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  Resumo 

 

Ao longo do curso, o estudante de Ciências Farmacêuticas adquire um conjunto de 

conhecimentos úteis na vida profissional. Contudo, é o estágio curricular em farmácia comunitária que 

lhe confere a possibilidade de os colocar em prática. 

Através deste relatório pretendo descrever as atividades em que participei no decorrer do 

estágio realizado na Farmácia Cristo Rei, no período de 1 de julho a 28 de outubro de 2016, sob a 

orientação da Dra. Ana Maria de Miranda Cruz.  

O relatório encontra-se dividido em duas partes. Na primeira parte descrevo o funcionamento 

da Farmácia bem como as atividades que desempenhei enquanto estagiária, como a realização e 

receção de encomendas, gestão de stocks e dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde. A 

segunda parte diz respeito aos temas desenvolvidos ao longo do período de estágio. No primeiro tema, 

intitulado “Intervenção farmacêutica na prevenção de situações passíveis de automedicação”, são 

abordados aspetos gerais da automedicação, como a definição, riscos e benefícios. Segue-se a 

apresentação do inquérito realizado e a aplicação prática dos resultados obtidos. O trabalho 

apresentado no segundo tema destina-se aos utentes com diabetes tipo 2 e tem como objetivo contribuir 

para a sua educação terapêutica, dotando o individuo de ferramentas apropriadas para o controlo da 

doença. Por fim, são apresentados outros trabalhos realizados, nomeadamente o sistema de reservas 

implementado. 
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Parte I - Descrição das atividades desenvolvidas no estágio 

1. Introdução 

O estágio curricular em farmácia comunitária é o culminar do ciclo de estudos conducente ao 

grau de mestre em Ciências Farmacêuticas. O estágio nesta área permite ao estudante tomar contacto 

com a realidade profissional bem como adquirir importantes ferramentas técnicas e científicas 

essenciais na promoção da saúde dos utentes. 

O meu estágio curricular em farmácia comunitária realizou-se na Farmácia Cristo Rei (FCR), 

entre os dias 1 de julho e 28 de outubro de 2016, sendo que no decorrer deste tive a oportunidade de 

trabalhar em diversos horários: 09-17 horas (h), 10-18h e das 09-13h – 17-20h.  

Neste relatório encontram-se descritas as principais atividades que desenvolvi durante o 

estágio, apresentadas cronologicamente na Tabela 1.  

Tabela 1- Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio curricular em farmácia comunitária.  

Atividades 
Meses 

julho agosto setembro outubro 

Receção e armazenamento de encomendas         

Atendimento ao público         

Determinação de parâmetros bioquímicos e tensão arterial         

Formações      

Tema 1 – Intervenção farmacêutica na prevenção de 

situações passíveis de automedicação 
      

Tema 2 – Educação terapêutica do utente com diabetes 

mellitus tipo 2  
     

Outros trabalhos desenvolvidos         

 

2. Farmácia Cristo Rei 

2.1.  Localização, direção técnica e horário de funcionamento 

A FCR encontra-se localizada na Praça D. Afonso V, freguesia de Lordelo do Ouro, concelho 

e distrito do Porto. Abriu portas em novembro de 2001 sob o nome de Farmácia Ferreira, passando a 

ser designada por FCR desde 2010, ano em que mudou de instalações. A direção técnica é da 

responsabilidade da Dra. Ana Maria Maciel Araújo Ferreira de Miranda Cruz. 

A farmácia tem um horário alargado, estando aberta ao público de segunda à sexta das 8:30h 

às 21h e aos sábados das 9h às 21h. Em dia de serviço permanente a farmácia encontra-se aberta desde 

a hora de abertura até à hora de encerramento do dia seguinte, cumprindo o disposto no Decreto-Lei 

n.º 53/2007, de 8 de março [1]. 
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2.2. Recursos humanos 

A equipa da FCR é composta pelos seguintes elementos: 

 Dra. Ana Maria Cruz – diretora técnica; 

 Dra. Ana Rita Silva - farmacêutica substituta; 

 Dra. Vânia Ribeiro – farmacêutica; 

 Luísa Sousa – administrativa.  

O facto de ser uma equipa pequena e organizada permitiu estabelecer uma relação de 

cumplicidade e confiança com as várias gerações de utentes fidelizadas. Para além disso, proporciona 

um ambiente familiar e informal adequado para o atendimento de novos clientes que procuram este 

espaço de saúde. 

2.3. Perfil dos utentes 

A FCR encontra-se inserida numa área residencial junto aos jardins de Serralves, sendo a sua 

população de utentes bastante heterogénea no que toca às classes socioeconómicas e atividades 

profissionais, com predominância de utentes da classe média/alta. Verifica-se também um afluxo 

equivalente de receitas médicas provenientes de centros de saúde e clínicas privadas tal como um 

equilíbrio entre vendas de medicamentos de uso crónico e produtos de cosmética. 

2.4. Instalações e equipamentos 

O espaço físico da FCR, quer interior, quer exterior, cumpre as normas preconizadas no 

manual de Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária, aprovadas em junho de 2009 

pelo Conselho Nacional da Qualidade [2]. 

 

a) Espaço exterior  

A FCR é facilmente identificada por um letreiro na fachada com a inscrição “Farmácia Cristo 

Rei” e pelo símbolo luminoso de “cruz verde” (Figura 1). 

Na porta de entrada está o nome da diretora técnica, o horário de funcionamento da farmácia 

bem como a informação que assinala as farmácias do concelho em regime de serviço permanente e 

respetiva localização. Existe ainda um postigo para o exterior que permite o atendimento nas noites de 

serviço permanente.       

Na montra encontram-se expostos vários anúncios publicitários de produtos de venda livre, 

adequados à época do ano e às estratégias de marketing em vigor.  
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b) Espaço interior  

As diferentes áreas da FCR encontram-se distribuídas por dois andares: piso 0 (zona de 

atendimento ao público, gabinete de atendimento personalizado, área de emissão, receção e 

conferência de encomendas/armazenamento de medicamentos) e piso -1 (armazém, laboratório, 

instalações sanitárias e escritório).  

A área de atendimento ao público é um espaço amplo, ideal para que se efetue uma 

comunicação eficaz com o utente (Figura 2). O acesso de utentes com mobilidade reduzida ou 

condicionada é garantida pela presença de uma rampa de acesso [2]. 

 

 

 

Figura 2 - Zona de atendimento ao público. 

 

Figura 1 – Parte exterior da FCR. 
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O balcão de atendimento é constituído por dois postos de trabalho devidamente equipados com 

computador e respetivas impressores, leitores óticos de códigos de barras, caixas, terminal multibanco 

comum aos dois postos e leitores de cartão de cidadão. Perto do balcão, numa zona sem acesso direto 

do utente e de modo a tornar o atendimento mais célere, estão expostos alguns medicamentos não 

sujeitos a receita médica (MNSRM) de dispensa frequente. 

Por toda a farmácia existem expositores/lineares com produtos de cosmética e higiene 

corporal, suplementos alimentares, produtos capilares, buco-dentários e puericultura.  

O gabinete de atendimento personalizado é utilizado para efetuar determinações de 

parâmetros bioquímicos, proceder à limpeza de feridas ligeiras e para a administração de vacinas não 

incluídas no Plano Nacional de Vacinação. Este espaço é também adequado para as situações em que 

o utente solicita falar em privado com o Farmacêutico.  

A zona de receção de encomendas é comum ao local de armazenamento dos medicamentos. 

Para o efeito, é possível encontrar nesta área um balcão com todo o material necessário para a receção 

de encomendas e marcação de produtos bem como um frigorífico e um armário com gavetas 

dispensatórias.  

No armazém são colocados os excedentes dos medicamentos de marca (arrumados por ordem 

alfabética), dispositivos médicos, biberões, chupetas, leites, papas, produtos de cosmética e os 

restantes produtos encomendados em grandes quantidades.  

Apesar de não se prepararem manipulados, a FCR dispõe de um laboratório devidamente 

equipado para o efeito, tal como o disposto na Portaria nº 594/2004, de 2 de julho, e na Deliberação nº 

1500/2004, 7 de dezembro [3, 4]. 

2.5. Sistema informático  

Os computadores nos postos de atendimento e na zona de receção de encomendas estão 

equipados com o sistema informático Sifarma 2000® (Glintt). Este programa constitui um instrumento 

de suporte ao farmacêutico na medida em que permite uma prática centrada no doente, um controlo 

eficaz do circuito do medicamento e uma gestão diária da farmácia. 

De entre as várias funcionalidades do Sifarma 2000®, destacam-se as seguintes:  

 Gestão de stocks: para cada produto, o programa permite definir o stock máximo e 

mínimo (estabelecido com base no número médio de vendas, a rotação e a variação 

sazonal desse mesmo produto), analisar o consumo médio, conferir o histórico de 

compras e vendas e emitir listagens para controlo de prazo de validade (PV) e 

existências; 

 Encomendas: através do Sifarma 2000® é possível encomendar produtos diretamente 

aos fornecedores bem como fazer o registo da receção de encomenda; 
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 Atendimento: o sistema permite criar a ficha de acompanhamento do doente e 

consultar as vendas realizadas. Para além disso, fornece informação cientifica 

importante sobre o medicamento, o que possibilita que se realize um melhor 

aconselhamento ao utente; 

 Gestão financeira e contabilística: permite organizar as receitas em lotes e proceder 

à faturação. 

2.6.  Fontes de informação 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, a FCR possui as fontes 

de informação de acesso obrigatório, nomeadamente a última edição do Prontuário Terapêutico e a 

Farmacopeia Portuguesa [5]. 

 

3. Gestão dos produtos na Farmácia 

Os stocks de uma farmácia representam um investimento significativo. Se por um lado níveis 

de stock elevados garantem o suprimento das necessidades do cliente, permitindo cobrir situações de 

flutuação sazonal, procura inesperada e menor probabilidade de rutura, níveis baixos de stock estão 

associados a menores custos e a um maior e melhor controlo do produto, reduzindo o valor do capital 

imobilizado e, concomitantemente, evitando perdas financeiras.  

Assim, e de forma a suprimir as necessidades dos diversos utentes que contactam diariamente 

com a farmácia, é fundamental que o farmacêutico proceda a uma criteriosa gestão dos produtos 

existentes. 

Ao longo do meu estágio procurei sempre colaborar na correta gestão de stocks, alertando as 

responsáveis quando identificava alguma alteração e realizando a encomenda de determinado produto 

não existente quando este me era solicitado no atendimento ao público. Além disso, participei 

ativamente na revisão dos stocks físicos por comparação do stock informático. 

3.1. Aquisição e armazenamento de Medicamentos e Produtos de Saúde 

3.1.1.  Fornecedores e grupo de compras 

A aquisição dos medicamentos e produtos de saúde (MPS) de uma farmácia é condicionada 

por fatores como a capacidade de investimento, as condições de armazenamento, o histórico de 

compras e vendas, a sazonalidade e os níveis de stock máximo e mínimo. No processo de compra há 

que ter em conta as condições oferecidas pelos fornecedores, sendo a sua correta seleção um contributo 

para a gestão eficaz da farmácia.  
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A FCR trabalha com distribuidores grossistas e diretamente com laboratórios de indústria 

farmacêutica, recorrendo aos últimos quando pretende efetuar encomendas pontuais de determinado 

grupo de produtos (geralmente cosmética, puericultura e produtos sazonais) ou quando um produto 

está sujeito a rateio e é difícil obter através do distribuidor, como por exemplo o Crestor® 

(AstraZeneca).  

O principal distribuidor grossista da FCR é a Alliance HealthCare®, recorrendo-se à Plural® 

para a compra de alguns produtos, nomeadamente Over-the-counter (OTC). A Alliance HealthCare® 

realiza três entregas diárias, uma de manhã e duas no período da tarde. Por sua vez, a Plural® faz apenas 

duas entregas diárias. 

