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Resumo 

 

O presente relatório teve como finalidade descrever as valências adquiridas ao longo do 

estágio curricular em farmácia comunitária na Farmácia Nova de Custóias, decorrido entre os 

meses de maio a agosto de 2016, sob orientação da Dra. Maria do Céu Silva Pereira. 

 

Os principais objetivos do relatório passam por descrever as tarefas levadas a cabo enquanto 

Farmacêutica Comunitária, o conhecimento técnico-científico adquirido desde o circuito do 

medicamento na farmácia comunitária e os principais projetos desenvolvidos com interesse 

para a Farmácia. Assim, o relatório inicia-se com uma primeira parte (PARTE I), onde descrevo 

todas as atividades que realizei durante o estágio, o funcionamento de uma farmácia 

comunitária na sua íntegra e, o papel que o Farmacêutico Comunitário desempenha na 

farmácia e na sociedade.  

 

Na segunda parte do relatório apresento os principais projetos desenvolvidos ao longo do 

estágio, tendo sido estes previamente discutidos e aprovados pela minha orientadora. Para a 

realização do primeiro projeto, organizei uma sessão interativa sobre a Saúde Oral onde pude 

contar com a colaboração de uma Médica-Dentista. Essa sessão permitiu que me aproximasse 

mais dos utentes da farmácia e esclarecer as suas dúvidas relativamente aos cuidados 

necessários para a manutenção de uma boa saúde oral. Para a realização do segundo projeto, 

pude participar na organização de Sessões de Educação Contracetiva, no âmbito do projeto A 

Farmácia vai à Escola, direcionada a alunos do 8º ano. O objetivo dessas sessões foi promover 

a educação contracetiva no seio das escolas básicas da comunidade da Farmácia Nova, 

enfatizando a importância desempenhada pelo farmacêutico comunitário na educação para a 

saúde. Para a realização do terceiro projeto, discuto um caso de estudo de uma situação de 

duplicação terapêutica ocorrida na farmácia durante o estágio. Esse projeto visa chamar a 

atenção para um dos erros mais comuns no que concerne às prescrições médicas e à falta de 

informação por parte do utente. Após a análise desse caso de estudo, apresento algumas 

sugestões que visam contornar erros associados à duplicação terapêutica. Por último, tive a 

oportunidade de implementar a padronização de dosagens pediátricas para os antibióticos e 

anti-inflamatórios orais de maior rotatividade na Farmácia Nova. Com a implementação desse 

projeto pude reduzir os tempos de espera e aumentar a garantia da segurança terapêutica de 

soluções orais dispensadas a crianças, visto estas serem a população sujeita a maiores riscos 

associados a erros de medicação. 

 

Em suma, considero que esta experiência tenha sido gratificante e espero ter conseguido 

articular os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo da faculdade com a minha experiência 

prática na Farmácia Nova de Custóias. 
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Introdução 

 

O Farmacêutico Comunitário desempenha um papel fundamental no sistema de saúde, 

encontrando-se próximo da população e sendo, muitas vezes, o primeiro ponto de contacto 

entre o doente e o sistema de saúde. A profissão tem vindo a evoluir muito nos últimos anos, 

no sentido de centralização da atividade farmacêutica em torno do doente, abandonando 

progessivamente o enfoque excessivo no medicamento
1
.  

A farmácia comunitária por sua vez, sendo uma unidade prestadora de cuidados de saúde 

dotada de profissionais altamente qualificados, tem como função assegurar  a excelência na 

qualidade de cuidados de saúde prestados aos doentes.  Pois, um dos desafios a cargo do 

farmacêutico é a identificação precoce de indivíduos com factores de risco durante o 

acompanhamento de doentes crónicos,  num quadro de gestão integrada da doença com 

particular enfoque na gestão da terapêutica, tendo em vista assegurar que estes doentes se 

mantêm equlibrados. Atividadde esta, que quando praticada na sua íntegra, traz benefícios 

económicos e sociais para o páis
2
. 

 

O estágio em farmácia comunitária visa articular os conhecimentos teóricos adquiridos ao 

longo do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas com a sua aplicação prática, 

permitindo assim, a consolidação destes conhecimentos. Penso que a integração e a 

transformação do estudante num profissional de saúde é um passo extremamente marcante, 

tanto a nível pessoal como a nível profissional, por todas as experiências que vivi ao longo 

deste estágio. 

 

O presente relatório encontra-se organizado em duas partes, sendo que na primeira parte faço 

alusão às valências que me foram proporcionadas no âmbito do estágio comunitário e, na 

segunda parte, descrevo os projetos desenvolvidos de interesse para a farmácia comunitária, 

tendo sido estes previamente discutidos e aprovados pela minha orientadora. 

 

Em anexo (anexo 1), apresento um cronograma descritivo das atividades levadas a cabo 

durante realização do estágio em farmácia comunitária, decorridos entre os meses de maio a 

agosto de 2016, na Farmácia Nova de Custóias, sob orientação da Dra. Maria do Céu Silva 

Pereira.  

 

. 
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Parte I - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO 
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1. Organização e Gestão da Farmácia 

1.1. Apresentação da Farmácia Nova de Custóias 

A Farmácia Nova situada na Rua Cândido dos Reis, nº818 na freguesia de Custóias, 

Matosinhos, iniciou a sua atividade a 28 de agosto de 2000, sendo a sua proprietária e diretora 

técnica a Dra. Maria do Céu Pereira Silva. A farmácia encontra-se perto da estação de metro 

Fonte do Cuco e da Unidade de Saúde Familiar da Senhora da Hora.  

A acessibilidade à farmácia encontra-se garantida a todos os utentes incluindo crianças, idosos 

e cidadãos portadores de deficiência dada a existência de uma rampa acesso que facilita a 

entrada destes utentes.  

 

 

Figura 1. Fachada frontal da Farmácia Nova  
  

1.2. Horário de funcionamento 

A Farmácia Nova encontra-se aberta das 9:00h às 19:30h de segunda a sexta-feira e, das 

9:00h às 13:00h ao sábado. A farmácia realiza serviço permanente de vinte e oito em vinte e 

oito dias, ficando aberta ao público durante vinte horas. Durante o estágio, trabalhei de 

segunda a sexta-feira perfazendo um total de trinta e cinco horas semanais. 

 

1.3. Recursos Humanos 

A equipa da Farmácia Nova é constituída por quatro farmacêuticas, uma técnica auxiliar e uma 

dietista, nomeadamente: Dra. Maria do Céu Silva Pereira (proprietária e diretora técnica), Dra. 

Ana Couto, Dra. Cláudia Ferreira, Dra. Liliana Gonçalves, Carla Fonseca e Dra. Patrícia Neves. 

 

1.4. Organização do Espaço Interior  

As Instalações da Farmácia Nova (anexo 2) cumprem os requisitos legais exigidos pela 

Autoridade Nacional de Medicamentos e Produtos de Saúde, I.P. ( INFARMED), e estão de 

acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas 
1
. A farmácia encontra-se organizada em 5 áreas 

distintas, nomeadamente: a primeira área da farmácia, zona de atendimento ao público que 

dispõe de seis cadeiras para os utentes e/ou acompanhantes, um medidor da pressão 
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automático, uma balança e altímetro eletrónicos, várias prateleiras com produtos promocionais 

e/ou sazonais, e alguns produtos de puericultura. Esta zona possui um balcão com 3 postos de 

atendimento informatizados em que ao longo destes, se encontram distribuídas, revistas 

informativas e produtos promocionais de amostra. Ainda, atrás dos postos de atendimento, 

encontram-se arrumados em prateleiras e gavetas, alguns medicamentos não sujeitos a receita 

médica (MNSRM) e dispositivos médicos de maior rotatividade como por exemplo os 

antigripais, laxantes, antiácidos, contracetivos, puericultura, produtos de higiene oral e produtos 

cosméticos. 

A segunda área, adjacente à zona de atendimento, é um espaço mais reservado e corresponde 

à zona de prestação de cuidados farmacêuticos, onde se pude conversar mais abertamente 

com o utente, é também o local onde se realiza a determinação de parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos, medição manual da pressão arterial, administração de vacinas e injetáveis e, a 

prestação de primeiros socorros. Mais retraída das duas zonas mencionadas anteriormente, 

encontra-se a zona de receção e conferência de encomendas, onde existe um computador 

com leitor ótico e, um balcão para facilitar a receção e posterior armazenamento dos produtos 

rececionados e por fim, um local destinado à reserva de produtos encomendados a pedido do 

utente que no momento de atendimento que possam ter estado indisponíveis. Próxima desta 

área, encontra-se a zona de armazém que corresponde ao local onde se efetua o 

armazenamento dos medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM), organizados em 

gavetas deslizantes devidamente identificadas mediante a forma farmacêutica (comprimidos, 

injetáveis, soluções, supositórios, tópicos, gotas e colírios), por ordem alfabética do nome 

comercial. Os medicamentos genéricos (MG), por sua vez, encontram-se armazenados em 

gavetas, separados dos restantes medicamentos de referência e organizados pela 

denominação comum internacional (DCI). Os MG com maior rotatividade são arrumados em 

prateleiras devidamente identificadas e de forma acessível de modo a facilitar a sua dispensa. 

Ainda nesta zona encontram-se armazenados em prateleiras, os pensos higiénicos, fraldas e 

alguns medicamentos excedentes. A zona de laboratório encontra-se ao lado da zona de 

armazém. Apesar de não se prepararem manipulados na Farmácia Nova, existe um local 

próprio para esse fim, destinado à preparação de suspensões orais como é o caso de alguns 

antibióticos. A zona de laboratório é constituída por uma bancada de trabalho e todo o 

equipamento de laboratório exigido pelo INFARMED. Por último, o piso inferior da farmácia 

corresponde ao escritório da Diretora Técnica, onde se realizam algumas funções 

administrativas como por exemplo, reuniões com os representantes de fornecedores. É 

também neste local onde são realizadas as seguranças da farmácia e onde se armazenam 

todos os documentos de conservação obrigatória. 

 

1.5. Sistema Informático 

O sistema informático utilizado na Farmácia Nova é o SIFARMA 2000®. Trata-se de uma 

ferramenta que permite a execução de uma variedade de tarefas como vendas a crédito, 

gestão de stocks, consulta de fichas de utentes, emissão de faturação, controlo de prazos de 
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validade (PV), execução de encomendas, entre outras funções. Durante o estágio foi-me 

facultado um código de acesso ao sistema que me auxiliou no exercício da atividade 

farmacêutica diária. 

 

1.6. Fontes de Informação 

A farmácia comunitária apresenta-se como um espaço que se caracteriza pela prestação de 

cuidados de saúde de elevada diferenciação técnico-científica e o farmacêutico deve se manter 

informado a nível, ético e legal de modo a assumir um nível de competência adequado à 

prestação de um serviço de qualidade na farmácia. Neste sentido a Farmácia Nova 

disponibiliza a todos os seus colaboradores, fontes de informação em suporte eletrónico e em 

suporte de papel. Todos os computadores têm acesso à internet e ao sistema informático, 

SIFARMA 2000®. Em suporte de papel existem publicações como Prontuário Terapêutico, 

Índice Nacional Terapêutico, Index Merck e o Formulário Galénico Português. Quando fosse 

necessário, recorria à pesquisa bibliográfica de publicações científicas e ao prontuário 

terapêutico em suporte de papel de modo a esclarecer certas dúvidas sobre determinado 

medicamento ou para solucionar questões que o sistema não respondia satisfatoriamente. 

 

2. Aprovisionamento e Encomendas 

2.1.Gestão Farmacêutica 

É de extrema importância que o farmacêutico garanta a presença dos medicamentos na 

farmácia para que os possa dispensar. Para tal, deve saber o que comprar e quando a melhor 

altura para o fazer. Assim, deve ser garantida a correta gestão de encomendas de modo a 

garantir a manutenção dos níveis de stocks dos medicamentos e de produtos farmacêuticos  

 

2.2. Gestão de Stocks 

A gestão de stocks é fundamental para o funcionamento de uma farmácia e tem como objetivo 

principal satisfazer as necessidades dos utentes, por proporcionar uma constante rotação de 

produtos. Esta modalidade permite evitar excedentes de produtos com baixa rotatividade e 

possíveis ruturas de stocks. Contudo, para a execução de uma gestão de stocks eficiente, 

existem certos critérios de seleção a serem levados em consideração como por exemplo o 

capital disponível, hábitos de prescrição dos médicos locais, rotatividade do produto, 

preferências dos utentes, sazonalidade dos produtos e as condições comerciais impostas pelos 

fornecedores (condições de pagamento, descontos comerciais, bónus, número de entregas). 

A gestão de stocks é acedida no Sifarma 2000® através da opção “Ficha do Produto” onde 

constam o código do produto, histórico de vendas e compras, stocks (mínimos e máximo, preço 

de custo, preço de venda ao público (PVP), PV, família comercial, imposto de valor 

acrescentado (IVA) e tipo de comparticipação. Depois de me familiarizar com este processo, 

quando fosse necessário executava encomendas ao fornecedor preferencial para cada 

produto. 
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2.3. Gestão de Encomendas 

A correta gestão de encomendas passa por uma série de etapas que permitem garantir que os 

medicamentos e produtos comprados apresentem uma boa margem de rentabilidade para a 

farmácia e que tenham rotatividade contínua. 

  

2.3.1. Seleção de Fornecedores 

A seleção de fornecedores depende de vários critérios, entre os quais, proximidade em relação 

à farmácia, horário e número de entregas diárias, condições de pagamento, satisfação dos 

pedidos e facilidade de devolução. Os principais distribuidores grossistas que trabalham com a 

Farmácia Nova são Udifar, Cooprofar, Alliance Healthcare, OCP, Plural e Empifarma sendo a 

Udifar e a Cooprofar os fornecedores preferenciais. 

  

2.3.2. Modalidades da Encomenda 

Existem três principais modalidades de execução de encomendas nomeadamente, 

encomendas diárias, diretas e instantâneas. A aquisição dos produtos pela farmácia é 

realizada diariamente ao final da manhã e da tarde, através da modalidade de “Encomenda 

Diária”. As encomendas diárias resultam de propostas geradas automaticamente pelo sistema 

informático que repõe os níveis de stock que são previamente estabelecidos pelo farmacêutico 

(stocks mínimo e máximo). Gera-se uma proposta que posteriormente avaliada de acordo com 

o número de vendas, condições especiais de aquisição em vigor e a época do ano, sendo 

depois enviadas diretamente ao fornecedor. As encomendas diretas são realizadas pela 

Diretora Técnica uma vez que são encomendas de grande volume e que apresentam maior 

rentabilidade para a farmácia. Estas encomendas são muitas vezes efetuadas através de 

campanhas mensais e englobam produtos de alta rotatividade como por exemplo os 

medicamentos genéricos. Contudo, surgem situações imprevistas onde é necessário atribuir 

um stock mínimo de um produto de baixa rotatividade. Nestas situações recorre-se à 

modalidade “Encomendas Instantâneas” do SIFARMA 2000® ou à aplicação do fornecedor em 

questão (gadget). O gadget permite no momento de atendimento, verificar a disponibilidade do 

produto e executar a encomenda instantânea onde é indicada a previsão de horário de entrega 

do produto à farmácia. Executa-se frequentemente a encomenda de produtos rateados, que 

são produtos com disponibilidade limitada. Ao longo do estágio elaborei e aprovei várias 

encomendas e, com alguma frequência recorri ao telefone ou às Encomendas Instantâneas de 

modo a satisfazer os pedidos feitos no durante um atendimento. 

 

2.3.3. Receção e Conferência de Encomendas 

Na Farmácia Nova, a receção de encomendas é feita na zona de receção de encomendas 

através de um procedimento padronizado que está normalmente a cargo da técnica auxiliar. 

