIRA 

MANHÃ TARDE 

- Receber e guardar soros Baxter; 

- Satisfazer pedido de medicamentos e 

soros/embalagens vazias da Urgência; 

- Satisfazer pedido de 

medicamentos/soros/embalagens vazias do 

Internamento 1 e 2; 

 

6A FEIRA 

MANHÃ TARDE 

- Gerar e satisfazer pedido de medicamentos do 

Internamento; 

- Gerar e satisfazer pedido de medicamentos do 

Bloco; 

- Gerar e satisfazer pedido da Endoscopia; 

- Repor estupefacientes do Bloco;; 

- Preparar malas unidose para 6a feira, sábado e 

domingo; 

- Debitar medicação unidose apenas de de 6a 

feira; 
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Parte II 

Enquadramento na Parte II do Relatório em Farmácia Hospitalar 

Durante o nosso estágio curricular em FH dedicamos parte do nosso tempo a pensar em algo 

que poderíamos realizar para que a nossa passagem pelo HPBN não fosse apenas a de mais um 

conjunto de estagiários.  

Os projetos desenvolvidos foram os seguintes: “Intervenção farmacêutica no contexto 

hospitalar”, a “Elaboração de uma planta de emergência dos serviços farmacêuticos no Hospital 

Privado da Boa Nova” e a “Criação de um fluxograma do circuito do medicamento no Hospital 

Privado da Boa Nova”.  

Na nossa ótica o projeto em que dedicamos maior parte do nosso tempo, dada a 

complexidade do mesmo, foi o da intervenção farmacêutica (IF). Uma vez que, a classe 

farmacêutica é a nossa, e defendemos o valor do farmacêutico na sociedade e neste caso em 

contexto hospitalar, decidimos aprofundar o nosso conhecimento nesta temática, explorando 

diariamente diversos casos clínicos dos doentes que estavam internados no HPBN, realizamos 

trabalho de pesquisa para cada caso em específico, e com a colaboração do Dr. André Azevedo, 

conseguimos detetar algumas inconformidades em algumas prescrições médicas. O facto de 

termos criado algumas rotinas na análise destes casos, conseguimos com que o nosso estágio 

fosse bastante interessante e enriquecedor, não só para nós, mas também para o Dr. André.  

Os restantes projetos, a elaboração da planta de emergência e a criação do fluxograma do 

circuito do medicamento foram mais simples de realizar, encontrando na parte de elaboração 

das ideias a nossa grande dificuldade, sendo que a vertente prática dos mesmos foi bastante mais 

simples.  

Com a planta de emergência pretendemos fundamentalmente que um doente que necessita 

de um medicamento urgente, não se venha a prejudicar por um enfermeiro não conhecer 

detalhadamente onde se encontra. Isto é normal, dado que a maior parte destes profissionais de 

saúde realizam apenas algumas horas semanais no setor privado.  

Com o último projeto, a criação do fluxograma, desejamos que no futuro os próximos 

estagiários não possuam nenhuma dificuldade no entendimento do circuito do medicamento, 

sobretudo se realizarem previamente estágio em farmácia comunitária, pois algumas confusões 

podem surgir. 
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Os dois últimos projetos aqui descritos foram afixados no nosso local de estágio durante a 

realização do mesmo, e esperamos que sejam úteis no futuro, esperando também feedback por 

parte dos SF, daqui a uns meses. 

 

 

 

1. Intervenção Farmacêutica no contexto hospitalar 

A IF é um processo no qual o farmacêutico durante a validação da prescrição médica 

identifica potenciais problemas relacionados com a medicação. Depois de identificado o 

potencial problema, o farmacêutico entra em contato com o médico que pode aprovar ou 

reprovar a intervenção. 

A avaliação qualitativa e quantitativa das atividades do farmacêutico hospitalar nas 

diferentes áreas clínicas é essencial para o desenvolvimento e melhorados cuidados prestados ao 

doente. Desta forma, os SF, facilitam a evidência dos problemas relacionados com falhas de 

prescrição e auxiliam na resolução das mesmas. 