A FCR encontra-se inserida num grupo de compras, o grupo HealthPorto®, o que lhe permite 

obter melhores condições comerciais devida à compra agregada resultante do sinergismo entre várias 

farmácias. Os produtos com desconto do grupo são enviados via Alliance HealthCare®. 

3.1.2. Realização de encomendas 

A encomenda de MPS aos distribuidores grossistas pode ser realizada através do Sifarma 

2000® ou diretamente por contacto telefónico.  

A realização de encomendas via telefone destina-se a situações pontuais, como nos casos em 

que a disponibilidade do produto é limitada e necessita de confirmação ou quando não é possível 

encontrar no Sifarma 2000® o produto necessário.  

A partir do Sifarma 2000® é possível efetuar três tipos de encomendas: 

i. Encomenda diária 

Como o próprio nome indica, a encomenda diária é realizada uma vez ao dia, geralmente até 

às 20h, sendo a entrega feita no dia seguinte na hora de abertura da farmácia. 

As encomendas diárias são geradas a partir do stock mínimo e máximo do produto definido na 

sua ficha. Logo que se atinge o stock mínimo, os produtos entram automaticamente para a nota de 

encomenda diária que será revista pelo farmacêutico antes do envio ao fornecedor. Na revisão da 

encomenda é possível alterar a quantidade a pedir, bem como incluir ou excluir produtos. 

ii. Encomenda instantânea 

O recurso à encomenda instantânea é realizado em casos pontuais, quando a farmácia necessita 

de comprar um produto específico ou quando a quantidade de produto necessário para a venda é 

superior ao disponível no momento na farmácia. As encomendas instantâneas são geralmente feitas 

durante o atendimento, sendo possível visualizar no momento a disponibilidade do produto no 

armazenista. 
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O pedido por “Via Verde” é um tipo especial de encomenda instantânea destinado ao pedido 

de produtos de quota limitada, ou seja, produtos que nem sempre estão disponíveis para abastecimento 

no fornecedor. Para o efeito, e após a seleção da opção “Encomenda Instantânea – Via Verde”, o 

sistema solicita o número da receita que contém o produto, a quantidade a encomendar e o fornecedor 

ao qual se solicita o pedido. 

iii. Encomenda manual 

A encomenda manual destina-se ao pedido em simultâneo de vários produtos num horário 

anterior ao da realização da encomenda diária. É igualmente realizada aquando da receção de produtos 

pedidos por telefone. Neste caso, é necessário criar no sistema uma encomenda manual, sendo o pedido 

“enviado para o papel” em vez de para o fornecedor.  

Em relação à encomenda feita aos laboratórios, esta é geralmente feita presencialmente ao 

delegado comercial aquando da sua visita à farmácia e após análise do histórico de vendas do(s) 

produto(s) na farmácia. 

Ao longo do meu estágio procedi à realização de várias encomendas manuais, instantâneas e 

via telefone. Tive igualmente a oportunidade de observar a realização de encomendas diárias.  

3.1.3. Receção e conferência de encomendas 

As encomendas efetuadas são entregues à FCR em contentores específicos, acompanhados da 

fatura da encomenda ou da guia de remessa (no caso de os produtos não terem sido faturados). Os 

produtos de frio são enviados em contentores térmicos de identificação fácil pelo que, por motivos 

óbvios, são os primeiros produtos a serem conferidos e armazenados.  

Na fatura enviada constam informações como a identificação do fornecedor, a identificação 

da farmácia, o número do documento e a identificação dos produtos faturados. Os produtos em falta e 

a devida justificação são referenciados no final da fatura. 

A receção da encomenda é efetuada entrando no menu “Receção de Encomendas” do Sifarma 

2000®, devendo para o efeito selecionar-se a encomenda pretendida. O primeiro passo da receção 

consiste na identificação do número da fatura ou da guia de remessa. De seguida, procede-se à leitura 

ótica de todos os produtos recebidos, verificando-se em simultâneo o PV e o Preço de Venda ao Público 

(PVP). Caso o produto apresente um PV inferior ao produto já existente na farmácia, este deverá ser 

atualizado no sistema. Depois de inseridos todos os produtos, completa-se a informação do PVF e 

estabelecem-se as margens dos produtos sem Preço Inscrito na Cartonagem (PIC). Uma vez terminada 

esta tarefa, verifica-se se o número de produtos corresponde ao número de produtos faturados na 

encomenda e se o valor total apresentado é o mesmo no sistema informático e na fatura que acompanha 

a encomenda. De salientar que quando os produtos são oriundos do grupo de compras é necessário ter 

em atenção a fee cobrada pelo armazenista. 
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O processo de receção e conferência das encomendas finaliza com a impressão dos detalhes 

da receção e armazenamento no arquivo, em pastas distintas, da fatura original e do documento 

duplicado. 

No caso de ter sido enviado o medicamento errado, terem faltado produtos ou caso exista uma 

discrepância entre o PVP da cartonagem e o PVP na fatura, um membro da FCR contacta o armazenista 

e expõe a situação. Verificado o incumprimento, o distribuidor procede à regularização da situação 

através do envio de uma nota de crédito ou do produto em falta. 

Apesar de não ter sido uma tarefa diária, tive por diversas vezes a oportunidade de realizar 

este processo tão importante na formação do estagiário. 

3.1.4. Armazenamento 

Após a receção da encomenda procede-se ao armazenamento dos MPS nos respetivos locais. 

O armazenamento dos medicamentos é efetuado por recurso a gavetas dispensatórias 

organizadas por formas farmacêuticas (comprimidos e cápsulas, pós e granulados, colírios e gotas 

auriculares, injetáveis, ampolas, supositórios e óvulos vaginais, pomadas e cremes, produtos de uso 

externo, xaropes, suspensões, colutórios e champôs) e dentro destas, organizadas por ordem alfabética 

de acordo com a Denominação Comum Internacional (DCI) e nome comercial. Existem igualmente 

gavetas destinadas ao armazenamento de produtos incluídos no Protocolo da Diabetes (tiras reativas e 

lancetas), medicamentos de uso veterinário, suplementos e produtos homeopáticos. Esta distribuição 

dos produtos facilita a dispensa dos medicamentos e a organização da farmácia.  

Os produtos como insulinas, colírios e vacinas que exigem armazenamento numa temperatura 

entre 2 e 8ºC são guardados num frigorífico destinado ao efeito. 

Todos os produtos são armazenados de acordo com os princípios FIFO (First in, First Out) e 

FEFO (First expired, First out), o que pressupõe que os produtos com um PV inferior ou que deram 

entrada há mais tempo na farmácia sejam os primeiros a ser dispensados.  

As condições de temperatura e humidade de armazenamento são regularmente controladas e 

monitorizadas, devendo estas ser inferiores a 25ºC e 60%, respetivamente. No frigorífico, a 

temperatura deverá estar entre os 2ºC e os 8ºC [2]. 

O processo de armazenamento de encomendas permitiu-me tomar contacto com os diversos 

produtos existentes na farmácia e a sua localização bem como com a rotatividade dos medicamentos. 

3.2. Controlo de prazos de validade e devoluções 

O controlo dos PV é uma tarefa de extrema importância para a garantia de segurança e eficácia 

dos MPS dispensados. 
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A verificação dos PV é realizada manualmente através da emissão mensal de uma listagem de 

produtos cujo PV expira nos três meses seguintes (ou cinco meses no caso dos produtos do Protocolo 

da Diabetes e seis meses nos medicamentos de uso veterinário). Os produtos em questão são recolhidos 

e devolvidos ao fornecedor que, caso aceite a devolução, procede à emissão da respetiva nota de crédito 

ou à troca por outro produto. Caso não aceite, o produto é reenviado para a farmácia, sendo considerado 

como quebra. 

Para além da expiração do PV, existem outros motivos que levam à devolução de um produto, 

designadamente a emissão de circulares de suspensão de comercialização pela Autoridade Nacional 

do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED), circulares de recolha emitidas 

voluntariamente pelo detentor da Autorização de Introdução no Mercado (AIM) e aquelas detetadas 

na receção de encomendas (embalagens incompletas ou danificadas, PV reduzidos ou expirados, 

pedidos feitos por engano ou ausência de pedido). Para efetuar devoluções recorre-se à opção “Gestão 
de Devoluções”. Na nota de devolução deverá constar o nome do fornecedor, a identificação dos 

produtos e o motivo da devolução. São carimbados e assinados três exemplares: dois deles 

acompanham os produtos a devolver e um terceiro é rubricado pelo responsável pela distribuição e 

guardado na farmácia para que posteriormente se possa proceder à regularização.  

Durante o estágio tive a oportunidade de realizar o controlo de PV mensal bem como proceder 

à gestão de devoluções. 

 

4. Aconselhamento e dispensa de medicamentos e produtos de saúde 

A atividade farmacêutica compreende um vasto leque de ações e serviços na área da saúde e 

do medicamento. Contudo, a dispensa de medicamentos constitui a atividade do farmacêutico com 

maior visibilidade. Como tal, é necessário que esta obedeça a um molde devidamente regulamentado 

e eticamente aceite, visando sempre a eficácia e segurança no tratamento do utente, a adesão à 

terapêutica e a sustentabilidade económica da farmácia. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 209/94, de 6 de agosto, os medicamentos de uso humano 

dispensados na farmácia são classificados em medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e 

MNSRM [6] 

4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

Tal como o próprio nome indica, um MSRM é um medicamento que apenas pode ser 

dispensado ao utente na farmácia mediante apresentação da receita prescrita por um profissional de 

saúde devidamente habilitado para o efeito.  

O MSRM deve preencher uma das seguintes condições [6]: 

a)  Constitui um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, caso seja utilizado sem 

vigilância médica (mesmo quando usado para o fim a que se destina);  
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b) Constitui um risco direto ou indireto para a saúde quando é utilizado com frequência em 

quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destina;  

c) Contém substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações 

adversas seja indispensável aprofundar;  

d) Destina-se à administração por via parentérica. 

4.1.1. Receita médica 

Atualmente coexistem três tipos de receita: a receita eletrónica sem papel (desmaterializada), 

a receita eletrónica em papel (materializada) e a receita manual.  

A prescrição eletrónica com desmaterialização da receita é obrigatória em todo o Sistema 

Nacional de Saúde (SNS) desde o dia 1 de abril de 2016 [7, 8]. As chamadas “receitas sem papel” 

podem ser enviadas para o telemóvel ou para o e-mail do utente, contendo os seguintes dados: número 

da receita, código de acesso e dispensa e código de direito de opção. É possível aceder à receita através 

do Cartão de Cidadão do utente, sendo que para o efeito este deverá ter consigo a mensagem contendo 

o código de acesso e código de direito de opção. De igual forma, pode-se dispensar os medicamentos 

que constam na receita através do guia de tratamento que o médico fornece ao utente para sua 

informação e organização. A guia de tratamento contém, para além do número da receita e os códigos 

necessários, o medicamento prescrito por DCI, a forma farmacêutica, a dosagem, a quantidade e a 

posologia de cada medicamento bem como a validade de dispensa (que pode ser de 30 dias ou 6 meses) 

[8]. 

As receitas eletrónicas são vantajosas em relação aos modelos de receita anteriores uma vez 

que uma mesma prescrição pode incluir medicamentos comparticipados e não comparticipados; é 

possível juntar na mesma receita os produtos do protocolo da diabetes ou medicamentos psicotrópicos 

e estupefacientes; o utente pode escolher quais os medicamentos a aviar, sendo possível adquirir os 

restantes em datas e farmácias diferentes; deixou de haver um limite de prescrição de apenas quatro 

unidades por receita – neste momento o médico pode receitar um número ilimitado de diferentes 

produtos, ficando apenas limitado a prescrição de um máximo de duas unidades de cada produto (ou 

seis, caso o medicamento se destine a uso prolongado) [8, 9]. Para além disso, e dado que o processo 

de dispensa é todo informatizado, diminuiu a quantidade de erros durante a cedência. A principal 

desvantagem deste sistema resulta da impossibilidade de dispensar os medicamentos quando há 

falência técnica por indisponibilidade dos serviços centrais ou falha de comunicações.  