Normalmente são rececionadas duas encomendas diárias, de segunda a sexta-feira (manhã e 

tarde). Por vezes, recebe-se uma terceira encomenda quando é realizada uma encomenda 
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direta aos fornecedores. Aos sábados, recebe-se uma única encomenda que normalmente 

chega por volta das 9:00h. As encomendas chegam á farmácia em banheiras e aguardam 

receção e conferência na zona de encomendas. É atribuída prioridade de receção aos produtos 

de frio, que normalmente vêm acondicionados em caixas térmicas, acompanhadas de 

termoisoladores de modo a manter a temperatura fria por um maior período de tempo. Para 

conferir as encomendas, começa-se por verificar que estas vieram acompanhadas de fatura 

original e duplicado. De seguida, através do Sifarma 2000® acede-se à modalidade “Receção 

de Encomendas” onde se seleciona o fornecedor em questão, introduzindo o número da fatura 

e o seu montante total. Prossegue-se à leitura ótica de todos os produtos e verificação das 

condições de armazenamento (como a integridade da embalagem e caraterísticas 

organoléticas do produto), nome do medicamento, forma farmacêutica, dosagem, quantidade 

de produto encomendado e recebido e, o PV. Caso o produto a ser introduzido não tenha um 

stock na farmácia, procede-se à atualização do PV do produto. Posteriormente confirmam-se 

alguns dados como o preço de fatura, PVP, bónus e IVA. No final, compara-se o original da 

fatura com a “Nota de Encomenda” previamente enviada de modo a certificar que está tudo 

conforme o solicitado. Ainda, aquando da receção de encomendas procede-se à marcação de 

preços de produtos que não possuem o PVP impresso na embalagem. São assim designados 

por produtos NETT: cosméticos, veterinária, dietética, entre outros. Na Farmácia Nova este 

valor é calculado consoante o produto em questão. Multiplica-se o preço de faturação deduzido 

de IVA, por um valor variável, consoante a categoria do produto em questão (margem de 

lucro), ao qual é acrescido o IVA a 6% ou a 23%. Passado algum tempo durante o estágio, 

marquei os preços de forma autónoma. 

 

2.3.4. Armazenamento de Encomendas 

Após a receção e conferência de encomendas, os produtos são armazenados de acordo com o 

princípio First in, First out, mediante a forma farmacêutica, em gavetas deslizantes e em locais 

próprios devidamente identificados por ordem alfabética de nome comercial e, por ordem 

crescente de dosagem. Os MG são armazenados por ordem alfabética de DCI e por ordem 

crescente de dosagem. Tal como referido anteriormente, os produtos com necessidade de 

refrigeração são conservados no frigorífico farmacêutico a uma temperatura de 2º a 8ºC, como 

o caso de insulinas, vacinas, alguns colírios e, produtos hormonais. Através do 

termohigrómetro existente na farmácia, faz-se a monitorização semanal destes produtos onde 

se regista a temperatura e humidade do frigorífico. Caso seja detetado algum pico de 

temperatura ou uma oscilação anómala na humidade ou na temperatura, averigua-se as 

causas e procede-se à justificação que é anexa aos gráficos. Esta informação é arquivada em 

dossier próprio para posterior consulta por parte do INFARMED.   

O armazenamento foi uma tarefa que desempenhei durante o estágio que me possibilitou fazer 

a associação dos nomes comerciais dos medicamentos de referência, as dosagens 

comercializadas e a classe farmacoterapêutica a que pertenciam. 
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2.4. Controlo de Prazos de Validade e Devoluções 

A monitorização do PV numa farmácia é fulcral visto garantir a estabilidade do medicamento 

dispensado e a eficácia pretendida. Na Farmácia Nova é emitida mensalmente através do 

SIFARMA 2000®, uma listagem dos produtos com PV em expiração nos dois meses 

subsequentes à data de verificação. Os produtos cuja validade esteja a caducar nesse período 

são analisados individualmente e separados dos restantes medicamentos para posterior 

devolução ao respetivo fornecedor. Para além da expiração do PV, podem existir outros 

motivos de devolução de um produto como por exemplo, erros na execução do pedido, 

danificação da embalagem, recolha de lotes por parte do laboratório ou ainda, recolha de lotes 

pelo INFARMED. O processo de devolução é então realizado através do Sifarma 2000®, onde 

depois de se conferir o produto a ser devolvido, procede-se à “Gestão de Devoluções”, 

selecionando o fornecedor pretendido. Assim, recorre-se ao preenchimento de uma “Nota de 

Devolução”, indicando o nome do produto a ser devolvido, a quantidade e o motivo de 

devolução, sendo este último de carácter obrigatório. São emitidas três “Guias de Devolução” 

(original, duplicado e triplicado). O original e o duplicado da Guia de Devolução são carimbados 

e assinados e, acompanham o produto a ser devolvido. O triplicado da guia aguarda assinatura 

por parte do motorista do armazém distribuidor e será então arquivado em dossier próprio. 

Posteriormente, a Nota de Devolução passa por um processo de aprovação por parte do 

fornecedor, onde caso seja aprovada é emitida uma Nota de Crédito à farmácia ou uma 

autorização para trocar o produto em causa. Durante o período de estágio efetuei várias 

devoluções e tive um caso em que um dos fornecedores não aprovou a devolução de um 

produto que tinha sido solicitado por um utente específico. 

 

3. Receitas do Sistema Nacional de Saúde 

A receita médica para a prescrição de medicamentos, incluindo medicamentos manipulados, 

destinada a ser comparticipada pelo Estado, deve ser executada obrigatoriamente, nos 

modelos da receita médica da Imprensa Nacional, Casa da Moeda, como aprovado pela Lei nº 

11/2012 de 8 de março
3
. Esta por sua vez pode ser renovável ou não renovável, sendo que a 

receita renovável tem um prazo de trinta dias enquanto a receita não renovável tem um prazo 

de 6 meses, composta por três vias idênticas. A receita não renovável apresenta vantagens na 

medida em que é útil para utentes portadores de doenças crónicas ou prolongadas visto que 

evita idas mensais ao médico. Em cada receita podem ser prescritos até um máximo de quatro 

medicamentos distintos, num total de quatro embalagens por medicamento. Caso o 

medicamento se apresente sob a forma de embalagem unitária podem ser prescritas até quatro 

embalagens desse mesmo medicamento
3
. A portaria atualmente em vigor (Portaria nº 137-

A/2012) refere a obrigatoriedade da prescrição de medicamentos por substância ativa (DCI)
 3.

 

Pois, a prescrição por nome comercial do medicamento ou do titular do AIM só pude ser feita 

caso o medicamento não apresente similares, caso não disponha de genéricos 

comparticipados ou caso tenha uma justificação médica com menção de margem terapêutica 

estreita (exceção a), suspeita de reação adversa (exceção b) ou caso seja destinada a 
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tratamentos com duração superior a vinte e oito dias (exceção c)
 3.

 É importante ter em atenção 

que na prescrição por marca, a receita não pude conter a prescrição de outros medicamentos e 

que no caso da exceção c, o utente pude optar por um medicamento com PVP igual ou inferior 

ao prescrito.  

 

 

3.1. Receita Sem Papel 

No início do estágio tive a oportunidade de vivenciar a efetivação das receitas eletrónicas 

desmaterializadas, Receitas Sem Papel (anexo 3). Este tipo de receitas visa uma maior 

redução nos custos associados à prescrição e a monitorização adequada de todo o processo 

de prescrição e dispensa dos medicamentos. Pois, para além de aumentar a segurança no 

processo de prescrição e dispensa, facilita o processo de comunicação entre os profissionais 

de saúde. Segundo a legislação (Despacho nº 2935-B/2016), este modelo passou a ter caráter 

obrigatório a 1 de abril de 2016, para todas as entidades do SNS
4
. 

Assim, a Receita Sem Papel consiste num modelo eletrónico de prescrição desmaterializada 

(sem papel) que permite a prescrição, em simultâneo, de diferentes tipologias de 

medicamentos, ou seja a mesma receita pude incluir fármacos comparticipados com fármacos 

não comparticipados. Este sistema traz benefícios para o utente uma vez que todos os 

produtos de saúde são incluídos num único receituário, o que antes não acontecia. Esta 

tipologia facilita o processo de emissão e dispensa uma vez que o seu acesso eletrónico 

autenticado permite um maior controlo digital através da certificação digital do profissional e do 

utente. Na Receita Sem Papel constam os seguintes elementos: número da receita, “Código de 

acesso e dispensa” fornecida apenas ao utente para validação da dispensa dos fármacos e, 

um “Código de Direito de Opção”, que se destina à validação do direito do utente no 

levantamento dos produtos de saúde
5
. Durante o ato de dispensa do medicamento, o utente 

pude optar por aviar todos os produtos prescritos ou apenas uma parte deles, sendo possível 

efetuar o levantamento dos restantes numa outra farmácia e em datas distintas. 

É de notar que à Receita Sem Papel também corresponde o Guia de Tratamento para o 

Utente. No ato da consulta, o utente pude optar por facultar o seu email e número de telemóvel 

ao seu médico, possibilitando-lhe assim receber a mesma guia de tratamento através do seu 

email. Os respetivos códigos necessários à dispensa dos medicamentos na farmácia e o 

número de prescrição são assim enviados ao utente por SMS. Uma vez tendo o utente aviado 

a receita, caso seja necessário pude optar por ficar com a guia. 

Tendo em conta que a efetivação das Receitas Sem Papel nas farmácias é relativamente 

recente, durante o estágio expliquei várias vezes o funcionamento deste novo tipo de 

prescrição médico aos utentes, nomeadamente os idosos, visto que muitos ainda não se 

encontravam familiarizados com o processo de receção das receitas por SMS. 
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3.2.Receitas Eletrónicas 

As receitas eletrónicas correspondem ao suporte em papel, da prescrição médica. De momento 

esta modalidade de prescrição tem-se mantido até se atingir a desmaterialização total do 

processo de prescrição de medicamentos. Os campos que devem constar neste tipo de receita 

são os seguintes: número de receita, data de emissão da receita, código de acesso, 

identificação do local de prescrição, entidade financeira responsável, identificação do 

medicamento, justificação técnica (se aplicável), identificação do regime especial de 

comparticipação (se aplicável), data de prescrição, assinatura do prescritor e assinatura do 

utente. Os medicamentos prescritos na receita devem apresentar DCI, dosagem, forma 

farmacêutica, dimensão da embalagem, posologia e número de embalagens
3
.  

 

3.3. Receitas Manuais 

De acordo com a legislação atualmente em vigor, a prescrição manual é permitida apenas em 

situações excecionais: falência informática, inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio 

(não aplicável a lares de idosos), até 40 receitas/mês
3
. Não é permitida mais do que uma via da 

receita manual e para que esta seja válida, o prescritor deve incluir os seguintes elementos: 

identificação do médico prescritor ou vinheta (se aplicável), especialidade médica, identificação 

do local de prescrição, entidade financeira responsável, identificação do medicamento, 

identificação do regime especial de comparticipação (se aplicável), data de prescrição, 

assinatura do médico prescritor, data e assinatura do utente
3
. 

 

3.4. Validação da Prescrição 

Para a validação de uma prescrição médica, cabe ao farmacêutico a verificação dos elementos 

obrigatórios de uma receita: número da receita, identificação do médico prescritor com vinheta 

(caso seja aplicável), identificação do utente (nome e número de utente ou de beneficiário da 

entidade financeira responsável), comparticipações especiais (nº de despacho, caso seja 

aplicável), identificação do medicamento (por DCI ou nome comercial) e respetivo Código 

Nacional para a prescrição Eletrónica de Medicamentos (no caso de receita eletrónica), número 

de embalagens, posologia, duração do tratamento, data da prescrição e assinatura do médico. 

Caso se deteste alguma anomalia durante a validação de uma receita, o farmacêutico deve 

avaliar a situação do doente por forma a compreender se se está perante um tratamento agudo 

ou prolongado. No caso de um tratamento agudo, a dispensa dos medicamentos pude ser 

efetuada através de uma Venda Suspensa, que consiste no ato de dispensa do medicamento 

onde o doente paga o valor total da medicação sem comparticipação. No final do atendimento 

é-lhe entregue uma fatura simplificada onde é assinalada a necessidade de adquirir uma 

receita médica. A situação é posteriormente regularizada quando o utente entregar uma nova 

receita médica à Farmácia, sendo-lhe reembolsado o valor total da comparticipação aplicada. 

No ato da dispensa, o utente é informado da existência de MG, em que a farmácia deve 

dispensar o MG de menor preço, num mínimo de três medicamentos com a mesma substância 

ativa, forma farmacêutica e dosagem, salvo outra preferência do utente. Este por sua vez, 
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poderá optar por qualquer medicamento caso não se verifiquem as exceções mencionadas no 

Decreto-Lei nº 11/2012 de 8 de Março
3
. As receitas são processadas pelo sistema informático 

que por sua vez emite o documento de faturação, impresso no verso da receita. A receita é 

entregue ao utente que deve assinar, de forma a comprovar que lhe foram dispensados os 

medicamentos prescritos e que lhe foram prestados conselhos e informações relativos à sua 

utilização (direito de opção). A receita é datada e assinada pelo farmacêutico responsável
7
. 

 

4. Dispensa de Medicamentos 

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

De acordo com a legislação portuguesa, são considerados medicamentos sujeitos a receita 

médica (MSRM) os medicamentos que preencham uma das seguintes condições: 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; contenham 

substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas 

seja indispensável aprofundar; destinem-se a ser administrados por via parentérica
6
. Os MSRM 

só podem ser vendidos nas Farmácias, mediante a apresentação de uma receita médica 

válida. Assim, perante uma receita médica contendo MSRM, cabe ao farmacêutico fazer uma 

avaliação farmacoterapêutica adequada por forma a garantir o uso seguro e racional do 

medicamento por parte do utente.  

 

4.2. Comparticipação de Medicamentos 

O Sistema Nacional de Saúde (SNS) é organismo responsável pela abrangência de um maior 

número de utentes, pudendo os medicamentos serem comparticipados por um regime geral ou 

por um regime especial. De acordo com o Decreto-Lei n.º 106-A/2010, de 1 de Outubro, o 

Estado paga uma percentagem do PVP, sob o regime geral, consoante a sua classificação 

farmacoterapêutica, inserida em escalões: A(90%),B(69%),C(37%) e D(15%)
7
. O regime 

especial aplica-se a situações específicas, que englobam certas patologias incapacitantes. 

Estas patologias encontram-se abrangidas por diplomas às quais está associada um 

determinado nº de despacho, e uma percentagem de comparticipação (anexo 3;anexo 4). Os 

pensionistas com um rendimento total anual que não excede catorze vezes o salário mínimo 

nacional em vigor e beneficiam deste regime, tendo direito a uma percentagem extra de 

comparticipação nos diferentes escalões
8
. Para além do SNS, existem outros subsistemas de 

saúde, como por exemplo o Sindicato dos Bancários do Norte (SAMS), que também 

comparticipa uma percentagem do PVP do medicmaneto mediante apresentação do cartão de 

beneficiário à farmácia. 

 

 

4.3. Medicamentos Genéricos  

De acordo com o Decreto-lei n.º 176/2006 de 30 de Agosto, considera-se um MG o 

medicamento que possua a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias 
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ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência relativamente ao medicamento de 

referência tenha sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados
6
. Os MG 

estão sujeitos às mesmas disposições legais para efeitos de  autorização de introdução no 

mercado.  

 

4.4. Protocolo da Diabetes 

No sentido de desenvolver e implementar programas de controlo da diabetes, foram definidos 

os valores máximos  de PVP dos reagentes para a determinação de glicemia, cetonemia e 

cetonúria, nomeadamente tiras-teste, agulhas, seringas e lancetas. Para as tiras-teste o Estado 

atribui uma comparticipação fixa de 85% do PVP; 100% do PVP, no caso das agulhas, 

seringas e lancetas destinadas aos utentes do SNS e sistemas públicos. Esta iniciativa permite 

uma maior adesão à prevenção e ao autocontrolo da Diabetes Mellitus, doença que afeta um 

número cada vez maior de pessoas em Portugal
9
. A Farmácia Nova tem realizado 

periodicamente sessões educativas que visam promover o controlo desta patologia por parte 

dos utentes. 