A necessidade de validar as prescrições médicas por parte do farmacêutico, incute uma 

posição ativa do mesmo relativamente à terapêutica associada ao doente.  

Na IF o farmacêutico avalia quatro parâmetros farmacoterapêuticos: a necessidade, a 

adequabilidade, a posologia e as condições do doente usar o medicamento, parâmetros que 

podem ser analisados no anexo (Anexo XIII) referente aos problemas relacionados com a 

medicação (PRM).  

O farmacêutico também precisa ter em atenção, a possibilidade de interações com outros 

fármacos. Caso exista um resultado negativo associado à medicação (RNM), o farmacêutico 

analisa a necessidade, a efetividade e a segurança, para que de seguida possa classificar o grau 

de IF. 

O GTS, para facilitar a identificação de problemas, utiliza questionários (Anexo XIII) em 

que se analisam os PRM e os RNM, duas classificações fundamentais para cada IF. No GTS 

todas as IF são registadas, assim como os resultados destas mesmas, sendo estas analisadas 

trimestralmente, de forma a verificarem a necessidade ou não de utilização de certos 

medicamentos. 

Ao longo do nosso estágio pudemos presenciar algumas IF, sendo que colaboramos com o 

Dr. André Azevedo na análise de diversos PRM. Após a análise cuidada em conjunto, com o 

auxílio dos anexos facultados pelo HPBN, organizamos e contextualizamos diversas 

intervenções farmacêuticas. 

Em seguida expomos quais as IF que possuíram maior relevo da parte dos SF ao longo dos 

dois últimos meses de estágio: 
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Tabela 2. Análise de diversas intervenções farmacêuticas 

Medicamento  Descrição da 

IF 
Classificação 

da IF 
Resultado da 

IF 
PRM RNM Grau 

Vancomicina 

ampola 

Vancomicina 

prescrita 1,5g 

3x/dia. 

Segundo 

RCM, dose 

máxima são 

2g/dia 

Reprovado 

Manutenção 

prescrição 

porque doente 

era obesa e os 

doseamentos 

em pico e vale 

só atingiam 

doses 

terapêuticas 

deste modo 

3 e) 3 b) I 

Ácido fusídico 

pomada 

Prescrição a 

doente com 

microrganismo 

resistente ao 

ácido fusídico 

Aprovado 
Alteração da 

prescrição para 

bacitracina 
2 f) 2 b) II 

Ácido 

acetilsalicilico 

100mg 

Prescrição de 

AAS 100mg 

3x/dia. 

Comunicação 

que deve ser 

prescrito 

1x/dia 

Aprovado 

Alteração para 

AAS 1000mg 

3x/dia -> 

engano na 

prescrição 

inicial 

2 i) 3 b) I 

Piperaciclina 

+ tazobactam 

Prescrição a 

um doente 

alérgico a 

penicilina 

Aprovado 

Alteração da 

prescrição para 

levofloxacina 

ampola 

2 c) 3 b) I 

Endofalk + 

Fleet phospho 

soda 

Duplicação de 

prescrição de 

medicamento 

para 

preparação de 

colonoscopia 

Aprovado 
Suspensão do 

Endofalk 
3 g) 1 a) II 
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2. Elaboração de uma planta de emergência dos serviços farmacêuticos do 

HBPN 

 
Figura 14. Planta dos Serviços Farmacêuticos do HPBN 

 
A planta dos SF surgiu da necessidade de existir uma perspetiva diferente do local de 

trabalho, sobretudo para elementos externos ao serviço. 

Após o horário de trabalho semanal do Dr. André Azevedo e também durante o fim-de-

semana, os enfermeiros possuem autorização para se deslocarem aos SF, levarem os 

medicamentos que necessitem para a resolução da complicação, tendo de comunicar 

posteriormente quais os medicamentos que levaram. 