Nas receitas eletrónicas materializadas, tal como na guia de tratamento das receitas sem 

papel, deve constar o medicamento prescrito por DCI, a dosagem, a forma farmacêutica, a dimensão 

da embalagem, o número de unidades bem como o Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de 

Medicamentos (CNPEM), representado em dígitos e código de barras e cuja leitura permite visualizar 

todas as opções equivalentes.  
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Existem dois tipos de receita eletrónica materializada: a não renovável (contém medicamentos 

que se destinam a tratamentos curtos e têm uma validade de 30 dias) e a renovável até três vias (contém 

medicamentos para tratamento prolongado e têm uma validade de 6 meses). 

A dispensa de medicamentos prescritos por nome comercial ou do titular é efetuada quando 

não existe um medicamento genérico similar ou quando se aplicam as seguintes exceções: 

 Exceção a): Medicação com margem ou índice terapêutico estreito; 

 Exceção b): Intolerância ou reações adversas prévias; 

 Exceção c): Continuação do tratamento mais de 28 dias. 

No caso das alíneas a) e b) é obrigatória a dispensa do medicamento referido na receita, ao 

contrário da alínea c) que permite ao utente optar por um medicamento com o mesmo CNPEM e com 

um PVP menor ou igual ao que foi prescrito [8]. 

A utilização da receita manual está vedada a situações excecionais, como nos casos de falência 

informática, inadaptação do prescritor, prescrição ao domicílio e prescrição máxima de 40 receitas 

médicas por mês. Em cada receita manual podem ser prescritos até quatro medicamentos diferentes, 

havendo um limite de quatro embalagens no total. No máximo, podem ser prescritas duas embalagens 

de cada medicamento [8]. 

Durante o estágio tive a oportunidade de contactar com os três tipos de receita. Ao longo destes 

quatro meses fui-me apercebendo que muitos dos utentes da FCR não estão familiarizados com o novo 

modelo de receita eletrónica desmaterializada, tendo muitas vezes explicado o modo de funcionamento 

e as vantagens da sua utilização. 

4.1.2. Validação e aviamento da prescrição 

Para que o farmacêutico possa aceitar a receita e dispensar os medicamentos nela contidos, 

necessita de validar a prescrição. As receitas eletrónicas e manuais são válidas apenas quando contêm 

o número da receita, os dados do utente (nome e número de beneficiário), a entidade financeira 

responsável, a indicação do regime especial (quando aplicável), a identificação e assinatura do médico 

prescritor bem como a data de prescrição e validade [8]. A receita manual não pode conter rasuras ou 

caligrafias diferentes [8]. Para dispensar medicamentos da receita eletrónica desmaterializada basta 

aceder informaticamente à receita e verificar que a prescrição se encontra dentro do prazo. Assim, 

sempre que me era apresentada uma receita médica, inspecionava cautelosamente todos os elementos 

da receita. 

O utente deverá ser questionado sobre a existência de outros planos de saúde. Caso a resposta 

seja positiva, deve ser feita uma fotocópia da receita e do cartão de beneficiário do plano associado.  

Uma vez validada a prescrição médica, procede-se ao ato da dispensa propriamente dito. Para 

o efeito, o utente deve ser informado da existência dos medicamentos disponíveis na farmácia com a 

mesma substância ativa, forma farmacêutica, apresentação e dosagem do medicamento prescrito, o 

que tem o preço mais baixo e quais os comparticipados pelo SNS. Assim, as farmácias devem ter 
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sempre disponíveis para venda, no mínimo, três medicamentos de cada grupo homogéneo, de entre os 

que correspondem aos cinco preços mais baratos. 

Em simultâneo com a validação da prescrição, o farmacêutico deverá sempre que possível 

enquadrar os medicamentos no contexto clínico do utente, procurando detetar contraindicações ou 

interações. Ao aviar a receita, deverá ter o cuidado de explicar ao utente que vai realizar a medicação 

pela primeira vez, a posologia, a indicação terapêutica e possíveis efeitos adversos dos medicamentos 

dispensados. Caso sejam medicamentos de uso crónico, é importante compreender se esta está a ser 

eficaz ou se tem causado algum efeito indesejado. 

Na dispensa de medicamentos psicotrópicos deve ser feito o registo do nome do médico 

prescritor, dados do doente (nome e morada) e dados do adquirente (nome, morada, idade e número 

de identificação pessoal). É também requerida a apresentação do cartão de identificação do adquirente. 

 A FCR não tem medicamentos estupefacientes e psicotrópicos em stock. Durante o estágio 

tive apenas uma oportunidade para dispensar medicamentos desta classe, o que me permitiu tomar 

contacto com o rigor burocrático a que estão sujeitos.  

4.1.3. Entidades de comparticipação 

O Estado Português é responsável pela comparticipação de alguns medicamentos prescritos 

aos utentes do SNS e aos beneficiários da Direção-Geral de Proteção Social aos Funcionários e 

Agentes da Administração Pública (ADSE) [10]. A comparticipação pode ser feita através de um 

regime geral e um regime especial. 

Para o regime geral de comparticipação estão estabelecidos quatro escalões, pagando o Estado 

uma percentagem do PVP do medicamento [11]. Assim temos: 

 Escalão A: 90 % 

 Escalão B: 69 %  

 Escalão C: 37 %   

 Escalão D: 15 %  

Os escalões de comparticipação variam de acordo com as indicações terapêuticas do 

medicamento [11]. 

O regime especial de comparticipação destina-se a pensionistas com baixos rendimentos 

anuais. Neste caso, a comparticipação é acrescida de 5% em medicamentos do escalão A e de 15 % 

nos escalões B, C e D. Estes pensionistas beneficiam ainda de 95% de comparticipação para o conjunto 

de escalões quando selecionam medicamentos cujo PVP seja igual ou inferior ao 5º preço mais baixo 

do grupo homogéneo em que se inserem [8]. A letra R indica este regime especial, devendo esta 

informação constar nas receitas materializadas e manuais. 
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Alguns medicamentos utilizados em determinadas patologias ou grupos especiais de utentes 

beneficiam de outro regime de comparticipação (letra O), devendo o médico prescritor indicar na 

receita o despacho correspondente a essa patologia. Uma vez que é definido em legislação própria, o 

valor de comparticipação é variável [12].  

Os produtos destinados ao autocontrolo da diabetes beneficiam de um regime de 

comparticipação no custo de aquisição: 85% do PVP em tiras-teste para determinação de glicemia, 

cetonemia e cetonúria, e 100% em agulhas, seringas e lancetas [8]. 

De referir ainda a existência de diferentes regimes de complementaridade por existência de 

subsistemas de saúde. Os subsistemas são criados por entidades privadas e os seus utentes beneficiam 

da comparticipação do SNS acrescida da comparticipação conferida pelos subsistemas. São exemplo 

disto os subsistemas Multicare®, SAMS (Serviços de Assistência Médico-Sociais), SAMS Quadros 

(Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários), EDP-Savida®, entre outros. 

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de dispensar medicamentos prescritos em receitas 

comparticipadas por alguns destes organismos, sendo que para o efeito a atenção dispensada durante 

o atendimento era redobrada como forma de evitar a ocorrência de erros. 

4.1.4. Conferência de receituário e faturação 

Após a dispensa dos MSRM comparticipados, é impresso no verso da receita (materializada e 

manual) um documento de faturação onde constam, entre outras informações, o preço total de cada 

medicamento, o encargo do utente em valor por medicamento, a comparticipação do Estado e as 

declarações e assinatura do utente. O farmacêutico deverá completar o verso da receita com a data da 

dispensa, a sua assinatura e o carimbo da farmácia. Nas vendas com receitas eletrónicas cuja 

comparticipação é feita a entidades diferentes do SNS procede-se à emissão de um talão com a 

informação da dispensa que deverá ser assinado pelo utente e anexado à cópia do cartão de 

beneficiário. As receitas são de seguida colocadas numa gaveta para que possam ser verificadas no 

final do dia pela farmacêutica responsável. Uma vez conferidas, as receitas são organizadas por 

organismo de faturação em lotes de 30 receitas.  

O fecho do receituário é efetuado no final de cada mês. Para o efeito, é emitido o verbete de 

identificação do lote que deverá ser carimbado e anexado ao respetivo lote. É impresso também o 

Resumo Mensal de Lotes e a Fatura à Entidade. Estes documentos são datados, assinados e carimbados 

pelas responsáveis, sendo posteriormente enviados às entidades competentes: as receitas do SNS 

seguem para o Centro de Conferência de Faturas na Maia até ao dia 5 do mês seguinte, enquanto que 

as receitas dos restantes organismos são enviadas para a Associação Nacional das Farmácias (ANF), 

até ao dia 10. 
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Os organismos responsáveis pela comparticipação dos medicamentos podem recusar 

determinadas receitas. Nestes casos, as receitas são devolvidas à farmácia acompanhadas pelo motivo 

de devolução, sendo que a farmácia tenta sempre que possível proceder à correção do erro.  

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de verificar as receitas por diversas vezes (sendo 

posteriormente validado pelos responsáveis) bem como assistir ao fecho e emissão do receituário.  

4.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os MNSRM são substâncias ou associações de substâncias utilizadas na prevenção, 

diagnóstico e tratamento de doenças, estando incluídos neste grupo todos os medicamentos em que 

não se aplique o disposto relativamente aos MSRM [6]. Estes medicamentos podem ser adquiridos na 

farmácia ou em locais de venda autorizados sem necessidade de receita médica. Pela facilidade com 

que são adquiridos, nomeadamente para situações de automedicação em transtornos menores de saúde, 

os utentes não são muitas vezes advertidos para os efeitos secundários e contraindicações. É, portanto, 

dever do farmacêutico, aquando da dispensa de MNSRM, tentar perceber a história clínica do utente 

e aconselhá-lo no melhor sentido, promovendo assim a automedicação consciente e o uso racional do 

medicamento. O tema da automedicação será abordado na Parte II deste relatório. 

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de dispensar e prestar aconselhamento sobre 

diversos MNSRM. Dado que o meu período de estágio abrangeu o período de verão e outono, apercebi-

me que existe um certo caráter de sazonalidade no tipo de produtos vendidos. Assim, durante o verão, 

os transtornos menores responsáveis pela maior parte dos meus aconselhamentos foram as 

queimaduras solares, as picadas de insetos, as alergias e as perturbações oculares. Por outro lado, em 

setembro e outubro, predominaram as situações de tosse, rinorreia, dores menores e micoses.  

4.3.  Dispensa de outros produtos farmacêuticos 

4.3.1.  Produtos cosméticos e de higiene corporal 

Segundo o Decreto-Lei nº 189/2008, de 24 de setembro, entende-se por produto cosmético 

como “qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em contacto com as partes externas do 

corpo humano (…) ou com os dentes e as mucosas bucais, tendo em vista, exclusiva ou principalmente, 

limpá-los, perfumá-los, modificar-lhes o aspeto, protegê-los, mantê-los em bom estado ou de corrigir 

os odores corporais” [13].  

Os produtos mais procurados na FCR são os cremes faciais e corporais, seguido de produtos 

de lavagem (corporal, cabelo e higiene íntima). No sentido de satisfazer as exigências dos seus clientes, 

a FCR dispõe de uma grande variedade de produtos. 
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Dada a diversidade de produtos disponível e o facto de esta área ser pouco abordada durante 

o curso, senti dificuldades em aconselhar este tipo de produtos. Como forma de melhorar o meu 

desempenho no aconselhamento, procurei informar-me sempre que possível junto das farmacêuticas 

bem como participar em formações promovidas pelos laboratórios (presenciais e online). 