 

4.5. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes estando sujeitos a uma legislação especial e 

por isso requerem maior atenção visto estarem sujeitos a um controlo rigoroso por parte das 

autoridades competentes. A concretização da venda destes medicamentos difere da venda 

comum de um MSRM não apenas pela necessidade de comunicar corretamente com o utente 

de modo a garantir o uso racional destes medicamentos ao longo do seu tratamento mas 

também, dada a necessidade do preenchimento obrigatório dos seguintes elementos durante o 

ato de dispensa: identificação do doente (identidade, morada, idade, número e data do 

documento de identificação), a identificação do adquirente, e identificação do médico prescritor. 

Finalizada a venda, ao imprimir a fatura é simultaneamente impresso o Registo de Saída de 

Estupefacientes, contendo a informação recolhida previamente. Faz-se uma cópia da receita à 

qual se anexa o comprovativo do levantamento destes medicamentos. O documento é 

posteriormente arquivado em dossier próprio, durante um período de três anos
10

.  

Todos os trimestres são enviadas a Lista de Entradas e Saídas dos Psicotrópicos ao 

INFARMED, até ao da 15 do mês seguinte, sendo estas devidamente carimbadas e assinadas 

pela diretora técnica. Anualmente é enviado o Balanço de Entradas e Saídas destas 

substâncias, até ao dia 31 de Janeiro do ano seguinte. O documento é acompanhado do stock 

existente de psicotrópicos e estupefacientes, no início e no final do ano
10

. 

A título de exemplo, durante um dos atendimentos deparei-me com a situação de um utente 

que não tinha compreendido  de todo, como deveria proceder para tomar a medicação 

psicotrópica que o médico lhe tinha prescrito, mais concretamente um tratamento prolongado 

com Brotizolam e Trazodona (Lendormin e Tritucum, respetivamente). Tendo em conta de que 

o médico elaborou um esquema posológico pouco compreensível, dediquei algum do meu 

tempo livre para elaborar uma Guia de Tratamento, de forma simplificada com o objetivo de 
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garantir a segurança terapêutico e um uso racional destes medicamentos por parte do utente 

(anexo 5). 

 

4.6. Medicamentos Manipulados 

O medicamento manipulado é considerado qualquer fórmula magistral destinada a um dado 

doente por prescrição médica, que segue o Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de Abril ou 

preparado oficinal (preparado para vários doentes, sob a forma de preparação multidose, 

recorrendo-se ao uso de farmacopeias ou formulários reconhecidos) preparado e dispensado 

sob a responsabilidade de um farmacêutico, que deve assegurar as boas práticas na 

preparação de medicamentos manipulados
11

. 

Na Farmácia Nova, apesar da existência de uma zona de laboratório de acordo com os 

requisitos exigidos pelo INFARMED, não se preparam medicamentos manipulados, por estes 

não serem considerados medicamentos de grande rotatividade. Assim, a farmácia optou por 

estabelecer um acordo com a Farmácia Serpa Pinto (situada no Porto), em que envia por 

correio electrónico a prescrição médica dos medicamentos manipulados que lhe são solicitados 

e, aguarda-se a confirmação da preparação do medicamento por parte do responsável deste 

serviço. É comunicado o preço e a data de entrega do medicamento à farmácia antes da sua 

preparação e caso o orçamento seja aprovado, os medicamentos são depois entregues na 

Farmácia Nova, através da Cooprofar (anexo 6). 

Tendo em conta que a Farmácia Nova não possuía as substâncias ativas e excipientes 

necessários para a preparação destes medicamentos, durante o estágio não tive a 

oportunidade de realizar a preparação de um medicamento manipulado mas, por forma a me 

contextualizar, fui incentivada a estudar documentos relativos à sua regulamentação. 

 

4.7. Medicamentos e Produtos de uso Veterinário 

Os medicamentos e produtos de uso veterinário têm tido alguma expressão na Farmácia Nova 

devido à crescente preocupação das pessoas com os animais domésticos e assim, os produtos 

veterinários de maior rotatividade são destinados a cães e gatos. Contudo, durante o estágio 

pude observar que uma das lacunas do plano curricular do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas é a inexistência de uma unidade curricular específica direcionada à abordagem 

da dispensa de medicamentos e produtos de uso veterinário. No início do estágio senti alguma 

dificuldade no que toca ao aconselhamento e dispensa destes produtos quando eram 

solicitados por algum utente. Nessas situações, recorria sempre à ajuda dos meus colegas ou 

de publicações disponíveis na internet por forma a esclarecer as minhas dúvidas e a prestar 

um melhor serviço aos utentes. Pude partilhar, com alguma frequência, a informação que 

considerasse relevante sobre o tema, com as minhas colegas. 
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4.8. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Um Medicamento não sujeito a receita médica (MNSRM), é considerado qualquer 

medicamento que não preencha as condições exigidas para os MSRM, mencionadas 

anteriormente
12

. Os MNSRM, não comparticipados, são dispensados nas farmácias e em locais 

de venda autorizados para o efeito. O farmacêutico tem a possibilidade de dispensar MNSRM e 

aconselhar as medidas não farmacológicas mais adequadas para cada caso de modo a aliviar 

sintomas e transtornos menores de que o utente se possa queixar. Cabe ainda ao farmacêutico 

avaliar a situação pormenorizadamente e, prestar a indicação que achar mais pertinente. 

Durante o estágio fui confrontada várias vezes com situações onde os utentes solicitavam 

MNRSM. Numa das abordagens, uma utente pediu a minha opinião sobre um suplemento 

destinado à perda de peso. Perante essa situação tive que manter uma postura diligente, de 

modo a garantir o uso racional do suplemento e, para que a utente compreendesse que o 

medicamento só exerceria efeito caso adotasse uma mudança no seus hábitos, 

nomeadamente, hábitos alimentares, prática de atividade física regular (mas de trinta 

minutos/dia) e uma ingestão adequada de água. 

 

4.9. Produtos de Cosmética e de Higiene Corporal 

Segundo o Decreto-Lei n.º 189/2008, é considerado um produto cosmético 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 os limpar, perfumar, 

modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais
13

. 

Dada à crescente preocupação com os cuidados pessoais e retardamento do envelhecimento, 

tem -se notado cada vez mais uma maior procura destes produtos pelos utentes que acabam 

por recorrer frequentemente às farmácias com vista a obter um aconselhamento credível e 

personalizado. Com vista a satisfazer a necessidade dos seus utentes, a Farmácia Nova 

dispõe de algumas linhas cosméticas sendo a Avene®, Uriage® e Klorane® as marcas de 

maior representatividade. Contudo, caso o utente solicite um produto de outra marca que não 

esteja na farmácia, efetua-se uma encomenda direta a um dos fornecedores que comercialize 

o produto em causa. 

 

5. Processamento de Receituário e Faturação 

Depois de aviar uma receita médica, esta é separada mediante o plano de comparticipação, e 

arquivada em lotes de trinta receitas. As receitas são conferidas regularmente por um mínimo 

de dois farmacêuticos de modo a garantir uma dupla verificação e deteção antecipada de  

possíveis erros associados à validação da prescrição. Durante a conferência de receituário, o 

Farmacêutico carimba e assina as receitas no seu verso. Depois disso, faz-se a correção dos 

erros de faturação, onde são abatidas receitas que apresentem irregularidades. No final de 

cada mês procedia-se ao fecho da faturação mensal em que se faz o fecho dos lotes, emissão 
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de Verbetes, Resumo de Lotes e Faturação às respetivas entidades. O verbete de identificação 

do lote consiste num resumo geral das receitas onde consta a data de emissão do verbete, 

valor pago pelo utente e valor comparticipado pelo organismo. Este faz-se acompanhar às 

receitas que integram um mesmo lote. De seguida procede-se à emissão do Resumo de Lotes, 

que identifica todos os lotes de um dado organismo e a Fatura Mensal de medicamentos. No 

final, colocam-se todos os documentos numa caixa devidamente identificada e emite-se uma 

Guia de Transporte para os correios. Os documentos são enviados para o Centro de 

Conferência de Fatura por correio registado no caso de se tratar de comparticipações pelo 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) e, para a Associação Nacional das Farmácias (ANF), no 

caso de se tratar de organismos independentes. Contudo, apesar da rigorosa conferência do 

receituário, por vezes surgem erros e nesses casos a receita pude ser devolvida pela ANF, 

acompanhada do motivo da sua devolução, pelo que a farmácia puderá novamente faturar a 

mesma receita, no receituário do mês seguinte.  

Desde o início de estágio tive a oportunidade de executar a conferência de receituário e assim, 

fui identificando alguns erros comuns, como por exemplo o PV da receita expirada, não 

ativação das exceções, ausência de assinatura do médico, erro na forma farmacêutica, e/ou 

dosagem que muitas vezes se devia à regularização de vendas suspensas. Sempre que 

possível procedia à correção dos erros, sendo posteriormente carimbada e assinada pela 

farmacêutica responsável.  

 

6. Cuidados de Saúde prestados na Farmácia 

Os principais cuidados de saúde prestados na Farmácia Nova são a determinação de 

parâmetros fisiológicos e bioquímicos (colesterol, triglicéridos e glicose), administração de 

vacinas e injetáveis, consulta farmacêutica, realização de exames ao acordo de seguros (teste 

de cotinina), serviço de consulta de nutrição e recolha de medicamentos fora de uso e 

radiografias (VALORMED). 

 

6.1. Consulta Farmacêutica 

O aumento do número de pessoas com doenças crónicas (doenças cardiovasculares,  diabetes 

mellitus, obesidade, cancro e doenças respiratórias) na população portuguesa é uma realidade 

preocupante não só a nível social e pessoal, mas também a nível económico
14

. Muitas vezes, 

observa-se nestes doentes uma grande dificuldade na gestão da sua terapêutica, com a 

consequente falta de adesão aos seus regimes terapêuticos instituídos e, o uso incorreto dos 

medicamentos. Esta realidade reflete a constante necessidade da participação ativa do 

farmacêutico nos cuidados de saúde do doente crónico e na avaliação das suas necessidades. 

Neste âmbito, a Farmácia Nova, em parceria com o Grupo Holon aderiu ao serviço de consulta 

farmacêutica que se destina à avaliação sistemática e objetiva das necessidades dos doentes, 

com vista a um acompanhamento dos mesmos de forma integrada pelos vários profissionais de 

saúde por forma gerir o controlo das suas patologias e prevenir eventuais complicações. O 

serviço está direcionado a doentes com patologias descontroladas, doentes polimedicados 
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(revisão da terapêutica), doentes que apresentem queixas sobre a sua medicação aquando do 

atendimento, doentes que manifestem dificuldades na gestão da sua terapêutica e doentes que 

colocam com frequência questões acerca dos seus medicamentos.  A consulta farmacêutica é 

um serviço muito requisitado por parte dos doentes polimedicados e penso que puderia ser 

uma estratégia implementada nas farmácias a nível nacional. 

 

6.2. Realização de Exames ao abrigo de acordos com Serviço de Seguros de Saúde 

A Farmácia Nova, em colaboração com o Grupo Holon realiza por agendamento prévio, 

exames destinados ao rastreio do risco de doença dos beneficiários da companhia seguradora, 

AdvanceCare. Este exame é realizado na farmácia por marcação prévia e contempla 

indicadores como determinação de peso, altura, tensão arterial e consumo de tabaco. Durante 

o estágio tive a oportunidade de frequentemente realizar estas determinações e inclusive, o 

teste de cotinina (determinação do consumo de tabaco). 

 

6.3. Determinação de Parâmetros Bioquímicos e Fisiológicos 

Durante o estágio tive a oportunidade de realizar com frequência, os testes de determinação de 

parâmetros bioquímicos e fisiológicos como a glicémia, colesterol, triglicerídeos, determinação 

da pressão arterial, altura e pesagem.  Na Farmácia Nova a medição da pressão arterial é 

realizada através de um medidor automático ou, pontualmente, através do esfigmomanómetro. 

Os testes de determinação de colesterol, triglicerídeos e glicémia são realizados nos 

equipamentos padronizados para esse fim e, a pesagem e medição de altura são realizados 

em balança digital e altímetro. Durante o estágio, antes de proceder à determinação destes 

parâmetros, fazia questão de certificar de que dispunha das condições de exequibilidade como 

por exemplo: o jejum, questionar sobre a toma de café, prévia à determinação da pressão 

arterial, e a garantia de repouso de pelo menos cinco minutos. De certa forma, aproveitava-me 

destes momentos não só para aconselhar mas também para solicitar a participação dos 

utentes em inquéritos farmacoterapêuticos, como por exemplo o estudo promovido pela 

Farma|Inove (estudo sobre idosos polimedicamentados da região Norte de Portugal) (anexo 7). 

Uma experiência marcante decorrido no âmbito da determinação dos parâmetros bioquímicos e 

fisiológicos foi uma situação onde fui chamada a fazer as medições a domicílio para um dos 

utentes da farmácia. Pois, o senhor sofria de parkinson e nessa altura encontrava-se mais 

imobilizado dado a complicação das suas patologias. Na residência desse utente, procedi às 

determinações e constatei que o senhor tinha a pressão arterial a valores extremamente altos. 

Pode encaminhar o senhor para o hospital,onde foi internado com o diagnóstico de uma 

infeção renal. 

 

6.4. Consulta de Nutrição 

Tendo em conta a relação da obesidade com as doenças cardiovasculares, diabetes, 

dislipidemia, doenças respiratórias, doenças osteoarticulares, entre outras, penso que seja 

imperativo, o farmacêutico pode atuar na promoção da perda de peso e na promoção de 
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hábitos alimentares saudáveis e, na gestão das patologias associadas. No sentido de contribuir 

para a melhoria das condições de saúde dos utentes da Farmácia Nova, a farmácia aderiu ao 

serviço de Consulta de Nutrição, em parceria com o Grupo Holon. O serviço inclui um rastreio e 

uma consulta de nutrição. Estes são agendados previamente na farmácia e são realizados 

quinzenalmente pela dietista (Dra. Patrícia Neves). O rastreio de nutrição é um serviço gratuito 

que inclui a pesagem, cálculo do IMC e determinação do percentual de massa gorda do utente.  

As Consultas de Nutrição por sua vez, visam a reeducação alimentar e um acompanhamento 

alimentar mais direcionado para o tratamento das necessidades ou patologias específicas do 

utente e, têm um custo de 15 euros.  

Por forma a me inteirar melhor deste serviço e com vista à prestação de uma melhor 

divulgação do serviço aos utentes, a Dra. Patrícia Neves deu-me uma formação sobre o 

funcionamento do serviço. Considero que a formação tenha sido bastante produtiva na medida 

em que pude perceber a melhor forma de sugerir este tipo de serviço ao utente, aproveitando 

os momentos em que o utente se queixa de excesso de peso, quando refere já ter tentado 

várias abordagens para perder peso sem resultados ou durante a determinação dos 

parâmetros fisiológicos e bioquímicos. Depois de receber esta formação, com o decrorrer do 

estágio, reencaminhava os utentes para este serviço durante a determinação dos parâmetros 

bioquímicos ou durante o ato de dispensa do medicamento. 

 

6.5. Recolha de Medicamentos Fora de Uso  

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

medicamentos fora de uso
15

. Na Farmácia Nova, existem contentores do VALORMED 

disponibilizados aos utentes para colocarem os seus medicamentos fora de prazo e   

embalagens vazias. Uma vez cheio, procede-se ao preenchimento da ficha do contentor, 

selagem e pesagem do mesmo. O contentor é posteriormente recolhido pelo distribuidor e 

entregue aos serviços da VALORMED. 