Esta planta surgiu para os enfermeiros, em casos de emergência, dado que é necessária uma 

rápida resolução dos casos saberem de forma rápida onde procurar os medicamentos que 

necessitam, para o doente não ser prejudicado. Esta também foi criada pois alguns deles 

causavam alguma desarrumação do serviço, uma vez que não tinham tempo suficiente para 

arrumar de forma cuidada.  
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A planta está colocada em zona visível dos SF, sendo que o enfermeiro coordenador já foi 

informado a transmitir a informação a todos os enfermeiros da equipa, para que estes estejam 

informados.  
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3. Criação de um fluxograma do circuito do medicamento no HPBN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 15. Fluxograma do circuito do medicamento no HPBN 

  
O fluxograma surgiu da necessidade que sentimos, na fase inicial do estágio, em tentar 

perceber da melhor forma possível a dinâmica dos SF, sendo que o circuito do medicamento do 

GTS é algo bastante específico.  

Dado que ambos realizamos estágio curricular em farmácia comunitária antes do estágio em 

farmácia hospitalar, sentimos que entendíamos melhor o circuito na forma de um esquema. 

Consultamos diversas vezes ao longo do estágio este fluxograma, sendo que nos foi também 

útil aquando da realização deste mesmo relatório. Este também foi concebido, para que no 

futuro, seja entregue aos futuros estagiários que realizem estágio curricular no HPBN. 
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Conclusão 

Estes dois últimos meses de estágio em farmácia hospitalar culminam diretamente com o 

final do MICF, daí que exista um sentimento ambíguo de felicidade por estarmos a terminar esta 

magnífica etapa, e tristeza por tudo o que o curso e a faculdade nos deram. 

Este estágio, foi sem dúvida uma mais-valia para a nossa formação, sendo que nos mostrou 

uma vertente que não tínhamos qualquer conhecimento e apesar de serem apenas dois meses, 

estes foram bastante dinâmicos, versáteis e enriquecedores.  

A possibilidade de entrar em contato com o circuito do medicamento, numa perspetiva 

completamente diferente à da farmácia comunitária, e também o contacto com diferentes 

serviços permitiu-nos desenvolver competências importantes para o futuro enquanto 

farmacêuticos.  

Um dos projetos que foi desenvolvido por nós durante o estágio, está relacionado com a IF, 

dado que foi dos parâmetros com que mais nos sensibilizamos. A nossa imagem da IF, foi 

completamente alterada, dado que não imaginávamos que o papel do farmacêutico hospitalar 

pudesse ser tão importante. Verificamos que em diversas situações, com consciência do trabalho 

que está a desenvolver, o farmacêutico pode encontrar algumas situações incongruentes, e se 

estiver mal prescrito pode ser importantíssima a intervenção do mesmo. 

Assim concluímos que o estágio curricular em farmácia hospitalar nos permitiu uma 

consolidação de conhecimentos, compreendendo a importância do especialista do medicamento, 

dado que é um agente de promoção de saúde no ambiente hospitalar. 

 

 

  



  

24 

 

Bibliografia 

[1] Grupo Trofa Saúde:Quem somos. Acessível em http://www.trofasaude.pt/trofa-

saude/quem-somos/ [acedido em 23 de julho de 2016]. 

 

[2] Grupo Trofa Saúde: Missão e valores. Acessível em http://www.trofasaude.pt/trofa-

saude/missao-visao-e-valores/ [acedido em 23 de julho de 2016]. 

 

[3] Hospital Privado da Boa Nova. Acessível em http://www.hpbn.pt [acedido em 23 de 

julho de 2016]. 

 

[4] Decreto-Lei n.o 44/204, de 2 de fevereiro de 1962 – Regulamento Geral da 

Farmácia Hospitalar. 

 

[5] Brou MHL, Feio JAL, Mesquita E, Ribeiro RMP, Brito MCM, Cravo C, et al 

(2005).  