4.3.2. Medicamentos e produtos de uso veterinário 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 314/2009, de 28 de outubro, entende-se por medicamento 

veterinário como “toda a substância, ou associação de substâncias, apresentada como possuindo 

propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas” [14]. Os produtos 

e medicamentos veterinários são da responsabilidade da Direção Geral de Alimentação e Veterinária 

estabelecida pelo Decreto Regulamentar n.º 11/2007, de 27 de fevereiro [15]. 

Tal como nos medicamentos de uso humano, estes podem ser divididos em MSRM e MNSRM. 

Aquando da sua dispensa, o farmacêutico deverá explicar o modo de administração e cuidados a ter, 

alertando para o impacto que o mau uso destes medicamentos podem ter na saúde pública. 

Os medicamentos de uso veterinário mais vendidos na FCR são os antiparasitários de uso 

interno e externo para animais domésticos. No atendimento ao público tive ainda a experiência de 

dispensar medicamentos de uso humano para animais, sempre mediante a prescrição de um médico 

veterinário. 

4.3.3. Dispositivos médicos 

Os dispositivos médicos são instrumentos de saúde usados na prevenção, diagnóstico ou 

tratamento de um problema de saúde, sendo que os resultados que advêm da sua utilização são obtidos 

por mecanismos que não se traduzem por ações farmacológicas, metabólicas ou imunológicas, 

distinguindo-se assim dos medicamentos [16]. 

A FCR dispõe de uma grande gama de dispositivos médicos, desde material ortopédico, 

material de penso e sutura, seringas e testes de gravidez. Durante o meu estágio, reparei que os mais 

procurados foram as compressas, pensos para feridas e frascos coletores de urina. 

4.3.4. Suplementos alimentares  

Os suplementos alimentares compreendem uma enorme variedade de marcas. São constituídos 

por vitaminas, minerais e outros componentes essenciais para o organismo, muitas vezes em falta na 

dieta. 

Com o final das férias, o recomeçar das aulas/trabalho e a época da queda sazonal do cabelo, 

a procura de suplementos alimentares aumentou na FCR. Embora muitos dos utentes recorram à 

farmácia com uma prescrição médica para comprar este tipo de produtos, são também muitos os que 

procuram aconselhamento farmacêutico como forma de obter um suplemento vitamínico útil em 
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estados de astenia/cansaço ou melhora do sistema imunitário. Cientes da necessidade de Vitamina D, 

foram também muitos os que recorreram à FCR como forma de obter informações sobre a ação desta 

vitamina no organismo, as consequências do seu défice e quais os suplementos disponíveis para venda.  

4.3.5. Produtos fitoterápicos e medicamentos homeopáticos 

Os medicamentos homeopáticos e os produtos fitoterápicos fazem parte da lista de produtos 

que as farmácias podem fornecer ao público [17]. 

Os produtos fitoterápicos são, tal como o nome indica, produtos feitos à base de plantas. 

Devido à sua composição, possuem uma vertente medicinal, sendo muitas vezes vistos pelo público 

como produtos inóquos. Como tal, é importante alertar o utente que a toma de um produto fitoterápico 

pode produzir reações adversas e interagir com outros medicamentos que o individuo tome.  

Os produtos fitoterápicos mais solicitados na FCR destinavam-se ao tratamento de transtornos 

menores do sono e ansiedade (Valdispert®), distúrbios gastrointestinais (Cholagutt® e Bekunis®) e 

resolução de hematomas (Arnigel®). 

Por sua vez, um medicamento homeopático é obtido a partir de substâncias denominadas por 

stocks ou matérias-primas homeopáticas, podendo ter uma origem vegetal, mineral ou animal. É 

produzido de acordo com um processo de fabrico existente na Farmacopeia Europeia ou, caso não 

exista, numa Farmacopeia oficial de um Estado Membro [6]. Apesar de possuir alguns medicamentos 

homeopáticos da Boiron®, laboratório francês especializado em homeopatia, os únicos medicamentos 

que tive a oportunidade de ver ceder na FCR foram solicitados via telefone à Farmácia Homeopática 

de Coimbra (fornecedor de medicamentos homeopáticos da Plural®) e destinavam-se ao uso numa 

grávida como forma de prevenir os enjoos e a ansiedade. 

4.3.6. Produtos de obstetrícia, puericultura e nutrição infantil 

A FCR dispõe de uma pequena área destinada à venda de produtos para a futura mãe. Assim, 

é possível encontrar produtos como cremes e óleos anti estrias, protetores de mamilo e produtos de 

pós-parto, como cintas e soutiens de amamentação. 

Os produtos de puericultura destinam-se a bebés e crianças e têm como função promover o 

sono e o relaxamento, facilitar a higiene ou ajudar na sucção e alimentação. Fazem parte desta classe 

de produtos as chupetas, tetinas, biberões, fraldas, soro fisiológico, águas de lavagem, cremes 

hidratantes, entre outros.  

A oferta de produtos de nutrição infantil na FCR é bastante variada, estando disponíveis 

diferentes marcas de leites para lactentes, leites de transição, leites de crescimento, cereais e farinhas 

lácteas. 

Durante o estágio tive a oportunidade de dispensar a maioria destes produtos.  
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5. Serviços e cuidados de saúde prestados na farmácia 

É graças à crescente prestação de serviços de saúde que cada vez mais a farmácia comunitária 

se torna um local de reconhecimento pelos utentes. O farmacêutico, enquanto agente de saúde, possui 

uma responsabilidade acrescida na promoção da saúde e prevenção da doença. 

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

prestados pelas farmácias no âmbito da promoção da saúde e do bem-estar dos utentes [18]. Na FCR 

são prestados serviços como administração de primeiros socorros, administração de vacinas não 

incluídas no Plano Nacional de Vacinação, utilização de meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, 

campanhas de informação e colaboração em programas de educação para a saúde.  

Através dos serviços prestados pretende-se promover a educação para a saúde do utente. Um 

cidadão sensibilizado e educado para as questões de saúde é um cidadão informado, dotado de meios 

que lhe permitem prevenir a doença e adquirir controlo sobre as ações que afetam a sua saúde. 

5.1. Determinação da tensão arterial e pulsação 

A FCR dispõe de um serviço de medição de pressão arterial e peso gratuitos. 

No decorrer deste estágio curricular procedi quase diariamente à medição de pressão arterial 

de utentes que procuravam este serviço, recorrendo para o efeito a um tensiómetro de braço. Aquando 

da medição, procurei sempre ter uma atitude ativa na educação para a saúde do utente, tentando 

explicar a importância do controlo regular destes parâmetros na prevenção das doenças 

cardiovasculares e alertando para o cumprimento rigoroso da toma da medicação. Para além disso, e 

sempre que possível, incentivei a prática de um estilo de vida saudável.   

5.2. Determinação da glicemia e colesterol total 

A medição da glicemia e colesterol total são os únicos parâmetros bioquímicos que se 

determinam na FCR. São serviços remunerados pelo que não são muitos os doentes crónicos que 

requisitam este tipo de serviço. 

A determinação da glicemia capilar é realizada num aparelho OneTouch®. Por sua vez, a 

medição do colesterol é feita através do aparelho Accutrend®. 

Esporadicamente tive a oportunidade de proceder à determinação destes parâmetros. Nos casos 

em que os valores de colesterol total ou glicemia determinados eram superiores ao recomendado, 

reforçava a importância das medidas não farmacológicas, alertava para a necessidade de vigilância ou, 

se necessário, encaminhava o doente para o médico. 

 

 

 



   _________________________________________________________________________________________________ 

18 
 

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Cristo Rei 

5.3. VALORMED e Campanha de Reciclagem de Radiografias 

A VALORMED é uma sociedade sem fins lucrativos criada com o objetivo de oferecer uma 

solução às embalagens e medicamentos fora de uso, reduzindo assim o impacto que estes têm o sobre 

meio ambiente quando colocados no lixo normal [19].  

A FCR funciona como ponto de entrega para a VALORMED, sendo elevado o número de 

utentes que procura este serviço. Frequentemente verifiquei se o contentor se encontrava cheio, 

procedendo à devida identificação (nome e código farmácia e peso (kg) do contentor) de forma a poder 

ser recolhido pelos armazenistas quando fechado. 

Para além dos medicamentos fora de uso, os utentes podem também entregar na FCR 

radiografias para reciclar. 

Desde 1996 que a Assistência Médica Internacional (AMI) procede à recolha de radiografias 

com mais de cinco anos ou sem valor de diagnóstico. Com a reciclagem deste material pretende-se não 

só obter prata (cujo valor monetário reverterá para o fundo da AMI) mas também evitar que ele seja 

depositado no lixo [20]. 

A 21ª Campanha de Reciclagem de Radiografias ocorreu de 13 de setembro a 4 de outubro de 

2016.  

6. Atividades complementares 

Com a constante evolução do mercado, é nosso dever enquanto profissionais de saúde procurar 

atualizar o nosso conhecimento cientifico sobre as diversas áreas de intervenção na farmácia. No 

decorrer do estágio na FCR tive a oportunidade de participar em três formações presenciais. 

No dia 12 de setembro de 2016 estive presente na sessão de esclarecimento do programa de 

adesão à terapêutica “Dia-a-Diabetes”. Para além de ter sido informada sobre os moldes em que se 

realizará o programa, pude relembrar alguns conceitos aprendidos ao longo do curso sobre a 

fisiopatologia e tratamento da diabetes.  

Com o intuito de conhecer a gama da Klorane®, nomeadamente os produtos para bebé e anti 

estrias, participei no dia 27 de setembro numa formação promovida pela Pierre-Fabre® com o título 

“KLORANE Bebé + Estrias”. Com esta formação tive a oportunidade de esclarecer algumas dúvidas 

relativamente aos diferentes cuidados na higiene do bebé e o tipo de produtos anti estrias e anti 

manchas que podem ser usados pela grávida e puérpera.  

No âmbito do programa “Mês da Saúde Capilar”, promovida pela Vichy® e que decorreu nas 

Farmácias Portuguesas entre os dias 15 de setembro e 15 de outubro, tive a oportunidade de participar 

como representante da FCR numa sessão destinada à explicação do programa. A partir desse momento, 

fiquei responsável pelos diagnósticos capilares realizados na farmácia. 
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Parte II – Projetos desenvolvidos no estágio 

Tema 1 – Intervenção farmacêutica na prevenção de situações 

passíveis de automedicação 

 

1. Contextualização do tema e objetivos 

A prática da automedicação é, segundo os utentes, a forma mais fácil de resolver situações 

classificadas como “problemas de saúde ligeiros”. O dia a dia de uma farmácia é o reflexo perfeito do 

quanto esta prática, muitas vezes não responsável ou efetuada de forma incorreta, tem aumentado e 

generalizado na população.  

Com a realização deste trabalho prático pretendo não só informar os utentes da FCR sobre os 

riscos da automedicação, como também fornecer informação escrita sobre situações específicas que 

possibilite ao utente recorrer à automedicação de uma forma mais consciente.  

2. Automedicação 

2.1. Definição e situações passíveis de automedicação 

De uma forma global, considera-se automedicação como o ato pelo qual um indivíduo, por 

iniciativa própria ou por influência de outros, decide usar um medicamento como forma de aliviar ou 

tratar queixas autovalorizadas [21]. Este conceito geral descreve o que na realidade se sucede: a 

utilização de MSRM na prática da automedicação. Contudo, a definição corrente em Portugal associa 

a automedicação somente ao uso de MNSRM. De acordo com o Despacho n.º 17690/2007, de 23 de 

julho, considera-se automedicação como a utilização de medicamentos não sujeitos a receita médica 

de forma responsável, sempre que se destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras 

e sem gravidade, com a assistência ou aconselhamento opcional de um profissional de saúde.  O 

mesmo Despacho refere ainda sessenta e seis situações passíveis de automedicação, distribuídas por 

nove sistemas (digestivo, respiratório, cutâneo, nervoso/psique, muscular/ósseo, geral, ocular, 

ginecológico, vascular) (Anexo I) [22]. 