 

7. Farmacovigilância  

A farmacovigilância tem como objetivo melhorar a qualidade e segurança dos medicamentos, 

em defesa do utente e da saúde pública, através da deteção, avaliação e prevenção de 

reações adversas a medicamentos (RAM), ou seja, respostas nocivas e não intencionais a um 

ou mais medicamentos
16

. O INFARMED é a entidade responsável pela gestão do Sistema 

Nacional de Farmacovigilância e pela monitorização da segurança dos medicamentos 

autorizados no mercado. O farmacêutico por sua vez, tendo em conta a sua preparação 

técnico-científica, tem o dever profissional de notificar todas as suspeitas de RAM e de 

promover a mesma prática por parte dos utentes. Ao longo do estágio tive a oportunidade de 

participar numa formação organizada pela Cooprofar sobre a Farmacovigilância e Assuntos 

Regulamentares, que julgo ter sido de extrema utilidade enquanto profissional de saúde, pois 

aprendi todos os procedimentos necessários à notificação correta de uma RAM. 
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 A título de exemplo de uma das vertentes do farmacêutico no que concerne à 

farmacovigilância, pude colaborar num Estudo de Prevalência e Caraterização do Farma|Inove 

intitulado "Prevenir é o Melhor Remédio (anexo 7).Trata-se de um estudo realizado no âmbito 

da farmacovigilância cujo objetivo é caraterizar e estimar a incidência dos doentes 

polimedicamedicados, com mais de sessenta e cincos anos na região norte de Portugal. Ao 

longo do estágio fui entrevistando muitos utentes onde pude aperceber-me de que a 

polimedicação é uma realidade de grande expressão entre os utentes idosos. Isto vem reforçar 

a necessidade do farmacêutico ter uma visão crítica perante a análise farmacoterapêutica das 

prescrições médicas dos idosos, e ter em atenção determinados pormenores durante o ato de 

dispensa do medicamento, notificando sempre que seja necessário.  

 

8. Formação Contínua 

Penso que seja de extrema importância o farmacêutico manter as suas competências técnico-

científicas atualizadas, através da participação em formações e sessões educativas. 

Neste sentido, ao longo do estágio tive a oportunidade de participar nalgumas formações onde 

adquiri competências direcionadas ao exercício da atividade farmacêutica, nomeadamente: 

Farmacovigilância e Assuntos Regulamentares (Cooprofar), O Diabético na Farmácia 

(Cooprofar), Obesidade: da vida in útero à terceira idade ( Workshop Científico do serviço de 

Bioquímica Clínica da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto), Apresentação de 

produtos cosméticos da marca Boots®, Case discussion on Management of Eczema and 

Psoriasis in Clinical Practice (GSK-Stiefel). 
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I. Organização de Sessão interativa sobre a Saúde Oral 

1.1.Introdução  

Em Portugal, as doenças orais continuam a ser um problema de saúde pública que tem 

causado impactos negativos consideráveis na qualidade de vida de muitos idosos
17

. 

Os fatores de risco para o desenvolvimento de doenças orais como por exemplo, maus hábitos 

alimentares, uso de tabaco e o alcoolismo, são os mesmos fatores implicados na maior parte 

das doenças crónicas (doenças cardiovasculares, cancro, doenças respiratórias, e diabetes), 

que se apresentam fortemente relacionadas com o estilo de vida 
18

. Nesse sentido, sendo a 

saúde oral parte integrante da saúde na sua amplitude, tem sido cada vez mais consensual 

que as mudanças de comportamento no que concerne a estilo de vida, requerem ações de 

promoção da saúde e prevenção das doenças crónicas, entre as quais se destacam as 

doenças orais.  

 

1.2. A Saúde Oral em Portugal 

De acordo com um estudo recente levado a cabo pela Ordem dos Médicos-Dentistas, Portugal 

é o segundo país da União Europeia com maiores necessidades de cuidados de saúde oral 
19

.    

Segundo os dados do IIº Barómetro de Saúde Oral, apenas 28% dos portugueses têm a 

dentição completa, mais de 37% da população tem falta de seis ou mais dentes naturais e 

41.3% dos portugueses nunca marcou uma consulta no dentista
20,21

. Estes dados são 

preocupantes devido ao impacto que a saúde oral tem nas doenças cardiovasculares, diabetes 

e outras doenças fortemente ligadas à alimentação. Esta realidade implica despesas para o 

Estado, visto que este teria que desembolsar cerca de 280 milhões de euros por ano para dar 

acesso a cuidados de medicina dentária a todos os utentes em regime de consultas privadas
19

. 

Penso que os dados exigem que os farmacêuticos e outros profissionais de saúde intervenham 

na sensibilização da população para a prevenção das doenças orais, minimizando o impacto 

destas doenças em Portugal. 

 

1.3. Papel do Farmacêutico Comunitário na Promoção da Saúde Oral 

Do ponto de vista da saúde pública, a Farmácia é considerada um importante local de 

atendimento, onde a população recorre frequentemente em busca de aconselhamento para 

aliviar sintomas relacionadas com a doença oral
22

. Dado a sua formação científica, o 

farmacêutico comunitário é um profissional capacitado para incentivar os utentes à prática de 

bons hábitos alimentares, higienização oral e ao correto uso de dentífricos e dispositivos 

dentários. Sempre que possível, deve prestar alternativas para solucionar certos problemas 

derivados da doença oral de modo a evitar certas idas ao dentista
22

.  
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1.4. Contextualização do Tema 

A abordagem deste tema na farmácia surgiu ao longo do meu estágio, onde pude constatar 

que alguns utentes se queixavam frequentemente, da sensação de “boca seca” e solicitavam 

aconselhamentos específicos para determinados produtos bucodentários. Durante estas 

breves interações reparei que alguns destes utentes apresentavam ausência de dentição 

natural e que revelavam hábitos dentários deficitários ou por vezes, cáries dentárias facilmente 

identificáveis. Para além de um interesse pessoal pelo tema, senti a necessidade de procurar 

informação mais detalhada e atualizada de forma a prestar um aconselhamento bucodentário 

mais personalizado a cada situação. Assim, propus à minha orientadora a possibilidade de 

realizarmos uma sessão interativa de aconselhamento sobre a saúde oral no âmbito da 

realização de um projeto com interesse para a farmácia, destinada aos utentes e colaboradores 

da farmácia.  

Para a realização deste evento, elaborei uma carta explicativa do projeto e entrei em contacto 

com várias clínicas dentárias na proximidade da farmácia, com o intuito de obter uma parceria 

voluntária com um médico-dentista (anexo 8). Depois de alguma insistência, obtive uma 

resposta positiva por parte da Dra. Mariana Choupina (Clínica Dentária Dr. Carlos Silva), que 

por sua vez se mostrou totalmente recetiva ao projeto. Com alguma antecedência submeti 

temas que gostaria que fossem abordados durante a sessão interativa, como nomeadamente: 

a saúde oral na 3ª idade, sensibilidade dentária, cuidados para a manutenção da prótese 

dentária, a cárie dentária, cuidados a ter com o aparelho ortodôntico, a importância da ida ao 

dentista, como solucionar a xerostomia e uma exibição interativa de dispositivos médicos 

utilizados nos cuidados dentários. Para a mobilização da comunidade da farmácia, divulguei o 

evento através da afixação de posters na farmácia (anexo 9), envio de mensagens eletrónicas 

aos utentes (newsletter da Farmácia Nova, telemóvel) e promoção do evento na página de 

Facebook da Farmácia Nova. Efetuei a inscrição prévia dos utentes interessados e fiquei 

responsável por toda a logística do evento que contou com a participação de quinze utentes e 

alguns membros da equipa (anexo 10). 

 

1.5. Conclusão 

A experiência retida deste projeto foi extremamente positiva visto que a sessão revelou ter sido 

bastante educativa segundo a opinião dos participantes e dos meus colegas. Penso que o facto 

de ter convidado uma Médico-dentista para colaborar comigo na realização da sessão foi 

importante, uma vez que se trata de um profissional de saúde que detém os conhecimentos 

técnico-científicos relevantes ao tema e, que contacta com essa realidade no seu consultório, 

diariamente. Para além disso, a sessão incentivou os participantes a se informarem melhor 

sobre como manter os seus dentes saudáveis por um maior período tempo.  

Enquanto farmacêutica-estagiária confesso que a experiência foi muito gratificante  

profissionalmente na medida em que pude contribuir para a educação para a saúde da 

comunidade e, pude ser, em simultâneo, um pivô no estreitamento da relação entre o dentista, 

a comunidade e o farmacêutico. 
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2. Projeto de Educação Contracetiva em meio Escolar - “Farmácia vai à Escola”  

2.1. Introdução 

De acordo com a Organização Mundial da saúde, a adolescência marca a transição entre a 

infância e a idade adulta e inclui a faixa etária dos 10 aos 19 anos 
23

. Para além das alterações 

físicas características desta fase da vida, ocorrem também transformações profundas a nível 

físico, psicológico, afetivo e social, muitas vezes geradoras de intensos conflitos
24

. 

Vários estudos têm demonstrado o início cada vez mais precoce da atividade sexual na 

adolescência. Os adolescentes, por não estarem informados, apreendem e disseminam 

informações inadequadas e preconceitos que, somados à negação do risco de engravidar 

devido a um pensamento “mágico” característico da adolescência e da sua imaturidade psico-

emocional, contribuem para que as experiências sexuais possam condicionar riscos 

acrescidos
25

. 

A atividade sexual, sem proteção, expõe os adolescentes à gravidez não desejada e às 

doenças sexualmente transmissíveis. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), 

em 2013 a taxa de fecundidade na adolescência situava-se nos 8,4%
26

. A precariedade dos 

conhecimentos sobre a sexualidade, associada à precocidade do início da atividade sexual, 

cada vez mais frequente, ao maior número de parceiros, à desresponsabilização e negligência 

no uso de contraceção, ligada ainda à ausência de consultas de planeamento familiar, 

contribuem assim para um maior risco de gravidez na adolescência
27

. 

Tem sido largamente demonstrado que uma educação sexual adequada à idade e sensível ao 

género, incentivando um atraso no início da atividade sexual e uma vida sexual consciente, 

com conhecimentos precisos sobre sexualidade e contraceção, proporciona aos jovens os 

conhecimentos e aptidões para a tomada de decisões informadas sobre a sua sexualidade e 

estilo de vida. 

Aliando à informação precisa e relevante sobre o tema, a facilidade de acesso a serviços de 

aconselhamento sobre saúde reprodutiva, os jovens estarão mais aptos a: melhorar a sua 

saúde sexual e reprodutiva; evitar gravidezes indesejadas e abortos clandestinos; proteger-se 

contra infeções sexualmente transmissíveis e compreender e questionar as normas e práticas 

sociais e contribuir para a sociedade
28

. 

É fundamental que os adolescentes sexualmente ativos sejam informados quanto aos métodos 

contracetivos existentes, vantagens e desvantagens de cada método, e aconselhamento na 

opção que melhor responda às suas necessidades. A idade por si só não constitui 

contraindicação à utilização de qualquer método contracetivo, sendo a maioria dos métodos 

apropriada para esta faixa etária
24

. 

O  farmacêutico, como profissional de saúde, está idealmente posicionado para responder ao 

desafio de melhorar a saúde sexual e reprodutiva dos jovens da sua comunidade, podendo 

contribuir quer com a difusão de informação baseada em evidência científica, quer com o 

aconselhamento e monitorização da correta utilização dos métodos contracetivos. 
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2.2. Objetivos do Projeto “A Farmácia vai à Escola” 

A realização das sessões de Educação Contracetiva tem em consideração os seguintes 

objetivos: 

 Informar sobre a anatomia e a fisiologia da reprodução; 

 Esclarecer sobre as vantagens de regular a fecundidade em função da idade;  

 Elucidar sobre as consequências da gravidez não desejada; 

 Facultar informação completa, isenta e com fundamento científico sobre todos os 

métodos contracetivos atualmente disponíveis. 

 

2.2. Enquadramento da Educação para a Sexualidade em Portugal 

Apesar dos pais terem a obrigação de desempenhar um papel ativo na edução sexual dos seus 

filhos, a educação para a sexualidade assumiu carácter obrigatório em todas as escolas 

portuguesas a 7 de Agosto de 2009, com a finalidade de desenvolver nas crianças e jovens 

competências que lhes permitam escolhas informadas e seguras no que concerne a educação 

sexual
31

. Segundo a Lei nº 60/2009 de 6 de Agosto, a educação sexual em meio escolar deve 

ser lecionada por professores e profissionais de saúde, em todas as escolas do ensino público 

e privado, desde o 1º ciclo até ao ensino secundário
31

. 

  

2.3. Contextualização da Educação Contracetiva no seio da Farmácia Comunitária 

Dada a acessibilidade e disponibilidade dos farmacêuticos, a farmácia comunitária assume um 

papel importante no desenvolvimento da sexualidade dos adolescentes da comunidade onde a 

farmácia se encontra. Neste sentido, a equipa da Farmácia Nova em parceria com o Grupo 

Holon, tem vindo a realizar ações escolares ao longo do ano letivo na Escola Básica Irmãos 

Passos, localizada em Guifões (Matosinhos). 

Tendo em conta que nem todas as famílias reúnem as condições necessárias para dispensar a 

tarefa de educação contracetiva e, visto que mesmo em famílias organizadas, muitos filhos não 

possuem abertura suficiente para abordar este tema com os pais, compete à escola e aos 

profissionais de saúde colaborar com as famílias na instrução dos seus educandos
31

.  

Durante o estágio fui confrontada com algumas situações de aconselhamento para a contração 

sexual de utentes jovens. Visto que tem -se observado um início da relação sexual nos jovens 

cada vez mais cedo
25

, torna-se fulcral a transmissão de informação credível aos jovens. Penso 

que apesar do pouco reconhecimento atribuído ao farmacêutico nesta área, este constitui um 

dos protagonistas sociais de maior impacto na abordagem da contraceção sexual no seio dos 

jovens e adolescentes, dado à sua acessibilidade no seio da comunidade. 

 

2.4. Apresentação da Projeto de Educação Contracetiva em Meio Escolar 

No início  do meu estágio, foi me proposto participar na preparação das sessões de educação 

contracetiva, mas direcionada a uma turma de alunos do 8º ano. As datas de realização das 

sessões educativas foram previamente acordadas com a Psicóloga da Escola Básica – Irmãos 

Passos. Os alunos participaram das sessões mediante apresentação do Formulário de 
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Consentimento do Encarregado de Educação previamente assinado (anexo 11). Para a 

realização da sessão, a equipa optou por apresentar diapositivos em PowerPoint com 

conteúdos previamente estudados. O objetivo foi não centrar a sessão apenas em aspetos 

informativos mas sim numa vertente de treino de competências, nomeadamente nas medidas 

de prevenção de uma gravidez indesejada, doenças sexualmente transmissíveis e, na 

divulgação dos métodos contracetivos atualmente disponíveis em Portugal (anexo 12). 

Para a elaboração dos diapositivos, recorri a várias fontes de informação e fiz uma pesquisa 

bibliográfica rigorosa, com o intuito de reunir informação científica credível de modo a prestar 

um melhor aconselhamento. Deslocamos--nos periodicamente à escola, onde apresentámos 

as sessões a quatro turmas do 8º ano cuja duração foi de aproximadamente um hora. As 

sessões tiveram em consideração a idade dos alunos, onde apelou-se à abordagem da 

sexualidade de uma forma livre de preconceitos, porém adequados à sua faixa etária. Os 

temas abordados durante a sessão foram nomeadamente: introdução ao sistema reprodutor 

humano (feminino e masculino); breve introdução ao ciclo menstrual feminino; educação sobre 

os vários métodos contracetivos atualmente disponíveis em Portugal; apresentação e 

discussão de casos práticos; esclarecimento de dúvidas e mitos sobre a sexualidade; incentivo 

ao uso do preservativo (com demonstração interativa) e educação para a contraceção de 

emergência. 

Segundo os diretores de turma e psicóloga da escola, as sessões tiveram boa adesão por 

parte dos alunos e acharam que a informação foi bem veiculada.  

A título de exemplo, pude confirmar a adesão dos alunos à sessão depois de termos 

regressado à farmácia pois, um grupo de jovens dirigiu-se à farmácia mostrando-se 

interessados em esclarecer dúvidas com que tinham ficado, mais concretamente sobre as 

relações sexuais desprotegidas e o risco de uma possível gravidez. Estes jovens tinham ficado 

com algum receio em esclarecer estas dúvidas com os seus professores. Assim, disponibilizei-

me a aconselhar da melhor forma possível e no fim, o grupo de jovens foi ofertado com alguns 

brindes do Grupo Holon. 