Manual da Farmácia Hospitalar. Ministério da Saúde. 

 

[6] Glintt - Sistemas informáticos. Acessível em: http:// www.glintt.pt [ acedido em 24 

de julho de 2016].  

 

[7] Serviços Farmacêuticos Grupo Trofa Saúde, Manual de Procedimentos - Gestão de 

stocks. 

 

[8] Serviços Farmacêuticos Grupo Trofa Saúde, Manual de Procedimentos - Compra de 

medicamentos. 

 

[9] Serviços Farmacêuticos Grupo Trofa Saúde, Manual de Procedimentos - Receção de 

medicamentos. 

 

[10] Serviços Farmacêuticos Grupo Trofa Saúde, Manual de Procedimentos - 

Armazenamento de medicamentos. 

 

[11] Coelho R, Pereira M, Teixeira A, et al. (2006) Formulário Hospitalar Nacional de  

Medicamentos. 9a edição. 

 

[12] Portaria no 594/2004, de 2 de junho - Boas práticas a observar na preparação de 

medicamentos manipulados em farmácia de oficina e hospitalar. 

 

[13] Serviços Farmacêuticos Grupo Trofa Saúde, Manual de Procedimentos - 

Medicamentos de autorização de utilização especial. 

 

[14] Serviços Farmacêuticos Grupo Trofa Saúde, Manual de Procedimentos - 

Distribuição clássica de medicamentos. 
 

[15] Serviços Farmacêuticos Grupo Trofa Saúde, Manual de Procedimentos - 

Distribuição individual e diária de medicamentos. 

 

[16] Serviços Farmacêuticos Grupo Trofa Saúde, Manual de Procedimentos - 

Distribuição de medicamentos em ambulatório. 

 

http://www.trofasaude.pt/trofa-saude/quem-somos/
http://www.trofasaude.pt/trofa-saude/quem-somos/
http://www.trofasaude.pt/trofa-saude/missao-visao-e-valores/
http://www.trofasaude.pt/trofa-saude/missao-visao-e-valores/
http://www.hpbn.pt/
http://www.glintt.pt/


  

25 

 

[17] Serviços Farmacêuticos Grupo Trofa Saúde, Manual de Procedimentos - 

Distribuição de estupefacientes. 

 

[18] Serviços Farmacêuticos Grupo Trofa Saúde, Manual de Procedimentos - 

Distribuição de hemoderivados. 

 

[19] Serviços Farmacêuticos Grupo Trofa Saúde, Manual de Procedimentos - 

Sugamadex® 

 

[20] Serviços Farmacêuticos Grupo Trofa Saúde, Manual de Procedimentos - Mala 

cardíaca. 

 

[21] Serviços Farmacêuticos Grupo Trofa Saúde, Manual de Procedimentos - Contagem 

de stocks. 

 

[22] Serviços Farmacêuticos Grupo Trofa Saúde, Manual de Procedimentos - Controlo 

de prazos de validade. 

 

[23] Serviços Farmacêuticos Grupo Trofa Saúde, Manual de Procedimentos - Gases 

medicinais. 
 

  



  

26 

 

Anexos 

Anexo I – Anexo VII 
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Anexo II – Exemplo de um CAUL 
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Anexo III – Impresso de autorização de medicamentos de utilização especial 
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Anexo IV – Exemplo de um pedido de soros para o bloco operatório 
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Anexo V – Exemplo de pedido do bloco operatório 

 

 

 

 

 

Anexo VI – Exemplo de satisfação de pedido do bloco operatório 
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Anexo VII – Janela de um acerto manual 
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Anexo VIII – Exemplo de unidose 
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Anexo IX – Anexo X 
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Anexo X – Modelo nº1804 – Medicamentos hemoderivados 
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Anexo XI – Modelo nº1804 preenchido 
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Anexo XII – Justificação da utilização do Sugamadex® 

 

 

 



  

37 

 

 

Anexo XIII – Problemas relacionados com a medicação 
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