2.2. Razões para recorrer à automedicação 

São várias as razões que levam o indivíduo a recorrer à automedicação: 

 Fatores socioeconómicos 

O aumento do nível de escolaridade e o maior acesso a fontes de informação como a internet, 

aliados ao interesse pessoal na própria saúde, fazem com que o individuo deseje participar ativamente 

na decisão dos cuidados da sua saúde [23]. 
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As diferenças sociais são também fator decisivo para a prática da automedicação uma vez que, 

indivíduos com baixos rendimentos ou com dificuldades económicas, têm maior dificuldade em 

recorrer a consultas privadas, tendo de aguardar em lista de espera para obter uma consulta médica no 

SNS. Consequentemente, é maior a tendência para a procura de medicamentos utilizados em situações 

anteriores semelhantes ou para atender ao conselho de vizinhos, amigos ou familiares.  

O maior acesso aos medicamentos, através do aumento do mercado de MNSRM, diminuição 

de preços e a venda em espaços de saúde de hipermercados, faz com que o consumidor obtenha uma 

resposta imediata às suas necessidades, não sendo necessitário aguardar longos períodos de tempo por 

consultas médicas ou mesmo faltar ao emprego devido ao tempo perdido na consulta e deslocamento 

ao centro de saúde [23]. 

 Estilo de vida 

O reconhecimento de que certas mudanças no estilo de vida, como deixar de fumar ou ter uma 

dieta mais equilibrada, podem contribuir para a promoção da saúde e o evitar da doença, fazem com 

que a pessoa se preocupe mais com as suas escolhas diárias [23] . 

 Novos produtos no mercado 

Cada vez mais podemos encontrar no mercado produtos relativamente seguros para utilização 

sem prescrição médica: antifúngicos para o tratamento de candidíases vaginais, antivíricos tópicos para 

tratamento do herpes, antagonistas do recetor H2 para a prevenção da acidez gástrica, entre outros. O 

conhecimento da existência destes produtos bem como a pressão da indústria farmacêutica através de 

ações publicitárias são potenciais fatores promotores da automedicação [24, 25]. 

2.3. Riscos e benefícios  

A automedicação, quando praticada de forma consciente, pode traduzir-se em benefícios quer 

para o individuo quer para a sociedade. 

O individuo que reconhece claramente os seus sintomas e que sabe exatamente o que fazer, ou 

que pede aconselhamento na farmácia, evita a ida ao médico. Como resultado, para além de demonstrar 

um papel ativo na gestão da sua saúde, poupa tempo e dinheiro. As vantagens para a sociedade são 

evidentes: se todas as condições de saúde de fácil resolução abdicarem de consulta médica, os sistemas 

de saúde não estarão tão congestionados, permitindo um alívio financeiro e maior disponibilidade 

médica para atender a casos de maior gravidade [24].  

Apesar dos benefícios descritos, a automedicação também apresenta riscos. Em primeiro lugar, 

a procura da automedicação resulta de uma avaliação de autodiagnóstico, muitas vezes incorreta. Em 

virtude disso, existe um risco de escolha de terapêutica errada. Como consequência, o recurso à 

automedicação pode mascarar doenças graves, provocando um atraso no diagnóstico ou prejuízo no 

seguimento médico de situações potencialmente graves. Por outro lado, medicar-se sem o conselho de 
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um profissional de saúde potencia tanto o risco de uso incorreto do medicamento (dosagem, modo de 

administração e duração de tratamento errados) como a possibilidade de ocorreram interações com 

outros medicamentos ou alimentos ou reações adversas [26, 27]. 

2.4. O farmacêutico e a automedicação  

O farmacêutico, considerado o especialista do medicamento, possui conhecimento suficiente 

e fundamentado para promover a resolução de problemas de saúde menores no individuo, úteis no 

processo de autodiagnóstico e no aconselhamento da automedicação. Para além disso, o facto de não 

ser necessário marcar consulta prévia e a facilidade com que transmite a informação ao utente, faz com 

que seja um profissional de saúde a quem facilmente as pessoas recorrem, assumindo um papel 

preponderante na educação para a saúde do utente e na prevenção de situações de risco [27]. 

Perante uma situação de automedicação, e mesmo quando não solicitado o aconselhamento, o 

farmacêutico enquanto comunicador deverá obter informação detalhada sobre a história clínica do 

utente (saber desde quando sente os sintomas descritos, se toma algum tipo de medicação, se tem 

histórico familiar de doença…). Mediante isto, e de forma a proporcionar o tratamento farmacológico 

seguro e adequado, o farmacêutico deverá proporcionar informação útil (oral e escrita, se necessário) 

ao utente – o que tomar, posologia, possíveis interações e efeitos secundários. Por fim, deverá advertir 

o individuo para a necessidade de consultar o médico caso a situação não se resolva num dado período 

de tempo. 

3. Realidade de automedicação na Farmácia Cristo Rei 

De forma a conhecer a realidade da automedicação, as situações mais frequentes e a perceção 

dos utentes relativamente ao papel do farmacêutico nesta prática, realizei durante o mês de setembro 

um inquérito aos utentes da FCR (Anexo II).  

No total participaram 51 utentes. Os resultados obtidos estão representados na Tabela 2.  

A maioria dos utentes que respondeu a este inquérito era do sexo feminino (72,5% vs 27,5%) 

na faixa etária dos 18 aos 35 anos (47,1%). Aproximadamente 80% dos indivíduos afirma que se 

automedica, sendo as situações mais frequentes de automedicação a “gripe e/ou constipação” (14,2%), 

a “dor de cabeça” (12,3%) e as “dores de garganta” (11,5%). A escolha dos medicamentos que utilizam 

resulta principalmente da própria decisão do individuo, da influência de amigos/vizinhos ou familiares 

e, só em 24,1% dos casos, do aconselhamento do farmacêutico. Apesar disto, todos os indivíduos 

consideram o aconselhamento farmacêutico importante em situações de doença ligeira. 
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Tabela 2 - Resultados do inquérito realizado aos utentes da FCR. 

  Questão 
Resposta  

(expressa em %) 

   Idade 

18-35 anos        47,1 

36-50 anos        17,6 

51-65 anos        23,5 

≥ 66 anos        11,8 

    Sexo 

Feminino 72,5 

Masculino 27,5 

    Considera o aconselhamento farmacêutico importante em situações de doença ligeira? 

Sim 100,0 

Não 0,0 

    Tem por hábito automedicar-se? 

Sim 80,4 

Não 19,6 

     Se sim, em que situações? 

Gripe e/ou constipação        14,2 

Dores de cabeça        12,3 

Dores de garganta        11,5 

Tosse e/ou rouquidão        10,3 

Diarreia         9,5 

Rinorreia e/ou congestão nasal         8,3 

Obstipação         6,3 

Queimaduras 1ºgrau         6,3 

Dores musculares ligeiras/moderadas         5,9 

Dificuldade temporária em adormecer         4,3 

Higiene vaginal         4,3 

Enfartamento e/ou flatulência         3,6 

Ansiedade ligeira a moderada         3,2 

   Se sim, como escolhe esses medicamentos?  

Decido sozinho (a)        34,2 

Sugestão de amigos/vizinhos/familiares        25,3 

Aconselhamento farmacêutico        24,1 

Aconselhamento médico em situações anteriores semelhantes        12,7 

Publicidade (TV, revistas, internet)         3,8 
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3.1. Intervenção junto dos utentes  

O facto de todos os indivíduos que participaram no estudo considerarem o aconselhamento 

farmacêutico importante em situações de doença ligeira, salienta a importância que os utentes 

depositam em nós, farmacêuticos, enquanto profissionais de saúde. Perante a obtenção desta resposta, 

decidi criar e distribuir um folheto aos utentes da FCR sobre a gripe e a constipação (Anexo III). Com 

este folheto pretendo não só mostrar a diferença entre gripe e constipação como também fazer chegar 

ao utente informação útil para que ele possa participar de forma responsável na escolha da terapêutica 

usada. 

A distribuição destes panfletos teve início intencional na primeira semana de outubro, data na 

qual se inicia a vacinação anual nas farmácias contra o vírus da gripe.   

3.1.1. Gripe e constipação 

A gripe é uma doença viral contagiosa que afeta predominantemente as vias respiratórias 

superiores, com possibilidade de alastrar ao pulmão. Surge principalmente entre os meses de novembro 

e março. É uma doença de curta duração, com sintomas mais intensos nos primeiros 2-3 dias. 

Geralmente tem uma evolução pouco grave, sendo que a maioria das pessoas recupera ao final de uma 

semana. Contudo, podem surgir complicações, particularmente em idosos ou pessoas com doenças 

preexistentes (asma, diabetes, doença cardíaca, pulmonar ou renal) [28]. 

A vacinação é a melhor forma de prevenir a gripe e as suas complicações uma vez que não só 

diminui o risco de infeção, como também diminui a gravidade da doença no caso da pessoa ser infetada 

[29]. Devido à elevada capacidade de mutação do vírus, a vacina deve ser administrada anualmente.  

A gripe e a constipação partilham sintomas comuns. Contudo, os vírus que as causam são 

diferentes e, ao contrário da gripe, os sintomas/sinais da constipação são limitados às vias respiratórias 

superiores (nariz e garganta) [30].  

Na Tabela 3 encontram-se representadas as principais diferenças entre os sintomas das duas 

patologias.  

O facto de serem doenças autolimitadas fazem com que o tratamento se aplique apenas aos 

sintomas que perturbam o bem-estar do doente. Neste sentido, é possível recorrer a MNSRM para 

tratar praticamente todos os sintomas de gripe e constipação. Os grupos mais utilizados são: 

analgésicos, antipiréticos, anti-inflamatórios, antitússicos, expetorantes, mucolíticos, 

descongestionantes, anti-histamínicos, antissépticos orais e soluções para higiene nasal. Além dos 

medicamentos, são especialmente recomendadas medidas não farmacológicas: ingerir líquidos em 

abundância, repousar, alimentar-se corretamente, evitar mudanças de temperatura e preferir espaços 

arejados. 
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Tabela 3 - Principais diferenças entre gripe e constipação. Adaptado de [31, 32]. 

 

4. Avaliação da ação 

Apesar de o inquérito realizado ter estado disponível para preenchimento durante todo o mês 

de setembro, foram poucas as pessoas no universo de utentes da FCR que se mostraram disponíveis 

para responder. Todavia, e para aqueles que responderam, revelou-se uma ótima maneira de esclarecer 

o conceito de automedicação, contribuindo assim para que esta prática se efetue de uma forma mais 

consciente e responsável.  

O folheto “Gripe ou Constipação?” foi distribuído a utentes que procuravam a FCR para a 

administração da vacina da gripe e a indivíduos que recorriam à farmácia com sintomas 

gripais/constipação. Com a distribuição deste folheto espero estar a contribuir para o aumento do 

conhecimento da população. Espero igualmente que num futuro próximo o conselho do farmacêutico 

seja o principal fator de decisão na escolha dos medicamentos a tratar estas patologias. 