 

2.5. Conclusão  

Considero que a minha colaboração num projeto deste tipo teve um grande impacto na minha 

aprendizagem e no meu desempenho enquanto estagiária pois, apesar desta sessão ter 

tomado lugar pouco depois de ter iniciado o estágio, dada à formação científica adquirida ao 

longo do curso, senti-me capacitada de me apresentar perante uma turma de adolescentes e 

educar-lhes sobre um tema tão pertinente como a Educação Contracetiva. A minha 

participação nesta sessão também  me permitiu constatar que existe uma necessidade 

contínua do farmacêutico intervir nos problemas da sociedade civil de modo a estimular a 

prevenção de determinadas complicações associadas à falta de informação nos jovens.  
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3. Implementação da Padronização de Dosagens Pediátricas de Antibióticos e Anti-

inflamatórios  

3.1. Introdução 

As crianças são sujeitas a maiores riscos associados a erros de medicação comparativamente 

aos adultos, dada a necessidade de cálculo de dosagem com base na idade, peso (mg/kg), 

área superficial (mg/m
2
) e condição médica da mesma

,29
. A informação existente atualmente 

indica-nos que uma das causas associadas a erros de cálculo de dosagens pediátricas, 

prende-se com o facto de se colocar erradamente o ponto decimal após cálculo das 

dosagens
30

. É também consensual que os antibióticos são dos medicamentos mais prescritos à 

população pediátrica e que estes pertencem à classe farmacológica associada a maiores erros 

de medicação. A sub-dosagem de antibióticos é considerada um problema no seio da 

população pediátrica visto que muitos médicos não levam em consideração o peso da criança 

ao calcular a dose ou porque simplesmente consideram a dose pediátrica como sendo metade 

da dose recomendada ao adulto
30,31,32

. Assim, penso que se torna essencial a otimização da 

dosagem de antibióticos e outras soluções orais pediátricas de forma a evitar falhas no 

tratamento e minimizar a emergência da resistência bacteriana. 

 

3.2. Apresentação do Projeto 

Com o decorrer do estágio, constatei que o farmacêutico é constantemente confrontado com 

situações de dispensa de soluções orais destinadas a crianças, que nem sempre vêm 

acompanhadas de dosagem por indicação do médico. Aos poucos apercebi-me do tempo que 

às vezes se perdia durante um atendimento, ao fazer os cálculos de dosagem pediátrica, antes 

de se proceder à dispensa de uma solução oral, nomeadamente de antibióticos e de anti-

inflamatórios orais. 

Neste sentido decidi elaborar uma Tabela de Soluções Orais Pediátricas, cujo objetivo é 

implementar a padronização de dosagens pediátricas das soluções orais de maior rotatividade 

na farmácia. Isto, para além de garantir uma redução nos tempos de espera, pretende evitar 

possíveis erros associados ao cálculo de dosagens pediátricas. Para proceder à execução do 

projeto, comecei por me informar junto das colegas, sobre quais eram as soluções orais 

usadas em pediatria de maior rotatividade. Posteriormente, recolhi o Resumo do Medicamento 

(RCM) de cada uma das soluções orais escolhidas (paracetamol, ibuprofeno, amoxicilina e 

azitromicina). Uma vez recolhida a informação necessária, fiz os cálculos de dosagem 

pediátrica em falta e organizei os dados posológicos (idade, peso corporal, dose por toma, 

volume por toma e dose máxima em 24 horas) em formato de tabela, de modo a garantir a 

presença de informação estritamente necessária à dispensa do medicamento (anexo 13). Para 

que a informação fosse acessível a todos os membros da equipa, afixou-se a tabela num local 

de grande visibilidade. 
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3.3.Conclusão 

Penso que a implementação de estratégias deste tipo por parte do farmacêutico são fulcrais 

para minimizar erros associados a dosagens pediátricas mal calculadas, reduzindo 

simultaneamente, o tempo de espera durante o atendimento. Em pouco tempo pude observar 

que, após a implementação deste projeto, perante requisições de soluções orais destinadas a 

crianças, notou-se uma redução no tempo de espera ao balcão. Com a elaboração desta 

tabela espero ter contribuído para a segurança da crianças da Farmácia Nova de Custóias e 

para a celeridade no atendimento de modo a satisfazer todos os intervenientes no ato de 

dispensa do medicamento. 

 

 

4. Caso de Estudo - Duplicação Terapêutica na Farmácia 

4.1. Introdução 

Segundo a Joint Comission, a duplicação terapêutica é considerada o ato de prescrição de 

vários medicamentos da mesma classe farmacoterapêutica, destinados a tratar a mesma 

patologia, sem existir uma distinção clara de quando se deve tomar um medicamento em 

detrimento do outro
33

. Estes podem ocorrer em qualquer um dos pontos de transição do SNS 

(admissão hospitalar, transferência dentro do hospital e alta hospitalar). Sabe-se que os erros 

de prescrição evitáveis aumentam a taxa de mortalidade no paciente e aumentam os encargos 

e despesas da saúde
34

. Assim, com a apresentação deste caso relato um episódio de 

duplicação terapêutica detetada na farmácia ao longo do meu estágio. Para além disso, 

pretendo alertar para os erros de medicação associados à duplicação terapêutica que possam 

ocorrer, obrigando a que o farmacêutico esteja sempre atento durante o ato de dispensa do 

medicamento. 

 

4.2. Apresentação do Caso de Estudo 

Um utente habitual dirigiu-se ao balcão da farmácia para aviar algumas receitas da sua esposa, 

que teve alta hospitalar nesse dia. A esposa, utente habitual da farmácia, sofria de hipertensão 

arterial, colesterol, diabetes mellitus tipo 2, depressão, úlcera duodenal e depressão, patologias 

estas, para as quais já se encontrava medicada. Antes de aviar a receita, tive o cuidado de 

consultar a Ficha de Utente, onde pude observar a sua medicação habitual. Ao analisar a 

receita que lhe foi entregue após a alta hospitalar, reparei na lista de medicamentos novos. Na 

seguinte tabela, apresento a medicação habitual e a medicação nova desta utente. 
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Tabela 1. Lista de Medicação Habitual vs. Medicação Nova 

 
Medicação Habitual 

 

 
Medicação Nova 

 
Sinvastatina 20 mg 

 

 
Atorvastatina 20mg  

 
Fenofibrato 267 mg 

 

 
Fenofibrato 267mg 

 

 
Gliclazida 60 mg 

 

 
Dinitrato de isossorbida 5mg 

  
Sitagliptina 100mg 

 

 
 

 
Glimepirida 2mg 

 

 
Acetilcisteína 600mg 

 

 
Metformina 850mg 

 
Candesartan+Hidroclotiazida 

16/12.25 mg 
 

 
Carvedilol 6,25mg 

 

  
Lisinopril 5mg 

 

 
Amoxicilina/Ác.Clavulânico 

875/125 mg 
 

 
Pantoprazol 40 mg 

 
Paracetamol 1000mg 

 

 

 

4.3. Discussão do Caso de Estudo 

Este caso de estudo relata uma duplicação terapêutica prescrita pelo médico da utente, após 

alta hospitalar. Segundo o esposo, caso não tivesse sido alertado na farmácia, a utente iria 

continuar a tomar a sua medicação habitual e a medicação nova, em simultâneo. Nesta 

situação em particular, a duplicação terapêutica foi evitada mas caso contrário, poderia resultar 

em efeitos secundários marcantes para esta doente, como por exemplo episódios recorrentes 

de hipoglicemia com origem na toma simultânea de quatro antidiabéticos orais. Estes episódios 

podem no entanto, ser contornados com o reforço no aconselhamento da doente de modo a 

incentivá-la a realizar controlos glicémicos regulares na farmácia. Para além de hipoglicemia, 

existe um risco aumentado de miotoxicidade, proteinúria, nefropatia e insuficiência renal 

derivado da toma simultânea das Estatinas (atorvastatina + sinvastatina)
35,36

.  Estes sintomas 

poderiam agravar ainda mais a condição clínica da utente desnecessariamente, visto tratar-se 

de uma senhora que já sofre de várias patologias e que se encontra polimedicada. Neste caso, 

penso que o médico prescritor pode não ter estado informado para o facto da paciente já se 

Estatinas Fibratos Antidiabéticos orais 
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encontrar medicada para as suas patologias, induzindo-o em erro durante a prescrição. É de 

notar, que para além desta receita, o marido da utente pretendia aviar uma segunda receita 

(mais antiga), onde constava a medicação habitual da esposa. Isto poderia resultar ainda numa 

sobredosagem muito forte, pois, segundo o marido, a utente iria proceder à toma contínua de 

toda a medicação. 

De forma a evitar a recorrência de casos deste tipo, penso que os profissionais de saúde 

poderão considerar uma abordagem multidisciplinar ao acompanhar os pacientes em todas as 

fases de transição pelo sistema de saúde, através de uma reconciliação terapêutica eficaz, de 

forma a garantir que sejam capazes de detetar possíveis duplicações terapêuticas. Esta é uma 

das tarefas a cargo do farmacêutico comunitário que pude executar eficientemente visto manter 

elevado o nível de atenção durante o ato de dispensa do medicamento. Uma outra tarefa 

importante a cargo do farmacêutico nestas situações, é a comunicação clara e simplificada ao 

utente, de qualquer alteração na forma farmacêutica dos seus medicamentos ou marcas 

comerciais/MG, e de indicações sobre quando iniciar ou suspender o tratamento. 

Na farmácia recomendo que se tenha sempre em atenção a lista proveniente do hospital, em 

caso de alta hospitalar, onde constem os medicamentos novos e a forma como os mesmos 

devem ser tomados. Se esta não for facultada, o farmacêutico possui o conhecimento, a 

liberdade e a responsabilidade de proceder à sua elaboração. 

.  

4.4.Conclusão 

Com a apresentação deste caso de estudo pretendi enfatizar a responsabilidade do 

farmacêutico comunitário perante a análise farmacoterapêutica de uma prescrição e a 

avaliação de erros associados à duplicação terapêutica, caso esta surja. Uma reconciliação 

terapêutica eficiente é fundamental para a segurança do utente durante a transição de todos os 

cuidados de saúde (admissão hospitalar, transferência dentro do hospital e alta hospitalar) a 

fim de se evitar possíveis erros de medicação e interações medicamentosas resultantes de 

informação mal comunicada
37

. 

De modo a minimizar erros desta natureza, sugiro o desenvolvimento de Protocolos de 

Comunicação de Duplicação Terapêutica mais eficazes no SNS, ou criação de aplicações 

informáticas mais específicas para o efeito, por forma a envolver todos os profissionais de 

saúde intervenientes no decorrer do processo. Penso que o estudo desta situação motivou-me 

a continuar a agir de modo dinâmico, responsável e competente nesta área profissional. 
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Conclusão 

 

A farmácia constitui um centro de informação aberto à comunidade, oferecendo a oportunidade 

de qualquer cidadão adquirir conhecimentos, atitudes e comportamentos que visam a 

promoção da saúde e do bem-estar físico e emocional e, o uso racional do medicamento. 

A realização de quatro meses de estágio na Farmácia Nova foi essencial visto ter me desafiado 

a dar sempre o meu melhor e a me consciencializar do papel que posso desempenhar 

enquanto Farmacêutica. 

 

Apesar do volume de movimento na Farmácia Nova ser menor comparativamente a outras 

farmácias centrais, penso que este facto foi vantajoso para o meu estágio uma vez que pude 

ser acompanhada diretamente pela minha orientadora, observar mais de perto a realidade dos 

utentes, compreender melhor o funcionamento de uma farmácia e trabalhar diariamente nas 

diferentes tarefas a cargo do Farmacêutico Comunitário. Contudo, a única área com a qual não 

tive a oportunidade de trabalhar de perto foi a preparação de medicamentos manipulados mas 

pude rever a sua legislação e regulamentação de forma a estar atualizada. 

Desta experiência retive a verdadeira importância dos Farmacêuticos na área comunitária e 

constatei que o Farmacêutico não trabalha apenas com o medicamento, pois é um profissional 

de saúde multidisciplinar que se encontra apto para acompanhar a evolução da ciência e da 

tecnologia na área do medicamento e na sociedade. 

Terminado o estágio, considero que este me muniu das ferramentas necessárias para a  

jornada da minha evolução enquanto ser humano e farmacêutica. De agora em diante, abraço 

o desafio de continuar a dignificar a profissão farmacêutica dando sempre o meu melhor em 

tudo que faço. 

Concluo, agradecendo a toda a equipa da Farmácia Nova de Custóias, por todo o carinho e 

simpatia demonstrados e por me terem dado a oportunidade de conhecer um pouco da 

realidade do Farmacêutico Comunitário. 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O ESTÁGIO 

EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA  

 

 

 

Data 
 

 

Descrição sumariada das atividades realizadas na Farmácia Nova 
de Custóias 

 
 

 
 
 

Maio 

 
Apresentação da Organização da Farmácia Nova de Custóias 

 Compreensão da organização funcional da Farmácia 

 Familiarização com o sistema informático, SIFARMA 2000® 

Encomendas e Aprovisionamento 
 Compreensão dos critérios de aquisição, rotação de stock e ponto de 
encomenda 
 Receção, conferência de encomendas e marcação de preços 

Fontes de Informação 
 Contato com publicações obrigatórias existentes e realização de pesquisas 
bibliográficas diárias com reprodução da informação obtida 

Formação Contínua  
 O Diabético na Farmácia (Cooprofar) 
 Farmacovigilância e Assuntos Regulamentares (Cooprofar) 

 
 
 
 
 

Junho 

Dispensa de Medicamentos 

 Familiarização com os Medicamentos Genéricos e o Sistema de preços de 
referência 
 Reconhecimento dos principais acordos existentes com SNS e outras 

entidades 

Receção de prescrições médicas  
 Interpetação e avaliação farmacoterapêutica 

 Verificação de possíveis interações farmacológicas 

 Comunicação com o médico prescritor em casos de deteção de erros na 

prescrição 

Cuidados de Saúde prestados na Farmácia 
 Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos (pressão arterial, 
colesterol, triglicerídeos, glicose, testes de cotinina) 
 Formação - Divulgação do serviço: Consulta de Nutrição 

Monitorização de prazos de validade 

 
 
 
 

Julho 

Dispensa de Medicamentos 

Programas de Promoção e Educação para a Saúde 

 Elaboração de uma Guia de Tratamento para utente sob medicação 
psicotrópica  

Qualidade 
 Implementação de Padronização Posológica de Soluções Orais utilizadas em 
pediatria  
 Elaboração de Tabela de Aconselhamento para a 1ª Pílula  

Discussão de Caso de Estudo - Duplicação Terapêutica pós-alta hospitalar 
Cuidados de Saúde prestados na Farmácia  

 
 

Agosto 

Dispensa de Medicamentos 

Programas de Educação para a Saúde 

 Organização de uma Sessão Interativa para a Saúde Oral em parceria com 
uma Médico-Dentista 

Monitorização e Gestão de prazos de validade 

 
Anexo 1 - Cronograma de Atividades Desenvolvidas durante o Estágio 
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D 

B 

C 

A 

E F 

A. Zona de Atendimento ao Público; B. Zona de prestação de Cuidados de Saúde; C. Zona de 
Armazém da Farmácia; D. Zona de Receção de Encomendas; E. Escritório da Farmácia;                      
F. Local de Armazenamento de Documentos. 

 

Anexo 2 – Organização do Espaço da Farmácia Nova 
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Anexo 3 – Receita Sem Papel 
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Anexo 4 – Resumo de Portarias 
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Anexo 5  – Guia de Tratamento do Utente 
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Anexo 6 – Ficha de um Medicamento Manipulado 
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Anexo 7 –  Inquérito do Estudo Farma | inov 
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Exma.  Dra. Mariana Isabel Ramos Choupina 

 

Assunto: Convite de parceria para realização de uma Sessão de Esclarecimento em 

Saúde Oral (Farmácia Nova de Custóias) 

O meu nome é Malika Tolentino Rodrigues e sou Farmacêutica Estagiária na Farmácia 

Nova de Custóias, desde Maio de 2016. Sou estudante do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas da Universidade do Porto.  

No âmbito da realização do Estágio Curricular em Farmácia Comunitária, foi me 

proposto o desenvolvimento de projetos educativos que visam promover a saúde dos 

nossos utentes. Assim, um dos temas que pretendo abordar é a Saúde Oral, 

principalmente no doente idoso sendo que os utentes da nossa Farmácia são na sua 

grande maioria, pessoas idosas desfavorecidas economicamente.  