  

 Gripe Constipação 

Vírus Influenza 
Rhinovirus 

(principalmente) 

Início dos sintomas Súbito Evolução durante 2-3 dias 

Dor no corpo Intensa Ligeira 

Febre Alta Baixa ou ausente 

Dor de cabeça Intensa Ligeira 

Fadiga 
fraqueza 

Intensa Ligeira 

Em comum: Tosse, dor de garganta, congestão nasal, rinorreia, mal-estar geral 
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Tema 2 – Educação terapêutica do utente com diabetes mellitus tipo 2 

 

1. Contextualização do tema e objetivos 

Foram várias as situações que neste estágio me alertaram para a necessidade de promover a 

adesão à terapêutica e o incentivo ao autocuidado em doentes com diabetes mellitus tipo 2 (DM2): o 

utente que realizava a terapêutica oral para a diabetes em duplicado por desconhecimento da diferença 

entre o medicamento de marca e o medicamento genérico; a idosa diabética que solicita um colírio 

com ação anti-histamínica como tentativa de diminuir a  “pressão” que sente ao fechar o olho pois não 
quer ir ao médico com receio de “voltar a levar injeções”; a filha de um utente idoso que vive sozinho 

e que teme que o pai não esteja a fazer a terapêutica de forma correta devido à elevada frequência com 

que recorre à farmácia para comprar o mesmo antidiabético oral.  

Perante tudo isto, decidi criar uma brochura com várias informações sobre a DM2 e distribuir 

aos utentes a realizar antidiabéticos orais no decorrer de uma breve conversa de esclarecimento de 

dúvidas (Anexo IV). Assim, e com este projeto, pretendo promover a educação do utente diabético 

sobre a sua condição clínica e tratamento, oferecendo suporte ao autocuidado e chamando a atenção 

para o papel do farmacêutico no acompanhamento da sua doença.  

2. Diabetes mellitus tipo 2: do diagnóstico à terapia 

A diabetes mellitus é considerada uma desordem metabólica com etiologia múltipla, 

caracterizando-se pela produção insuficiente de insulina ou por uma incapacidade do corpo em utilizá-

la. Como consequência, existe uma deficiente capacidade de utilização pelo organismo da nossa 

principal fonte de energia, a glucose, o que leva ao aumento dos seus níveis no sangue [33, 34].  

A DM2 é a forma mais frequente de diabetes uma vez que constitui cerca de 90% dos casos 

totais existentes da doença. Ocorre geralmente em indivíduos adultos ou idosos, muitas vezes obesos 

e com hipertensão e dislipidemia [34]. Apesar de toda a variedade de estratégias educativas, 

preventivas e terapêuticas atualmente disponíveis sobre esta doença crónica e lesiva da qualidade e 

esperança de vida, cada vez mais a DM2 se assume como um dos grandes problemas de saúde pública, 

sendo previsível que constitua no século XXI  uma das principais causas de morbilidade e incapacidade 

total ou parcial [35]. 

2.1. Epidemiologia 

De acordo com o Relatório Anual do Observatório Nacional da Diabetes – Edição de 2015, 

publicado pela Sociedade Portuguesa de Diabetologia e referente ao ano de 2014,  a prevalência 



   _________________________________________________________________________________________________ 

26 
 

Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia Cristo Rei 

estimada de diabetes na população portuguesa com idades compreendidas entre os 20 e os 79 anos foi 

de 13,1% (aproximadamente um milhão de indivíduos), estimando-se que esta taxa acompanhe a 

tendência global de aumento da doença ao subir para 15,2 % até ao ano de 2030 [36, 37]. A diabetes 

comporta elevados custos sociais, humanos e económicos. Em Portugal, calcula-se que o custo direto 

com a diabetes seja de 5 a 9% do orçamento da saúde [38].  

Este panorama é deveras preocupante, não só em Portugal como em todo o mundo.  

No ano de 2015, segundo a International Diabetes Federation, existiam no mundo 415 

milhões de diabéticos com idades entre os 20 e os 79 anos, sendo que 58,9 milhões seriam europeus. 

Para o ano de 2040 prevê-se que o número de diabéticos aumente para os 642 milhões/mundo, estando 

este aumento relacionado sobretudo com o aumento da incidência e prevalência da DM2 [39]. 

2.2. Fisiopatologia  

A insulina é uma proteína segregada nas células β dos ilhéus de Langerhans (pâncreas) em 
resposta a estímulos como a presença de glucose e outros açúcares ( como a manose), aminoácidos, 

incretinas (GLP-1 e o GIP), entre outros. Por outro lado, existem sinais que inibem a sua produção: a 

própria insulina, a leptina, níveis constantes e elevados de glucose e baixas concentrações de ácidos 

gordos [40]. Uma vez na corrente sanguínea, a insulina liga-se ao seu recetor nas células alvo, 

promovendo a entrada de glicose nas células (maioritariamente no fígado, músculo e tecido adiposo). 

A insulina é também responsável pela síntese e armazenamento do glicogénio, proteínas e 

triglicerídeos. Assim, alterações na produção e/ou ação da insulina nas células alvo promove a 

acumulação de glicose na corrente sanguínea bem como alterações no metabolismo dos hidratos de 

carbono (HC), proteínas e lípidos [40].  

A DM2 é uma doença heterogénea resultante de um conjunto de defeitos genéticos, ambientais 

e metabólicos que contribuem para os defeitos-chave [41, 42]:  

 Resistência dos tecidos à ação da insulina (insulinorresistência) para a qual contribui 

o excesso de gordura (sobretudo abdominal), a obesidade, o stress, a alimentação 

incorreta e a vida sedentária, com pouco ou nenhum exercício; 

 Deficiência progressiva da secreção de insulina, resultante da falência sucessiva das 

células β dos ilhéus pancreáticos. 

2.3. Diagnóstico  

A DM2 é uma doença clinicamente silenciosa uma vez que os sintomas relacionados com o 

excesso de açúcar no sangue se manifestam de forma gradual e lenta. Por essa razão, na maioria dos 

casos o diagnóstico ocorre por meio de exames de rotina ou no decurso de uma hospitalização por 

outra causa. 
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A classificação de diabetes adotada em Portugal tem como base as normas publicadas pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1999. Assim, o diagnóstico de diabetes é feito com base 

nos seguintes parâmetros e valores para plasma venoso na população em geral [43]: 

a) Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl; ou 

b) Sintomas clássicos + glicemia ocasional ≥ 200 mg/dl; ou 

c) Glicemia ≥ 200 mg/dl às 2h, na prova de tolerância à glicose oral (PTGO) com 75g de 

glicose; ou 

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

2.4. Complicações  

A persistência de elevados níveis de glicose no sangue, mesmo quando não estão presentes 

sintomas para alertar o indivíduo para a presença da doença ou para a sua descompensação, pode 

resultar em complicações agudas (manifestando-se rapidamente num espaço de horas ou dias) ou 

crónicas (desenvolvimento silencioso ao longo dos anos), culminando em lesões nos tecidos. 

2.4.1. Complicações agudas 

As principais complicações agudas da diabetes são a hipoglicemia, a cetoacidose diabética e 

o coma hiperglicémico hiperosmolar não cetósico.  

A hipoglicemia (glicemia ≤ 70mg/dl) pode ocorrer como resultado do efeito de alguns 

antidiabéticos orais ou da terapia com insulina (nomeadamente nos utentes a realizar terapêutica 

intensiva com insulina ou que já tenham DM2 há bastante tempo), muitas vezes associado ao consumo 

inadequado de hidratos de carbono (HC) ou exercício físico intenso. A hipoglicemia caracteriza-se por 

uma sensação súbita de fome, fadiga, tremores, suores frios, palidez, palpitações e taquicardia. Em 

casos mais graves pode mesmo ocorrer cefaleias, visão turva, desorientação, raciocínio lento, perda de 

consciência ou coma [44].  

A cetoacidose diabética não é uma complicação aguda típica de um individuo com DM2. 

Contudo, pode ocorrer em situações de stress, como na sépsis, apendicite ou enfarte do miocárdio, ou 

durante o tratamento com certos grupos de fármacos, como os corticosteroides. Esta complicação pode 

ocorrer devido ao défice relativo ou absoluto de insulina associado ao aumento das hormonas 

contrarreguladoras (glucagon, catecolaminas, hormona de crescimento e cortisol). Os sinais/sintomas 

incluem, entre outros, náuseas, vómitos, dor abdominal, “hálito cetónico” (resultado do aumento da 

produção de cetonas devido ao incremento da lipólise) e alterações no estado mental, podendo resultar 

em coma e morte [44, 45]. 

Por sua vez, o coma hiperglicémico hiperosmolar não cetósico é uma complicação típica do 

doente com DM2. Tal como a cetoacidose diabética, é desencadeado por um défice de insulina 

associado a um profundo estado de desidratação e aumento das hormonas contrarreguladoras. A falta 
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efetiva de insulina aumenta a produção de glucose (através da estimulação da neoglucogénese e 

glucogenólise) ao mesmo tempo que altera a captação da glucose no músculo-esquelético e tecido 

adiposo. Os sintomas desenvolvem-se de forma lenta (dias a semanas) e incluem poliúria, perda de 

peso e diminuição da ingestão oral, culminando em alterações da consciência que podem ir desde a 

letargia ao coma [44, 45]. 

2.4.2. Complicações crónicas 

As complicações crónicas da diabetes afetam cerca de 40% dos indivíduos com DM2. Podem 

ser divididas em dois grupos principais: complicações microvasculares e complicações 

macrovasculares (Figura 3). 

i) Complicações microvasculares 

As complicações microvasculares resultam de alterações na estrutura da parede dos pequenos 

vasos, tendo como consequência a redução do seu calibre e alterações na consistência, elasticidade e 

permeabilidade [39]. São responsáveis por alterações na retina, rins e nervos periféricos. 

 Retinopatia  

A retinopatia diabética é a complicação mais 

comum da diabetes e a principal causa de cegueira evitável 

na população entre os 20-64 anos [46]. 

As lesões induzidas nos pequenos vasos sanguíneos 

da retina como consequência da hiperglicemia crónica 

tornam-nos mais frágeis e dilatados, aumentando o risco de 

rutura e formação de edema (edema macular) [38]. Por outro 

lado, o dano na retina pode estimular o crescimento anormal 

de novos vasos sanguíneos (retinopatia proliferativa), com 

consequente fibrose e risco de descolamento da retina [47]. 

 Nefropatia  

A nefropatia diabética resulta da lesão dos vasos 

sanguíneos renais com consequente alteração da estrutura 

dos nefrónios. Atinge cerca de 20 a 50% dos diabéticos [48].  

O sinal precoce da lesão renal é o aparecimento de 

proteínas na urina (microalbuminúria).  Com o evoluir da 

lesão e a alteração da taxa de filtração glomerular, ocorre 

acumulação de ureia e creatinina na urina. Como consequência, o individuo começa a sentir-se cansado 

e com perda de apetite. A lesão pode mesmo evoluir para insuficiência renal [38]. 

 

 

 

Figura 3 - Representação das principais 
complicações microvasculares e macrovasculares 
da diabetes. Adaptado de [36]. 
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 Neuropatia  

A neuropatia diabética surge em virtude de lesões na microcirculação do tecido neuronal. 

Atinge cerca de 50% dos doentes com DM2, podendo causar alteração ou perda de sensibilidade, 

atrofias musculares e perturbações da motilidade [39]. 

O pé diabético e a disfunção sexual são exemplos de consequências da neuropatia diabética. 

a) Pé Diabético 

O pé diabético é uma das consequências mais graves da DM2 e a principal causa de amputação 

dos membros inferiores. Esta complicação resulta da associação de vários fatores: diminuição ou 

ausência de sensibilidade nas extremidades (neuropatia), deficiente aporte de oxigénio (resultado da 

doença vascular periférica) e a maior suscetibilidade às infeções. Como consequência, podem aparecer 

arranhões, calos e fissuras, podendo evoluir para úlceras progressivas caso o doente não se aperceba 

da lesão [38]. 

b) Disfunção sexual  

O doente diabético tem uma probabilidade duas a três vezes superior do que um indivíduo não 

diabético de sofrer de disfunção erétil [49]. A disfunção sexual pode surgir em virtude de [38]: 

 Alterações vasculares nas artérias e veias do pénis o que dificulta a obtenção e 

manutenção da ereção; 

 Lesões nos nervos do pénis com consequente perda de sensibilidade e capacidade de 

transmitir os impulsos do cérebro ao pénis; 

 Alterações no próprio pénis devido a modificações na estrutura da parede dos corpos 

cavernosos; 

 Perturbação da ereção devido ao uso de medicamentos no tratamento de outras 

patologias (como anti hipertensores). 

A mulher diabética tem tendência a sofrer de infeções fúngicas vaginais recorrentes em virtude 

da presença elevada de glicose na urina e nos tecidos. Como consequência, ocorre secura das mucosas 

(diminuição da lubrificação) e sensação de queimadura e dor perineal, levando a uma consequente 

dificuldade na penetração sexual e diminuição da libido [38, 50]. 

ii) Complicações macrovasculares 

Os diabéticos têm um risco aumentado de desenvolver doenças do coração, como angina de 

peito e enfarte do miocárdio, problemas a nível cerebral (acidente vascular cerebral) e doença vascular 

periférica [38]. De acordo com a American Heart Association, os diabéticos têm uma probabilidade 

duas a quatro vezes superior de desenvolver estas complicações em comparação com um individuo 

adulto sem diabetes [51]. O risco é potenciado pela coexistência de hipertensão arterial, níveis elevados 

de colesterol e/ou triglicerídeos, obesidade e, em especial, pelo consumo de tabaco [52]. 
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2.5. Autocuidados 

A DM2 exerce um grande impacto sobre o estilo de vida do individuo. De modo a prevenir ou 

retardar as consequências que lhe são caraterísticas, é exigido ao diabético a participação ativa na 

gestão da própria doença. Como tal, o doente deverá saber não só como medir a glicemia ou avaliar os 

pés, como também ser capaz de tomar decisões autónomas relativamente à sua alimentação, controlo 

metabólico e terapêutica proposta. 

2.5.1. Dieta  

O tipo de alimentação praticada pelo diabético influencia diretamente a forma como a doença 

progride. O plano alimentar destes utentes deverá ser um plano saudável, equilibrado e proporcional 

às necessidades físicas de cada pessoa [38]. 

 Hidratos de carbono 

Apesar de serem os nutrientes dos alimentos que mais influenciam a glicemia, a ingestão de 

HC deverá fornecer cerca de 50 a 55% do total de calorias que o organismo necessita diariamente. 

Para o efeito, os alimentos com HC devem ser distribuídos em pequenas quantidades por 6 ou 7 

refeições no dia, prevenindo-se desta forma a hipoglicemia entre refeições bem como a subida da 

glicemia resultante da ingestão de grande quantidade de alimentos [38].  

Devem preferir-se os HC complexos do tipo amido (massa, arroz branco, batata e pão) uma 

vez que, de uma forma geral, aumentam a glicemia de uma forma lenta e gradual. A quantidade de 

porções de HC (ou equivalentes) necessária por dia é variável de pessoa para pessoa, dependendo de 

fatores como a idade, peso, atividade física, situação clínica, entre outros. Deve ser aconselhada a 

utilização de uma Tabela de Equivalentes de HC [38]. 

Como forma de substituir o açúcar, e dado que têm um valor calórico muito reduzido ou nulo, 

pode utilizar-se de forma moderada e integrada num plano equilibrado, os edulcorantes ou adoçantes 

artificiais como o aspartame (não deverá ser ingerido por pessoas com Fenilcetonúria), sucralose, 

acesulfame de potássio, sacarina ou ciclamato (últimos dois não estão aconselhados na grávida) [53]. 

 Gorduras ou lípidos 

A ingestão de gorduras não deverá fornecer mais de 30% do total de calorias diárias. 

As gorduras insaturadas contribuem para um melhor controlo dos níveis de colesterol. Como 

tal, é preferível escolher alimentos com este tipo de gordura em detrimento das gorduras saturadas. 

Encontram-se fundamentalmente no peixe (devendo este ser ingerido pelo menos duas vezes por 

semana) e nos alimentos de origem vegetal, como o azeite, óleo vegetais (amendoim, girassol…), soja, 

e frutos como a noz, a amêndoa e o abacate. A gordura saturada está presente principalmente em 

alimentos de origem animal, como as carnes gordas, enchidos, leite e queijo gordo, manteiga, natas e 

manteiga de cacau [38, 53]. 
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 Proteínas 

A quantidade de proteínas ingeridas diariamente deverá corresponder a cerca de 20% do total 

de calorias [53]. 

As proteínas provêm de alimentos de origem animal (carne, peixe, ovo e leite e derivados) ou 

vegetal (leguminosas como o grão, favas, ervilhas, lentilhas e soja), apresentando os últimos a 

vantagem de quase não terem gordura nem colesterol. Deve ser dada preferência às carnes magras e 

lacticínios com baixo teor de gordura. Preferir iogurtes magros, sem açúcar na composição e queijo 

não curado e pouco gordo [38]. 

Em caso de nefropatia diabética recomenda-se a diminuição da ingestão de proteínas [38]. 

 Vegetais 

Os legumes, hortaliças e fruta são uma excelente fonte de fibra, vitaminas e sais minerais. A 

sua ingestão contribui para que a absorção dos HC seja mais lenta, permite controlar os níveis de 

colesterol, facilita o funcionamento regular do intestino e aumenta a saciedade. A fruta tem um teor 

considerável de HC pelo que duas a três peças de fruta por dia, de preferência crua, é geralmente 

suficiente. Deve ser ingerida de preferência entre as refeições, acompanhadas de amido [38]. 

 Água e bebidas alcoólicas 

A água deverá ser sempre a bebida de eleição, devendo ser ingeridos 1,5 litros diários. Os 

refrigerantes não são aconselhados uma vez que induzem uma subida rápida e acentuada dos níveis de 

glicemia [38]. 

As bebidas alcoólicas poderão ser ingeridas em quantidades moderadas (máximo 2 copos de 

vinho/dia no caso do homem e 1 copo de vinho/dia no caso das mulheres), sempre à refeição e 

acompanhado de alimentos que contêm HC [53]. 

 Alimentos “tolerados ou aptos para diabéticos” 

Não se aconselha o consumo de alimentos “tolerados para diabéticos” como forma de obter 

um melhor controlo dos níveis de glicemia. Contudo, dependendo da composição nutricional do 

alimento, este pode ser consumido de vez em quando em quantidade moderada [38]. 

2.5.2. Exercício físico  

O diabético deverá encarar o exercício físico como uma atividade do dia-a-dia, reconhecendo 

a sua importância como aliado da medicação e alimentação no tratamento e controlo da doença. 

A prática de exercício físico tem como vantagens [38, 54]: 

 Aumento da sensibilidade celular à insulina uma vez que os músculos exercitados 

adquirem maior capacidade de captação de glucose circulante, contribuindo assim 

para a diminuição da glicemia e, a longo prazo, dos valores de HbA1c; 
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 Diminui o risco de doença cardiovascular uma vez que contribui para a redução dos 

valores de triglicerídeos e pressão arterial, aumento do colesterol HDL e melhora da 

coagulação sanguínea; 

 Diminui a gordura corporal, sobretudo da massa gorda da região abdominal 

caraterística dos diabéticos tipo 2; 

 Melhora o bem-estar físico e psicológico uma vez que ajuda a manter a capacidade 

funcional (devido ao aumento da agilidade, tonicidade muscular e resistência física) e 

diminui o stress; 

 Prevenção da osteoporose. 

O exercício físico a realizar pelo doente diabético deverá ser adaptado e resultado do trabalho 

de uma equipa de saúde multidisciplinar após a avaliação de fatores como o tempo de evolução da 

doença e a existência ou não de complicações como a nefropatia, retinopatia, neuropatia, problemas 

na circulação periférica, hipertensão arterial ou problemas cardíacos [38].   

2.5.3. Monitorização do controlo metabólico  

A pesquisa das glicemias capilares realizada de modo regular constitui o método padrão de 

avaliação do controlo metabólico nas pessoas com diabetes. A frequência de medição diária depende 

de um conjunto de fatores: a idade do doente, o tempo de evolução da doença, o tipo de terapêutica 

antidiabética instituída, as complicações presentes, o grau de controlo metabólico que se pretende 

atingir, entre outros. É importante que o diabético saiba que, tão importante como avaliar a glicemia, 

é o registo das medições efetuadas: só assim é possível ter noção de como está a ser realizado o controlo 

geral da doença [38].  

A HbA1c, ao contrário da glicemia capilar, dá-nos informação sobre a média geral do controlo 

das glicemias nos últimos 3-4 meses. A determinação da HbA1c deve ser realizada semestralmente 

em todas as pessoas com diabetes. O intervalo de medição pode ser encurtado para 3 meses em 

indivíduos cujo tratamento mudou recentemente ou que não alcançaram os objetivos terapêuticos 

definidos [55]. 

Como forma de prevenir ou controlar as complicações crónicas da diabetes (microvasculares 

e macrovasculares), o doente diabético deverá realizar uma avaliação periódica dos seguintes 

parâmetros:  

 Microalbuminúria: a determinação da presença de albumina na urina deverá ser 

realizada anualmente. O aumento da frequência de medição ocorre quando começa a 

verificar-se a presença desta proteína na análise [56]; 

 Observação oftalmológica da retina: a vigilância da retina inicia-se logo que a DM2 

é diagnosticada, devendo a observação ser feita anualmente (encurtamento aquando 

da presença de lesões) [46]; 
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 Pé diabético: avaliação regular da eventual presença de lesões nos pés [57]; 

 Tensão arterial e Dislipidemia: regularmente (diariamente ou semanalmente, 

mediante indicação médica) [38]. 

Os objetivos metabólicos a atingir encontram-se descritos no Tabela 4.  

 

Tabela 4 – Objetivos metabólicos a atingir no doente diabético [58, 59]. 

Parâmetro Objetivo 

HbA1c ≤ 6,5 % 

Glicemia pré-prandial 90 a 130 mg/dl 

Glicemia pós‐prandial 
 

< 140 mg/dl 

Pressão arterial 
< 130/80 mm Hg 

Em caso de insuficiência renal, proteinúria > 300 mg/24h, < 125/75 mm Hg 

Colesterol LDL ≤ 100 mg/dl 

Colesterol HDL Homem > 40 mg/dl 
Mulher > 46 mg/dl 

Triglicerídeos < 150 mg/dl 

Cessação tabágica Obrigatório 

IMC < 25 kg/m2 

Perímetro da cintura Homem < 94 cm 
Mulher < 80 cm 

 

2.5.4. Cuidados com os pés 

A prevenção do pé diabético passa pela educação do utente e dos seus familiares. Para o efeito, 

cabe ao profissional de saúde explicar quais os cuidados que o indivíduo deve ter, incentivando-o a 

observar de forma correta e adequada os seus pés e alertando-o para as consequências de não o fazer.  

Apresentam-se de seguida algumas recomendações relacionadas com a prevenção de lesões 

no pé da pessoa diabética [38, 57, 60]. 

 Correta higiene e hidratação da pele 

A lavagem dos pés com água quente é desaconselhada no doente diabético uma vez que, 

devido à diminuição da sensibilidade local, há maior probabilidade de sofrer queimaduras. Para o 

efeito, a lavagem deverá ser diária, com água morna corrente e por recurso a um sabonete de pH neutro. 

Deverá garantir-se a secagem total dos pés, nomeadamente nos espaços interdigitais. É aconselhado o 

uso de creme hidratante (com exceção da zona entre os dedos) e a limagem das unhas com 

arredondamento dos cantos. 
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 Meias e calçado adequado 

O uso de calçado inadequado é a causa mais frequente de lesão do pé diabético, sendo as 

calosidades ou ulcerações consequência do traumatismo continuado do calçado nos locais de maior 

pressão ou atrito. 

O utente deverá assim usar sapatos adequados (biqueira larga, peito alto e com atacadores), 

inspecionando sempre os sapatos antes de os calçar como forma de evitar a lesão por corpos estranhos. 