Para a concretização deste projeto, surgiu-me a ideia de realizar uma Sessão de 

Esclarecimento para a Saúde Oral de modo a promover a saúde oral dos utentes 

que vão à farmácia e encorajá-los à prática de bons hábitos de higiene oral de modo a 

manter os seus dentes naturais e saudáveis por um maior tempo possível e, 

consequentemente melhorar a sua qualidade de vida.  

Contudo, penso que o contributo de uma Médica Dentista da sua índole é fulcral para 

o sucesso deste projeto. Pois, tendo em conta a sua experiência na área, creio que a 

sua presença será uma mais-valia para os utentes da Farmácia Nova, visto que terão 

a oportunidade de gratuitamente, adquirir bons hábitos de higiene oral, esclarecer 

eventuais dúvidas que puderão surgir e quiçá, marcar uma consulta na vossa clínica. 

Penso que o seu apoio voluntário num projeto deste tipo será muito gratificante uma 

vez que a nossa parceria puderá facultar uma mudança e consciencialização de saúde 

oral junto dos nossos utentes. Para além disso, conceder-me-ia a oportunidade de 

puder concretizar a sessão, estreitando os laços entre a profissão farmacêutica e a 

profissão médico-dentária, que considero ser importante e necessária. 

Encontra-se em anexo algumas sugestões de temas que puderão ser abordados. 

Quanto à data de realização da Sessão, gostava de saber atempadamente a sua 

disponibilidade. Puderá ser em data de sua maior conveniência desde que seja 

preferencialmente entre os meses de Junho e Julho.  

Agradeço desde já toda a atenção dispensada. 

Com os melhores cumprimentos, 

 Malika Tolentino Rodrigues 

Contactos: 968413707 | Farmácia Nova: 22 955 8643 

 

 

 

 

Anexo 8 – Carta de pedido de Colaboração dirigido a uma Clínica Dentária 

javascript:void(0)
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Sugestões de Temas a abordar na Sessão de Esclarecimento de Saúde Oral: 

 A Saúde oral na 3ª idade; 

 A Sensibilidade dentária; 

 Cuidados para a manutenção da prótese dentária; 

 As Lesões da mucosa oral; 

 A Importância de consultas médico-dentárias; 

 A perda dentária; 

 A Cárie dentária; 

 A Xerostomia; 

 Perguntas mais frequentes; 

 Demonstração de material dentário e as suas aplicações. 

Estas são apenas sugestões de temas que possam ser abordados, por isso 

qualquer outro tema que lhe pareça pertinente é muito bem-vindo. 

 

  

Anexo 8 – Carta de pedido de Colaboração dirigido a uma Clínica Dentária 

(continuação) 
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Anexo 9 – Sessão de Esclarecimento em Saúde Oral (poster) 
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Anexo 10 – Sessão Interativa sobre a Saúde Oral 
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Anexo 11 – Formulário de Consentimento Informado 
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Anexo 12 –  Projeto de Educação Contracetiva “A Farmácia vai à Escola” 
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Anexo 13 – Tabela Posológica - Dosagens Pediátricas de Soluções Orais 
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Resumo 

O presente relatório teve como finalidade descrever as valências adquiridas durante a 

realização do nosso estágio em farmácia hospitalar nos Serviços Farmacêuticos do 

Hospital Privado de Gaia (HPG), decorrido entre os meses de março a abril de 2016. 

Os principais objetivos deste relatório passam por descrever o conhecimento técnico e 

científico adquirido sobre o circuito do medicamento (processo de aquisição, 

preparação e distribuição) num Hospital, descrever as tarefas diárias de um 

Farmacêutico Hospitalar em todas as suas dimensões e descrever os projetos que 

desenvolvemos, com interesse para os Serviços Farmacêuticos (SF) do Hospital 

Privado de Gaia. Assim, o relatório incia-se com a descrição de todas as atividades por 

nós realizadas durante o estágio, onde apresentamos todo o conhecimento adquirido 

sobre o funcionamento de uma farmácia hospitalar na sua íntegra, o circuito do 

medicamento em si e o papel que o Farmacêutico Hospitalar desempenha nos SF de 

um hospital. Em anexo encontra-se um cronograma sumariado das atividades 

desenvolvidas ao longo do estágio (Anexo I). 

Na segunda parte deste relatório descrevemos os projetos realizados com interesse 

para farmácia hospitalar, desenvolvidos por nós durante o estágio (Parte II). Todos os 

projetos foram previamente discutidos e aprovados pela nossa orientadora de estágio. 

No primeiro projeto elaboramos uma Tabela de Nutrição Hospitalar cujo objetivo foi 

reunir as principais características dos produtos de nutrição hospitalar utilizados no 

HPG e assim, facilitar a compreensão dos mesmos por parte dos profissionais de 

saúde do HPG.  

O segundo projeto que elaboramos foi um Manual de Procedimentos que contém os 

procedimentos necessários a ter em caso de derrame e/ou incêndio de medicamentos 

inflamáveis presentes na farmácia do HPG.  

Uma das funções do farmacêutico hospitalar é garantir a correta utilização do 

medicamento por parte do doente, veiculando a informação necessária para tal de 

uma forma simples e concreta.  Assim sendo, o nosso terceiro projeto foi um Prospeto 

Informativo sobre a enzalutamida, que tem em vista a educação do utente para a 

correta utilização desse medicamento.   

Em suma, esta experiência foi única e gratificante para ambas na medida em que 

permitiu-nos constatar que o Farmacêutico Hospitalar é um profissional de saúde 

multidisciplinar, cuja profissão é cada vez mais imperativa e necessária nos dias de 

hoje.  
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Introdução 

 

A Farmácia Hospitalar é uma das especialidades da profissão Farmacêutica. Assim 

sendo, torna-se importante para os alunos do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, conhecerem de 

perto esta área de atividade. Desta forma, no momento de escolhermos o nosso 

estágio optamos por conhecer esta área da profissão Farmacêutica mais 

concretamente, a realidade do Farmacêutico Hospital nos Serviços Farmacêuticos do 

Hospital Privado de Gaia.  

 

Com a realização deste estágio almejamos adquirir conhecimentos técnicos e 

científicos sobre o funcionamento de um hospital, sobre a farmácia hospitalar e 

conhecer o trabalho dos farmacêuticos hospitalares na sua amplitude. Desta forma, 

pretendemos obter as ferramentas necessárias para que possamos dar respostas às 

exigências da área profissional que um dia mais tarde, abraçarmos.  

 

No Hospital Privado de Gaia e na Farmácia Central do Grupo Trofa Saúde tivemos a 

oportunidade de conhecer de perto o funcionamento de um hospital, o papel do 

Farmacêutico nesta área e ainda, a possibilidade de contactar com outros profissionais 

de saúde conhecendo um pouco do seu trabalho. Esta experiência permitiu-nos 

conhecer uma nova realidade e ampliar os nossos conhecimentos.   

Os objetivos gerais do presente relatório passam por descrever todas atividades 

realizadas no decurso do nosso estágio durante os meses de Março a Abril de 2016.  
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Parte I – Atividades desenvolvidas no âmbito do 

Estágio em Farmácia Hospitalar 
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1. Serviços Farmacêuticos Hospitalares do Grupo Trofa Saúde 

 

1.1. Contextualização do Grupo Trofa Saúde 

O Grupo Trofa Saúde surgiu em 1989 com a abertura da Casa de Saúde da Trofa,   

um espaço de saúde pequeno que, cerca de dez anos depois, deu origem ao Hospital 

Privado da Trofa, o primeiro hospital do grupo. Desde então, o Grupo Trofa Saúde, tem 

vindo a crescer e, atualmente,  é constituído por uma rede nacional integrada de oito 

unidades hospitalares: Trofa, Famalicão, Matosinhos, Braga Sul, Maia, Alfena, Vila 

Nova de Gaia ,Braga Centro e o Instituto de Radiologia Dr. Pinto Leite.2 

 

 

Figura 1. Barra cronológica das unidades hospitalares do Grupo Trofa Saúde. 

 

1.2. Enquadramento do Hospital Privado de Gaia (HPG) 

 

O Hospital Privado de Gaia (HPG), situado em Vila Nova de Gaia, é uma das unidades 

hospitalares mais recentes do Grupo Trofa Saúde, tendo sido inaugurada no dia 12 de 

janeiro de 2015. Esta unidade hospitalar foi concebida por forma a corresponder às 

necessidades de todo o tipo de doentes e abrange uma vasta área, tendo maior 

enfoque nas populações de Vila Nova de Gaia, Porto e Aveiro. 

 

 

Figura 2. Hospital Privado de Gaia 

O HPG encontra-se sob direção clínica do Prof. Dr. Paulo Araújo e possui acordos com 

várias companhias de seguros e subsistemas de saúde. O hospital inclui os serviços 

de: análises clínicas, imagiologia, bloco operatório, unidade de cuidados continuados, 

internamento, cuidados intermédios, medicina dentária, bloco de partos e 
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neonatologia. O hospital possui ainda, consultas externas de trinta e seis 

especialidades médicas, consultas de medicina alternativa, e um serviço de urgência 

que se encontra em funcionamento permanente 24 horas, todos os dias da semana. 

Para além destes serviços, o hospital dispõe ainda de alguns serviços 

complementares como por exemplo acupuntura, nutrição, psicologia, terapia da fala e 

podologia. Neste momento, o hospital encontra-se capacitado para cem camas, 

setenta e três consultórios e trinta e cinco salas de exames e /ou tratamentos.  

 

Figura 3. Organização estrutural do Hospital Privado de Gaia. 

 

 

2. Organização dos Serviços Farmacêuticos do Grupo Trofa Saúde  

 

2.1. Serviços Farmacêuticos da Farmácia Central 

 

A administração dos Serviços Farmacêuticos (SF) do Grupo Trofa Saúde está a cargo 

da Dra. Patrícia Moura, Farmacêutica Responsável pela gestão administrativa da 

Farmácia Central e pela coordenação das farmácias satélites do Grupo.  

O organigrama seguinte corresponde aos Directores Técnicos de cada farmácia do 

grupo: 
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Figura 4.  Farmacêuticos Responsáveis pelos Serviços Farmacêuticos do Grupo Trofa Saúde. 

 

O Hospital de Dia de Famalicão e o Hospital de Dia da Maia por não possuírem 

Serviços Farmacêuticos próprios, encontram-se sob a responsabilidade dos SF do 

Hospital Privado da Trofa e do Hospital de Dia da Maia, respetivamente.  

Relativamente à localização, os SF da Farmácia Central (Armazém Central), estes 

encontram-se no Hospital Privado de Alfena (Valongo) num espaço independente da 

farmácia do mesmo hospital. 

Os SF da Farmácia Central são responsáveis pelo processo de seleção e aquisição de 

todos os medicamentos e produtos farmacêuticos do grupo. É na Farmácia Central 

que é feita a receção e conferência das encomendas que, posteriormente, são 

distribuídas pelas farmácias satélites mediante os pedidos feitos, semanalmente, à 

Farmácia Central.  

 

Figura 5. Local de receção de encomendas na Farmácia Central 
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2.2. Serviços Farmacêuticos do Hospital Privado de Gaia 

 

A Direção Técnica dos Serviços Farmacêuticos do Hospital Privado de Gaia encontra-

se assegurada na sua íntegra pela Dra. Alexandra Soares. 

 

2.2.1.Estrutura e Organização Espacial dos Serviços Farmacêuticos do 

Hospital Privado de Gaia 

 

O espaço dos SF do HPG encontra-se organizado por áreas distintas, representadas 

no esquema seguinte: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
       E/P: Estupefacientes/ Psicotrópicos 

Figura 6. Organigrama funcional da Farmácia do Hospital Privado de Gaia. 

 

2.2.2. Horário de funcionamento dos Serviços Farmacêuticos do HPG 

 

 Os SF do HPG encontram-se em funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9:00h 

às 18:00h. Em caso de necessidade de algum medicamento fora deste horário, o 

enfermeiro responsável pode levantá-lo na farmácia. Este deve registar toda a 

medicação que leva em impresso próprio que se encontra afixado na porta da 

farmácia. No registo deve constar a identificação do medicamento, por denominação 

comum internacional (DCI), o número de unidades, a identificação do doente, a 

identificação do serviço, rúbrica do enfermeiro, data e hora. Diariamente, a 

Farmacêutica Responsável verifica o registo e debita aos doentes os medicamentos 

consumidos. Quando o impresso ficar totalmente preenchido é arquivado em pasta 

própria e substituído por um novo.  
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O contacto da Diretora Técnica é disponibilizado a todos os Serviços Clínicos do 

Hospital em caso de necessidades extraordinárias. 

 

 

2.2.3. Sistema Informático dos Serviços Farmacêuticos do HPG 

 

Os sistemas informáticos utilizados por todos os SF do Grupo Trofa Saúde são o 

CPC®, o PHC® e a Intranet.  

O CPC® trata-se de um programa que facilita a execução de tarefas em todo o circuito 

do medicamento, desde a gestão e reposição de stocks, a interface entre os serviços 

farmacêuticos e outros serviços clínicos do hospital a nível de prescrição e 

conhecimento do histórico de consumo dos doentes.3 

O PHC® é o programa utilizado para a receção de encomendas e emissão de guias 

de transporte e a Intranet é um programa que abrange a qualidade e as requisições 

efetuadas por todos os SF do grupo. 

 

3. Gestão de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos  

 

3.1. Selecção e aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos a nível da Farmácia Central (Armazém Central) 

 

O Grupo Trofa Saúde possui um Formulário hospitalar próprio, Formulário Hospitalar 

Do Grupo Trofa Saúde (FHGTS), que foi criado pela Comissão de Farmácia e 

Terapêutica do GTS adaptando o Formulário Nacional do Medicamento às 

necessidades do grupo. 

A aquisição dos medicamentos presentes no FHGTS é efetuada pelos SF do Armazém 

Central. Anualmente, realiza-se um concurso para a eleição dos laboratórios 

fornecedores de cada medicamento. Neste concurso é eleito um laboratório que 

passará a ser o fornecedor principal de um medicamento e feito um acordo com um 

segundo laboratório que fornecerá o Grupo caso haja rutura de stock do fornecedor 

principal. 

Semanalmente, todas as farmácias do grupo enviam à Farmácia Central um pedido 

baseado nas necessidades de cada hospital. A partir destes, a Farmácia Central envia 

o pedido final ao Departamento de Compras do grupo que por sua vez é responsável 

por efetuar a encomenda aos laboratórios fornecedores. 
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No que diz respeito à aquisição de medicamentos estupefacientes e/ou psicotrópicos, 

estes encontram-se sujeitos a um controlo rigoroso por serem medicamentos 

suscetíveis de causarem dependência física e/ou psíquica. Atendendo a estas 

características, estes medicamentos encontram-se abrangidos por uma legislação 

própria e específica, que regulamenta todos os processos (produção, dispensa, 

aquisição, prescrição e distribuição). Assim sendo, a encomenda destes 

medicamentos é feita mediante o preenchimento do Anexo VII da Portaria nº 981/98 

de 8 de Junho (Anexo II), que é posteriormente enviado por carta registada para o 

laboratório. Ao enviar os estupefacientes, o fornecedor envia o original deste anexo 

para a Farmácia Central, retendo o duplicado para arquivo. O original será arquivado 

pela Farmácia Central aquando da receção da encomenda. Dada a logística do 

processo, a requisição dos estupefacientes é realizada apenas uma vez por mês. 

 

 

3.2. Receção e Conferência de Medicamentos  

 

 3.2.1 Receção geral de medicamentos 

 

Todos os medicamentos ou produtos farmacêuticos que chegam aos SF da Farmácia 

Central ou aos SF do Hospital Privado de Gaia, devem fazer-se acompanhar de uma 

Guia de Transporte e de uma Fatura (Anexo III). Estes estão sujeitos a um processo 

de receção, primeiro na Farmácia Central e depois em cada farmácia satelite. A 

receção da encomenda decorre na área da farmácia destinada a esse fim, zona de 

receção de encomendas, e é um processo que engloba:  

 Verificação das condições de armazenamento, como a integridade da 

embalagem e características organolépticas do medicamento e/ou produto 

farmacêutico; 

 Verificação do nome do medicamento, forma farmacêutica, dosagem, 

quantidade de produto encomendado, quantidade de produto entregue e prazo 

de validade;  

 Comparação da guia de transporte e/ou fatura com a nota de encomenda; 

 Em casos específicos, como hemoderivados, é necessário conferir, registar e 

arquivar os certificados de análise; 
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Em todo o processo é importante ter em atenção se existem medicamentos que 

necessitem de refrigeração, atribuindo-lhes prioridade no armazenamento por forma a 

a  garantir a sua estabilidade.  

Seguidamente, através da nota de encomenda previamente gravada no sistema 

informático, a Farmacêutica Responsável dos SF da Farmácia Central, introduz a 

quantidade de produto, o preço, o prazo de validade e o número de lote dos produtos 

rececionados. Depois deste registo, os SF da Farmácia Central procedem à satisfação 

dos pedidos de cada farmácia satélite do grupo.  

Após a chegada da encomenda aos SF do Hospital Privado de Gaia, procede-se à 

receção e conferência dos medicamentos da mesma forma que os SF da Farmácia 

Central, à exceção do registo dos números de lote e prazos de validade, uma vez que 

estes já se encontram previamente gravados no sistema informático.           

  

3.2.2. Receção e Conferência de Hemoderivados 

 

A receção e conferência de hemoderivados requer a verificação dos boletins de 

análise e dos Certificados de Aprovação emitidos pelo INFARMED (CAUL) (Anexo IV), 

sendo estes arquivados, em pasta própria, por ordem de entrada (Registo e Controlo 

de Hemoderivados dos SF do Hospital Privado de Gaia). 

 

4. Armazenamento de Medicamentos, Produtos Farmacêuticos e Dispositivos 

Médicos nos Serviços Farmacêuticos do Hospital Privado de Gaia 

 

4.1. Armazenamento Geral 

 

O processo de armazenamento dos medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos nos SF do HPG tem como principal objetivo garantir a qualidade, 

integridade e correta conservação dos mesmos desde a recepção até à dispensa ao 

doente. 

Os medicamentos e produtos farmacêuticos que não requerem condições especiais de 

armazenamento são armazenados em prateleiras devidamente identificadas e em 

gavetas individuais por ordem alfabética de princípio ativo, ordem crescente de 

dosagem e respetivo código do produto. Encontram-se agrupados por famílias: soros, 

material de penso e hemostáticos locais, soluções, cremes, pomadas e colírios. Ainda 

em prateleiras, encontram-se também os produtos de limpeza hospitalar, suplementos 

alimentares e soluções de preparações para injetáveis (Anexo V). 
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4.2. Armazenamento Especial 

 

4.2.1. Armazenamento de Medicamentos de Frio  

 

Os medicamentos termolábeis são armazenados no frigorífico farmacêutico que se 

encontra a uma temperatura entre os 2 e os 8ºC. Os medicamentos são armazenados 

em prateleiras e gavetas que se encontram identificados com DCI por ordem 

alfabética, ordem crescente de dosagem e código interno do produto. A temperatura 

do frigorífico é continuamente registada através de termómetros eletrónicos presentes 

no frigorífico, sendo da responsabilidade da diretora técnica da farmácia a análise e 

controlo das temperaturas registadas.4 

 

4.2.2. Armazenamento de Estupefacientes e/ou Psicotrópicos  

 

Nos SF do HPG os estupefacientes e/ou psicotrópicos obedecem a um procedimento 

de controlo rigoroso prévio ao armazenamento. Após a receção de uma encomenda, 

faz-se um registo informático da quantidade de cada estupefaciente recebido. Este 

registo é feito num ficheiro Excel que contém a totalidade das movimentações dos 

estupefacientes, entradas e saídas, para cada ano civil. Após a atualização do ficheiro 

procedemos ao armazenamento dos estupefacientes no cofre da farmácia, que se 

encontra dividido em prateleiras devidamente identificadas.  

Sempre que se coloca ou se retiram estupefacientes do cofre faz-se uma contagem da 

quantidade final que fica em stock e verificamos se esta está de acordo com o que se 

encontra registado no ficheiro Excel. 

 

4.2.3. Armazenamento de Derivados do plasma 

 

Os hemoderivados só serão armazenados caso se façam acompanhar dos respetivos 

boletins de análise e certificados de aprovação emitidos pelo INFARMED, 

apresentando um número de lote que permite assegurar, que caso um lote surja 

contaminado, que este é facilmente localizado, procedendo-se de imediato à 

identificação dos doentes em risco. Depois de certificarmos esta documentação, 

procedemos ao armazenamento dos hemoderivados em local próprio. 
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4.2.4. Armazenamento de Medicamentos Inflamáveis 

 

Os medicamentos inflamáveis, por razões de segurança, são armazenados no centro 

da farmácia isolados dos restantes medicamentos. Junto destes, encontra-se um 

detetor de fumos e um chuveiro de deflagração, que evitam a propagação das chamas 

em caso de incêndio. 

 

4.2.5. Armazenamento de Gases Medicinais 

 

Os gases medicinais encontram-se armazenados numa área isolada da farmácia. 

Estes são armazenados pelos técnicos da manutenção do Hospital, que por sua vez, 

são também responsáveis por garantir a correta preservação destes medicamentos. 

 

5. Farmacotecnia 

 

A farmocotecnia é definida como o serviço farmacêutico onde é efetuada a preparação 

de formulações de medicamentos necessários ao hospital5.  

As preparações assépticas e as preparações estéreis ou citotóxicas individualizadas 

são preparadas na Farmácia Central, onde existem os equipamentos necessários à 

sua preparação, nomeadamente uma camara de fluxo laminar e uma hotte. Sempre 

que estes medicamentos são necessários no HPG, é realizado um pedido à Farmácia 

Central, que faz o manipulado e o envia para o hospital. Estes pedidos são realizados 

à terça-feira e a Farmácia Central prepara os manipulados à quarta-feira.  

De igual forma, a reembalgem das formas farmacêuticas sólidas que não cumpram os 

requisitos exigidos para distribuição em dose unitária, ocorre na Farmácia Central, 

sendo estas posteriormente enviadas para os hospitais do grupo.  

No HPG a farmacotecnia restringe-se à reembalagem de doses unitárias sólidas, 

quando necessário, e ao fracionamento e reembalagem de comprimidos para a dose 

unitária. 

Relativamente à reembalagem e fracionamento dos medicamentos, esta é realizada 

em local próprio seguindo as boas práticas em farmácia. Efetuamos um registo de 

todos os medicamentos que são fracionados e/ou reembalado no qual consta: DCI, 

dosagem, lote e prazo de validade atribuídos pelo fabricante, dosagem reembalada, 

número de unidades reembaladas, lote e prazo de validade atribuídos pelos SF. Este 

registo é assinado pelo farmacêutico que rubrica, coloca a data e arquiva em pasta 

própria.    
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6. Controlo de Medicamentos 

 

6.1. Controlo de temperatura e humidade da Farmácia 

 

O controlo da temperatura e humidade da farmácia, assim como da temperatura dos 

frigoríficos que se destinam ao armazenamento de medicamentos é responsabilidade 

do farmacêutico. Assim, semanalmente, em conjunto com a Diretora Técnica 

avaliamos os gráficos contendo o registo diário de temperatura e humidade da 

farmácia e de temperatura de cada frigorífico.  

Caso se detete algum pico de temperatura ou oscilações anómalas é necessário 

investigar as causas e avaliar se as variações de temperatura poderão ter afetado a 

qualidade dos medicamentos. Estas variações carecem de uma justificação que o 

farmacêutico anexa aos gráficos.  

Toda a informação relativa a temperatura e humidade é arquivada em pasta própria 

para posterior consulta interna ou por parte Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED). 

 

6.2. Controlo de prazos de validade 

 

 O controlo dos prazos de validade (PV) dos medicamentos é uma das atividades que 

se encontra sob a responsabilidade do farmacêutico. 

De forma a ter um controlo mais apertado sobre os PV, a farmácia do HPG, possui 

ficheiros excel no qual se encontram registados todos os medicamentos cujo PV 

termina naquele ano. Mensalmente é criado, a partir do ficheiro do mês anterior, um 

novo ficheiro com uma página para cada serviço. Neste encontram-se em destaque  

os medicamentos cujo o PV  termina nos 6 meses seguintes ao registo e, em especial, 

os que terminam no mês a que o ficheiro diz respeito. Este ficheiro permite, não só, 

um controlo interno, como um controlo por parte do INFARMED. 

Mensalmente, no HPG, com o auxilio do ficheiro acima mencionado, procedíamos a 

uma verificação dos PV dos produtos em stock na farmácia e nos diferentes serviços. 

Os medicamentos cujo PV terminou são retirados e rejeitados em contentor adequado. 

Caso existam medicamentos cujo PV termina nos 3 meses seguintes à verificação, 

colocamos uma etiqueta informativa junto à identificação do produto com a frase 

“Atenção - Prazo de Validade a Expirar”, e evidenciamos os produtos com menor PV 

com a indicação “Utilizar primeiro”.  

Após o processo de verificação, o ficheiro excel é atualizado onde  assinalamos com a 

indicação "retirado" os produtos que já foram consumidos e os que foram rejeitados. 
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Seguidamente, é criado o ficheiro do mês seguinte no qual inserimos os novos PV e 

atualizamos os medicamentos em destaque.  

O controlo dos PV dos medicamentos dos carros de emergência do hospital está sob a 

tutela do enfermeiro responsável de cada serviço. No entanto, periodicamente, a 

Farmacêutica verifica os registos de PV de cada carro, de forma a haver um maior 

controlo dos mesmos.  

A verificação dos PV permite fazer uma gestão de stock de forma a evitar perdas de 

medicamentos, assim como, evitar que produtos fora do PV sejam administrados, 

garantindo a segurança do doente.  

 

7. Distribuição 

 

A distribuição de medicamentos e outros produtos de saúde é umas das funções dos 

serviços farmacêuticos hospitalares6. Esta é fundamental no circuito do medicamento 

e é a atividade de maior visibilidade do trabalho do farmacêutico hospitalar, tendo 

como principais objetivos: assegurar a validação das prescrições médicas, racionalizar 

o uso de medicamentos, assegurar o cumprimento integral do plano terapêutico, 

monitorizar a terapêutica, diminuir os erros associados à dispensa e administração de 

medicamentos, garantir uma melhor adesão do doente à terapêutica e reduzir o tempo 

de enfermaria dedicado à manipulação dos medicamentos. Desta forma o sistema de 

distribuição de medicamentos a nível hospitalar permite assegurar uma utilização 

segura, eficaz e racional do medicamento5,6.  

No HPG a distribuição divide-se em: distribuição a doentes em regime de ambulatório, 

distribuição de medicamentos sujeitos a legislação especial e distribuição a doentes 

em regime de internamento que engloba: sistema de reposição de stocks nivelados e 

o sistema de distribuição individual diária em dose unitária. 

 

7.1. Distribuição a doentes em Regime de Ambulatório 

 

A distribuição de medicamentos em regime de ambulatório apresenta vantagens para 

o doente e para o Sistema de Saúde. Com a dispensa em ambulatório é possível 

reduzir custos associados aos internamentos e melhorar a qualidade de vida do 

doente, uma vez que este tem a possibilidade de fazer o tratamento no seio familiar6. 

Para além disso, existe um menor risco de contrair uma infeção hospitalar e, 

consequentemente, um menor risco de internamento.6 Este tipo de dispensa exige um 

grande controlo pelo que, os SF assumem um papel preponderante. Cabe aos SF 

monitorizar a utilização, principalmente nos medicamentos cujos efeitos adversos são 
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mais graves. Os SF, devem, ainda, garantir a adesão do doente à terapêutica e o 

cumprimento do plano terapêutico prescrito.5,6 

No HPG o serviço de dispensa de medicamentos em regime de ambulatório 

acompanha um número reduzido de doentes. Esta atividade farmacêutica é 

assegurada pela farmacêutica responsável que valida a prescrição e assegura a 

correta dispensa do medicamento. Durante o estágio tivemos a oportunidade de em 

conjunto com a Diretora Técnica realizar a validação das prescrições diariamente. 

Os SF do GTS possui alguns folhetos informativos sobre os medicamentos 

dispensados em regime de ambulatório que distribuí aos doentes de forma a que este 

tenha uma maior informação sobre a sua terapêutica.  

Os principais fármacos dispensados no serviço de ambulatório do HPG são a 

capecitabina, enzalutamida e a dexametasona. 

 

7.2. Distribuição de medicamentos sujeitos a legislação especial 

 

Os medicamentos sujeitos a legislação especial, derivados do plasma e 

estupefacientes, dadas as suas caraterísticas estão sujeitos a uma distribuição 

específica. 

 

7.2.1. Estupefacientes  

 

 No HPG cada serviço tem um stock pré-definido de estufacientes que foi estabelecido 

entre o Enfermeiro Coordenador do serviço e a Farmacêutica Responsável. Estes 

estupefacientes encontram-se se sempre armazenados em cofre. A administração de 

estupefacientes está dependente de uma prescrição médica e quando é administrado, 

o enfermeiro regista a administração no anexo X, modelo nº 1509 com a identificação 

de Serviço, medicamento (DCI), forma farmacêutica, dosagem, identificação do doente 

e quantidade administrada. Após a administração, o Director de Serviço ou o Médico 

Responsável assina o impresso e envia-o para os SF que verificam o seu correto 

preenchimento e validam a quantidade administrada. Uma vez validado o anexo X, a 

Farmacêutica regista, em numerário e por extenso, a quantidade fornecida e assina, 

colocando a data e o número mecanográfico. Os estupefacientes requeridos são 

entregues nos serviços de forma a repor o stock. Para além do preenchimento do 

anexo X, a Farmacêutica faz ainda um registo do medicamento (por DCI), quantidade 

e serviço que os requisitou, num ficheiro excel específico para o ano civil em questão. 

Paralelamente, é feita uma transferência de stock da farmácia para o armazém 

requisitante recorrendo ao CPC. No final da transferência, imprimem-se duas guias em 
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que uma fica em arquivo nos SF e a outra segue juntamente com os estupefacientes e 

o anexo X, para os serviços. O Enfermeiro que receciona os estupefacientes assina a 

requisição ficando com o duplicado e enviando o original para a farmácia. Este 

documento será arquivado em local próprio.  

 

7.2.2. Medicamentos Derivados do Plasma 

 

Os medicamentos derivados do plasma ou hemoderivados estão armazenados na 

Farmácia do hospital, não havendo stocks destes nos serviços. Tal como acontece 

para os estupefacientes, estes medicamentos possuem um impresso próprio para a 

sua requisição. São requisitados através do preenchimento, pelo médico prescritor, do 

modelo nº 1804, com: serviço requisitante, nome, número mecanográfico, identificação 

do doente, hemoderivado, justificação clínica, dosagem e duração de tratamento4
. 

Para que o hemoderivado seja enviado para o serviço, a Farmacêutica tem que validar 

a prescrição. Após validação, numera o registo de distribuição (tendo em conta uma 

sequência que engloba as prescrições realizadas desde o ínicio do ano), identifica o 

hemoderivado, quantidade, laboratório e CAUL, assina e coloca a data4
.  

Seguidamente a Farmacêutica faz uma transferência do derivado do plasma para o 

serviço, através do programa informático PHC, e envia o medicamento acompanhado 

do modelo nº 1804 e da guia de transporte. Aquando da receção, o enfermeiro irá 

rubricar o modelo, devolvendo o original (via farmácia) aos SF. Cabe à Farmacêutica 

arquivar a requisição, em pasta própria, e guardar o arquivo por um período mínimo de 

5 anos de acordo com as boas práticas em Farmácia4
. 

 

7.3. Distribuição a doentes em regime de internamento  

 

7.3.1. Sistema de reposição de stocks nivelados  

 

Os serviços clínicos do HPG possuem stocks ideais de medicamentos que foram 

estabelecidos pela Farmacêutica e pelo Enfermeiro Coordenador, tendo por base as 

necessidades semanais de cada serviço. Estes stocks são repostos semanalmente em 

dias estabelecidos no Plano Operacional dos Serviços Farmacêuticos do HPG  

(Anexo VI). 

A reposição dos stocks nos serviços é feita através de um pedido que é gerado 

informaticamente na própria farmácia, Pedido com base em Níveis, que tem em conta 

os débitos feitos nos serviços. Pode, ainda, ser feito pela Satisfação de pedidos 

enviados pelo responsável de cada serviço tendo por base as necessidades semanais. 
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Fora dos dias de reposição, caso seja necessário algum medicamento, os serviços 

fazem o pedido à farmácia, que o valida e satisfaz. É, então, enviado o medicamento e 

feita uma transferência informática de stock para o serviço. 

Os medicamentos ou outros produtos de saúde que não façam parte dos stocks dos 

serviços, quando necessário, são enviados ao serviço para que possam ser 

administrados. Nestes casos pode-se fazer uma transferência informática de stock 

para o serviço ou pode realizar-se um débito direto na conta do doente.    

 

7.3.2.Sistema de distribuição individual diária em dose unitária 

 

O sistema de distribuição individual em dose unitária (SDIDU) possibilita o 

acompanhamento farmacoterapêutico do doente, ao mesmo tempo que aumenta a 

segurança na utilização dos medicamentos e diminui o número de erros associados à 

prescrição e administração.4
  

Estas vantagens do SDIDU, estão relacionadas com a interpretação da prescrição 

médica e a elaboração do perfil farmacoterapêutico do doente por parte do 

farmacêutico.  

A prescrição médica é criada pelo prescritor no CPC, e validada no mesmo programa 

pelo Farmacêutico Responsável. No HPG, o ato de validar as prescrições médicas é 

realizado, todos os dias, da parte da manhã. Ao longo do dia, em conjunto com a 

Farmacêutica vamos verificando se houveram alterações nas prescrições ou se 

existem novas prescrições que careçam de validação. Quando a Farmacêutica deteta 

alguma incorreção entra em contacto com o médico prescritor e ambos decidem qual a 

melhor terapêutica a aplicar. 

No HPG, diariamente, por volta das 15h, preparamos a dose unitária,  que deve ser 

entregue nos serviços por volta das 17h. Para tal, geramos informaticamente um mapa 

das prescrições para 24h que contém o esquema terapêutico de cada doente e 

permite a preparação individual da terapêutica. Do programa informático retiramos, 

ainda, a identificação das gavetas que contém: o nome do doente, a cama e serviço. A 

medicação que é enviada na unidose, não engloba medicamentos de frio (excepto a 

dexametasona), estupefacientes, soros e embalagens vazias, sendo a administração 

destes medicamentos feita a partir do stock do próprio internamento. Após a 

preparação da dose unitária, verificamos se não houve nenhuma alteração da 

prescrição por parte do médico e fazemos a saída de unidose a nível informático, ou 

seja, realizamos o Débito da medicação aos doentes. Seguidamente entregamos a 

unidose nos internamentos e trazemos para a farmácia as caixas correspondentes ao 

dia anterior. Uma vez na farmácia, verificamos o conteúdo das caixas e, caso algum 
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medicamento não tenha sido administrado, recorremos ao histórico de consumo do 

doente para verificar o motivo da ausência da administração.  

Às sextas-feiras ou em vésperas de feriados preparamos a unidose não só para 

aquele dia, como para os dias seguintes, uma vez que a farmácia se encontrará 

fechada. As caixas que contêm a unidose, são devidamente identificadas com o dia da 

semana a que se destinam para evitar erros de administração.  

 

7.3.3. Medicamentos Extra-formulário 

 

Um dos objetivos do FHGTS é conter os medicamentos necessários à generalidade 

das situações hospitalares do grupo. Contudo, devido ao facto de o formulário poder 

não contemplar algumas situações especiais, sobretudo patologias mais específicas, 

poderá ser necessário recorrer a medicamentos extra-formulário, ou seja, 

medicamentos que não constem do formulário.7,8 

 

Assim, nos SF da Farmácia Central quando é necessário o uso de um medicamento 

extra-formulário, é obrigatório justificar o pedido através do preenchimento, pelo 

clínico, de um formulário existente para esse efeito. Esse pedido é enviado para os SF 

da Farmácia Central, onde o Farmacêutico Responsável o analisa e, no caso de o 

validar, submete o pedido à Comissão de Farmácia e Terapêutica do GTS (Anexo VII).  

No caso de o pedido ser aceite e de se tratar de um medicamento que não possui 

Autorização de Introdução no Mercado (AIM), os SF da Farmácia Central efetuam o 

pedido de uma Autorização de Utilização Especial (AUE) ao INFARMED, por forma a 

cumprir às exigências previstas na lei ( Artigo 9º da Deliberação n.º 105/CA/2007, de 1 

de Março) (Anexo VIII).  

Contudo, nos SF do HPG acontecem, por vezes, situações de emergência em que é 

necessário adquirir um determinado medicamento que não conste do FHGTS. Nestas 

situações, é também obrigatório recorrer ao preenchimento do formulário destinado a 

este efeito, por parte do clínico. Este pedido é então rececionado nos SF do HPG, 

onde o Farmacêutico Responsável o analisa e, no caso de o validar, recorre à 

aquisição do medicamento numa farmácia local, Farmácia da Portela, ou no caso de 

se tratar de um medicamento de uso exclusivo hospitalar, recorre-se ao empréstimo de 

outro hospital próximo como o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho.  
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8. Reconciliação Terapêutica 

 

Durante a realização do nosso estágio no HPG, tivemos a oportunidade de entrar em 

contacto com as várias áreas de cuidados farmacêuticos (CF), pois estes englobam 

todas as atividades de Farmácia Clínica, transversais aos diversos setores, realizadas 

pelo Farmacêutico Hospitalar e direcionadas para o doente/ utente contribuindo para o 

uso racional do medicamento.  

O aumento da prevalência das doenças crónicas, muito condicionado pelo 

envelhecimento demográfico, e a maior complexidade dos esquemas terapêuticos, 

tem vindo a contribuir para a cada vez mais necessária intervenção sistemática dos 

profissionais de saúde não só no momento em que o transferem, seja para outro 

serviço do hospital seja para a comunidade.8 

A RT é uma das áreas - chave  dos CF cujo conceito surgiu em 2002 nos Estados 

Unidos. Em 2003, a Joint Comission considerou a RT como uma atividade 

indispensável para a melhor segurança dos doentes.9 

Assim, no HPG a realização de RT foi implementada e constitui uma das grandes 

preocupações dos Serviços Farmacêuticos, pois sempre que possível realiza-se por 

forma a garantir a maior eficácia e adesão terapêutica dos doentes. 

A RT é um processo formal de obtenção de uma lista atualizada completa e precisa de 

medicação pré-hospitalar dos doentes através da Best Possible Medication History 

(BPMH). Esta lista é comparada com a lista de medicamentos prescrita pelo clínico 

nos diferentes interfaces de cuidados (admissão, transferência e alta hospitalar)6. O 

principal objetivo da RT é evitar os erros de medicação em todas as transições de 

cuidados. Para além de se analisar todas as possiveís discrepâncias, avaliamos o 

potencial da adesão do doente à terapêutica. Após a análise da informação recolhida e 

comparação da lista de medicamentos (pré e pós-transição) deteta-se as possíveis 

discrepâncias. Estas diferenças entre a BPMH e a medicação instituída nas diferentes 

interfaces dos cuidados são potenciais geradores de efeitos adversos. Podem ser 

intencionais ou não intencionais, sendo que estas últimas são alvo da intervenção do 

farmacêutico junto do prescritor 9. 

No HPG, para realização de uma RT procede-se aos seguintes passos: 

 Elaboração de uma lista completa de medicamentos pré-hospitalar do doente 

(inclui medicamentos à base de ervas, drogas recreativas e suplementos/ 

MNSRM); 

 Elaboração de uma lista de medicamentos prescritos na admissão, transição 

ou alta hospitalar; 
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 Identificação de discrepâncias entre as duas listas, em que as discrepâncias 

identificadas são discutidas com o clínico; 

 Correção dos erros de medicação; 

 Comunicação das alterações terapêuticas ao próximo prestador de cuidados. 

 

Contudo, cabe ao Farmacêutico a coordenação e monitorização de todo o processo de 

RT, pois sempre que haja condições, é responsável por garantir uma adequada 

comunicação das informações relativas à medicação do doente entre os diferentes 

profissionais de saúde. Em parceria com o enfermeiro, o farmacêutico realiza uma 

entrevista inicial ao doente (BPMH), constituída por perguntas abertas não 

condicionadas. 

Por forma a nos integrarmos desta tarefa tão importante do Farmacêutico Hospitalar, 

foi nos proposto a elaboração de uma plano de RT aquando da entrada de um doente 

de sexo feminino na UCI. Para tal, procedemos à solicitação ao clínico, da ficha de 

admissão da doente (Anexo IX). Infelizmente, a Ficha de Admissão da doente só nos 

foi enviada após alguns dias o que acabou por adiar a realização da entrevista 

estruturada à doente que se encontrava internada. Contudo, tendo em conta que se 

trata de um trabalho que já se tinha dado início e, que esta situação é uma das 

dificuldades com que o Farmacêutico Hospitalar muitas vezes se depara, remetemos 

em anexo o esquema que tinha sido previamente elaborado, que viria a ser entregue à 

doente caso nos fosse possível.  
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Parte II - Projetos Desenvolvidos durante o Estágio 
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II. Projetos desenvolvidos durante o Estágio em Farmácia Hospitalar  

 

2.1. Elaboração de Tabela “Nutrição Hospitalar” 

  

A malnutrição é um problema que afeta muitos doentes a nível hospitalar, recorrendo-

se a suplementos alimentares para normalizar desequilíbrios do estado nutricional.  

Existem diversos suplementos e produtos nutricionais que possuem características 

diferentes e especificas para cada patologia. No HPG estes produtos são bastante 

utilizados, principalmente, na unidade de cuidados continuados. Com vista a melhorar 

a sua utilização, elaboramos uma tabela-resumo das características dos suplementos 

e produtos de nutrição presentes no Formulário Hospitalar Do Grupo Trofa Saúde 

(Anexo X). Com este trabalho pretendemos facilitar aos profissionais de saúde o 

acesso às principais características dos produtos de nutrição hospitalar de forma a 

auxiliar a sua prescrição. Deste modo, visa-se conseguir uma maior adequação destes 

produtos às patologias de cada doente aumentando assim, a sua eficácia.  

 

 

 

      2.2. Elaboração de Manual de Procedimentos de Emergência de 

Medicamentos Inflamáveis 

  

A saúde, o bem-estar e a segurança de todos os utentes e funcionários do HPG é uma 

das preocupações dos SF do HPG.  

Contudo, o manuseamento e armazenamento de determinados medicamentos poderá 

ser potencialmente perigoso caso não existam procedimentos e medidas de 

segurança adequados para cada caso de emergência, que eventualmente poderá 

ocorrer. Assim, por forma a consolidar boas práticas de segurança perante situações 

de derrame e/ou incendio de medicamentos, elaboramos um Manual de 

Procedimentos de Emergência de Medicamentos Inflamáveis, que foi entregue aos SF 

do HPG.O manual foi criado tendo por base informação científica e fichas de 

segurança dos produtos e medicamamentos inflamáveis existentes na Farmácia do 

HPG. 
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2.3. Elaboração de Prospeto Informativo para o Utente - Enzalutamida 

 

A enzalutamida é um fármaco utilizado no tratamento do cancro da próstata 

metastático em homens adultos. Esta promove a diminuição do crescimento das 

células cancerosas prostáticas e pode levar à indução da sua morte, promovendo, 

assim, a regressão tumoral.1 

O seu mecanismo de ação passa pelo bloqueio de vários passos da via de sinalização 

dos recetores dos androgénios. 1 A enzalutamida inibe de forma competitiva a ligação 

dos androgénios aos seus recetores, bloqueia a translocação nuclear dos recetores 

ativados impedindo a sua associação ao ADN (mesmo no caso de sobre-expressão 

dos recetores de androgénios e nas células cancerosas prostáticas resistentes aos 

antiandrogénios).1 

A toma de enzalutamida só é aconselhada na idade adulta e está indicada para o 

tratamento do cancro da próstata metastático resistente à castração assintomáticos ou 

ligeiramente sintomáticos após o insucesso da terapêutica de privação androgénica, e 

para os quais a quimioterapia ainda não é clinicamente indicada. 1 Ainda, é indicada no 

tratamento em homens adultos com cancro da próstata metastático resistente à 

castração com progressão da doença durante ou após o tratamento com docetaxel. 1  

Xtandi®, nome comercial da enzalutamida, é um dos medicamentos que é dispensado 

em regime de ambulatório no HPG. Com o objetivo de aumentar o conhecimento dos 

doentes sobre o tratamento que realizam, elaboramos um prospeto informativo sobre 

este fármaco (Anexo XI).  Este contém diversas informações que visam elucidar o 

doente sobre o tratamento, alertá-lo sobre possíveis efeitos adversos e informá-lo 

sobre os cuidados que deve ter enquanto toma enzalutamida. 
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Conclusão 

 

Ao longo dos dois meses que estagiamos no HPG podemos compreender como 

funciona um hospital e qual o papel de um Farmacêutico na área hospitalar.  

Sendo o HPG um hospital privado o volume de utentes e consultas é menor 

comparativamente ao de um hospital público. No entanto, este facto foi vantajoso para 

o nosso estágio uma vez que tivemos a oportunidade de acompanhar mais de perto o 

que se passava nos diferentes sectores do hospital, assistir e trabalhar nas diferentes 

tarefas que estão a cargo do Farmacêutico Hospitalar. A única área com a qual não 

trabalhamos de perto foi a preparação de medicamentos estéreis, como preparações 

parentéricas e medicamentos citotóxicos, no entanto, tivemos a oportunidade de ver o 

local onde são preparados e a logística da sua preparação. 

Desta experiência retivemos a importância dos Farmacêuticos na área hospitalar e 

constatamos que o Farmacêutico não trabalha apenas com o medicamento. Pois é um 

profissional de saúde multidisciplinar integrado numa equipa, também ela 

multidisciplinar. A evolução da ciência e da tecnologia na área do medicamento, 

tornam a cada dia o papel do Farmacêutico mais importante, pois cada vez mais é 

necessário individualizar terapêuticas e avaliar a relação do custo benefício dos 

diferentes tratamentos, e o Farmacêutico é um profissional de saúde cuja formação lhe 

permite estar envolvido nesta gestão. 

Em suma, o nosso estágio superou os nossos objetivos iniciais. Foi uma experiência 

muito enriquecedora que nos permitiu conhecer melhor a Farmácia Hospitalar, uma 

área onde o Farmacêutico tem um papel preponderante.  
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Anexos 
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Anexo I. Cronograma de Atividades desenvolvidas durante o Estágio 
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Anexo II. Anexo VII da Portaria 981/98 de 8 de Junho 
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Anexo III. Guia deTransporte do Hospital Privado de Gaia 
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Anexo IV. Certificado de Autorização de Utilização de Lotes 
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Anexo V. Organização de Medicamentos nos Serviços Farmacêuticos do Hospital 

Privado de Gaia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A B 

C D 

E F G 

A. Arrumação de comprimidos; B. Arrumação de Soros; C. Arrumação de Soluções gerais; 

D. Arrumação de Injetáveis; E. Arrumação de Produtos Nutricionais; F; Figorífico farmacêutico; G. Cofre de Estupafacientes. 
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Anexo VI. Plano Operacional dos Serviços Farmacêuticos do Hospital Privado de Gaia 
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Anexo VII. Formulário de Medicamentos Extra-formulário 
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Anexo VIII. Autorização de Utilização Excepcional 
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Anexo IX. Ficha de Reconciliação Terapêutica 
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Anexo X. Tabela de Nutrição Hospitalar do Hospital Privado de Gaia 
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Anexo XI. Prospecto Informativo para o utente - Enzalutamida 
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