Se necessário deverá recorrer-se ao uso de palmilhas ou suportes plantares. 

O diabético deve dar preferência ao uso de meias de cor clara uma vez que facilita a 

identificação de feridas. Para além disso, as meias não devem possuir costuras e elásticos e devem ser 

de material absorvente (algodão ou lã). 

 Outros conselhos 

O diabético deve verificar periodicamente os seus pés como forma de detetar manchas, feridas 

ou gretas. Igualmente, deverá evitar usar sacos de água quente ou estar perto de lareiras ou 

aquecedores, aplicar calicidas e andar descalço. 

2.5.5. Saúde sexual e reprodutiva 

A disfunção sexual no homem com DM2 é causa de grande impacto na qualidade de vida, 

levando a manifestações de ansiedade, baixa autoestima e mesmo depressão. Como tal, o utente 

diabético deverá ser alertado para a necessidade de reconhecer o problema, saber quando procurar 

ajuda e receber informação relativa aos vários tratamentos disponíveis [38].  

A mulher diabética deverá ter especial atenção à sua higiene vaginal, utilizando produtos 

adequados ao pH da pele, evitando duches vaginais e, se necessário, recorrer à aplicação de 

antifúngicos específicos [38, 50].  

Uma gravidez não planeada em períodos de desequilíbrio metabólico, pode significar para a 

mulher diabética um aumento do risco de aborto espontâneo, malformações fetais ou complicações 

maternas. Assim, e devido às graves repercussões, a utente deverá aconselhar-se com o seu médico no 

período pré-concecional relativamente aos cuidados que deverá ter antes, durante e após uma gravidez 

[38].  

2.5.6. Saúde oral  

O diabético está sujeito ao mesmo tipo de patologias orais que um indivíduo não diabético. 

Contudo, valores elevados de glicemia e, por conseguinte, grande quantidade de glicose na saliva, 

aliado à inadequada higiene oral, cria um ambiente favorável ao crescimento bacteriano. Como 

consequência, existe um risco três a quatro vezes superior do que o utente não diabético de desenvolver 

gengivite e periodontite. Por outro lado, a existência de doença periodontal com persistente inflamação 

representa uma causa potencial de desequilíbrio da diabetes [61].  
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Como tal, o diabético deverá ter um cuidado permanente com a sua higiene oral, lavando os 

dentes pelo menos duas vezes por dia (inclusive a superfície da língua) acompanhado do uso de fio 

dental e de um colutório com substâncias antimicrobianas. A escova não deve ser demasiado dura de 

forma a evitar lesões nas gengivas. A visita ao dentista deverá ser periódica (no mínimo, duas vezes 

por ano). 

2.6. Tratamento farmacológico 

A adoção de hábitos alimentares mais corretos e o aumento da atividade física são estruturantes 

e centrais no controlo metabólico da DM2. Contudo, a maioria das pessoas necessita de uma 

abordagem farmacológica como forma de minorar, a médio e longo prazo, as complicações da doença. 

Para o efeito, estão disponíveis três grupos distintos de fármacos: antidiabéticos orais, insulina e 

glucagon. 

Os antidiabéticos orais são fármacos usados no tratamento da DM2 no adulto sem 

complicações por cetoacidose e cuja resposta não tenha sido a pretendida após pelo menos três meses 

de restrição de proteínas e hidratos de carbono com aumento do exercício físico. Como tal, devem ser 

usados como ferramenta terapêutica coadjuvante da dieta e do exercício físico [62, 63]. Os mecanismos 

de ação, vantagens e desvantagens das várias classes terapêuticas de antidiabéticos orais encontram-

se resumidos no Anexo V. 

O tratamento com insulina tem lugar crescente no tratamento da DM2, quer a título transitório, 

durante as descompensações agudas da diabetes ou gravidez, quer como terapêutica definitiva, quando 

não se consegue atingir um bom controlo metabólico com a alteração do estilo de vida ou após se ter 

recorrido a vários antidiabéticos orais em associações crescentes [38].  

Estão disponíveis no mercado vários formulações de insulina de acordo com as suas 

características farmacocinéticas (inicio de ação, duração de ação e tempo necessário para atingir a sua 

concentração máxima), sendo estas classificadas em: insulinas de ação ultrarrápida ou ultracurta, 

rápida ou de curta duração de ação, de ação intermédia, de longa duração de ação ou de ação lenta e 

ultralenta [63, 64]. No Anexo VI encontra-se uma tabela de comparação dos vários tipos de insulina. 

Por sua vez, o glucagon é uma hormona pancreática responsável por promover o aumento da 

glicemia através da mobilização do glicogénio hepático. Por esta razão, é administrado em situações 

de hipoglicemia de urgência como alternativa à glicose [62]. 

3. Papel do farmacêutico na educação do doente diabético 

A importância da dieta, exercício físico e terapia farmacológica no tratamento da DM2 é 

indiscutível. Contudo, e devido à elevada exigência desta patologia ao nível do autocontrolo, surge um 

fator essencial como promotor de ligação destes três componentes: a educação terapêutica do utente 

diabético (Figura 4). 
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A educação estruturada do diabético tem como grande objetivo dotar o doente de ferramentas 

que lhe permitam tomar decisões autónomas e informadas sobre o controlo da própria doença. Assim, 

pretende-se que o diabético seja capaz de realizar alterações no seu comportamento de modo a obter o 

controlo metabólico ao mesmo tempo que lida com as mudanças na vida quotidiana que a doença 

impõe. O objetivo final é que, através da prevenção ou retardamento do aparecimento das 

complicações crónicas, seja possível reduzir o peso emocional e económico da doença no individuo e 

na sua família [65].  

 

 
 

Figura 4 - Educação terapêutica do doente com DM2 como elemento de ligação entre a medicação, alimentação 
e atividade física. 

 

O farmacêutico comunitário, enquanto profissional de saúde com uma posição privilegiada de 

contacto com o utente, aliado à sua extensa formação em farmacoterapia e os seus conhecimentos 

sobre a doença, desempenha um papel importante no acompanhamento do doente diabético. 

O papel do farmacêutico como educador passa por agilizar o processo de gestão da diabetes 

ao doente diabético. Como tal, o farmacêutico tem capacidade para apoiar e orientar o diabético acerca 

da gestão terapêutica, colaborar com o médico na otimização dos valores de glicemia, tensão arterial 

e colesterol/triglicerídeos, promover a adesão à terapêutica, avaliar as interações medicamentosas e 

incentivar o controlo da doença através dos autocuidados. Cabe também ao farmacêutico transmitir 

motivação e confiança, igualmente necessárias na manutenção do estado de saúde [66, 67]. 

4. Avaliação da ação 

Não é fácil promover o acompanhamento de um utente ao balcão de uma farmácia. Muitas das 

pessoas referem não ter tempo, mostram sinal de impaciência ou dizem mesmo que “já sei o que devo 

fazer” ou “tenho a consulta da diabetes com a enfermeira”.  Por outro lado, nem sempre é o próprio 

doente diabético a dirigir-se à farmácia para comprar os medicamentos. Nestes casos, a postura e 

linguagem do farmacêutico são essenciais para que a intervenção seja bem-sucedida. 
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No momento da dispensa dos antidiabéticos orais tentei estabelecer uma conversa com o utente 

de forma a perceber se a glicemia estava controlada, se a medicação estava a ser realizada de acordo 

com as indicações do médico, se existiam complicações associadas à DM2 ou se persistiam dúvidas 

relativamente à terapêutica instituída ou automonitorização. Terminava o atendimento com a entrega 

da brochura “Autovigilância na Diabetes tipo 2 – Guia de Orientação”, acompanhada de uma breve 
explicação do conteúdo da mesma: em que consiste a doença, as principais complicações associadas à 

DM2 e que advêm da falta de adesão à terapêutica e algumas dicas essenciais que o doente deverá ter 

em conta na sua alimentação, exercício físico, saúde oral e cuidados dos pés. Aproveitava ainda para 

chamar a atenção do utente relativamente ao papel que o farmacêutico poderá exercer no 

acompanhamento da sua doença. 
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Tema 3 – Outros trabalhos desenvolvidos 

1. Programa de adesão à terapêutica “Dia-a-Diabetes” 

Conforme o artigo de opinião publicado no jornal Público a 8 de fevereiro de 2016 pelo ex-

Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, Carlos Maurício Barbosa, o País deve apostar e investir no 

reforço das competências legais dos farmacêuticos e no alargamento da sua intervenção no sistema 

de saúde, em benefício dos cidadãos [68]. Assim, e dada a proximidade do farmacêutico comunitário 

com a população, é cada vez mais da nossa responsabilidade o acompanhamento de utentes com 

doenças crónicas, como a hipertensão e a diabetes, tendo em vista assegurar que estes doentes se 

mantêm equilibrados no período entre as consultas médicas. 

É neste contexto que surge o programa de adesão à terapêutica “Dia-a-Diabetes”, resultado de 
uma parceria entre a Alliance Healthcare®, a Merck Sharp & Dohme (MSD) e a Associação Nacional 

das Farmácias (ANF) [69]. 

Este programa de acompanhamento farmacoterapêutico, destinado a utentes diabéticos 

maiores de 18 anos a realizar os fármacos Januvia® (MSD) e Janumet® (MSD), tem como objetivos 

[69]:  

 Promover a adesão à terapêutica na diabetes, contribuindo para o uso correto, efetivo 

e seguro dos medicamentos em questão;  

 Fornecer informação sobre a patologia e o medicamento, sensibilizando e 

consciencializando o utente sobre a doença e sobre a necessidade de praticar um estilo 

de vida saudável;  

 Contribuir para que através do acompanhamento periódico se diminua a probabilidade 

a curto prazo de vir a sofrer/agravar as complicações da diabetes. 

O atingir destes objetivos contribuirá para a diminuição dos custos inerentes aos cuidados de 

saúde, hospitalizações, progressão da doença e mortalidade destes doentes. 

As farmácias aderentes serão beneficiadas monetariamente por cada visita do utente. 

Com o início do período de recrutamento (PR) marcado para dia 17 de outubro de 2016, o 

programa iniciará quando uma das seguintes condições se verificar: recrutamento de 6000 utentes ou 

4 meses após o inicio do PR (independentemente do número de doentes). Após ter integrado no 

programa, o doente é acompanhado por um período de doze meses, devendo realizar nesse espaço de 

tempo três visitas à farmácia para renovação de terapêutica. Durante este período, o farmacêutico 

deverá proceder ao registo no Sifarma 2000® da informação clínica reportada pelo utente tal como 

todos os parâmetros no âmbito da farmacovigilância [69]. 

Perante a decisão da FCR em participar neste projeto, decidi auxiliar a farmácia tanto na 

implementação do programa como na captação dos utentes, tentando assim contribuir para o sucesso 

da iniciativa. Para o efeito, e após a participação numa sessão de apresentação do programa no dia 12 
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setembro de 2016, elaborei uma apresentação powerpoint que apresentei aos elementos da FCR e que 

intitulei como “Sessão explicativa referente à sessão de apresentação do programa a 12 de setembro 

de 2016” (Anexo VII). O objetivo desta apresentação foi essencialmente apresentar o projeto e 

esclarecer todas as questões que surgissem no momento. Como forma de manter toda a documentação 

sobre o programa organizada (inclusive o Consentimento Informado assinado pelos utentes), criei uma 

capa personalizada para o efeito (Figura 5). 

 

 
 

Figura 5 – Capa para armazenamento dos documentos relativos ao programa  “Dia-a-Diabetes”. 

 

2. Reorganização de alguns aspetos funcionais da Farmácia Cristo Rei 

De acordo com o manual de “Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária”, na 

farmácia comunitária realizam-se atividades dirigidas para o medicamento e atividades dirigidas 

para o doente. Para que o farmacêutico possa realizar estas atividades… necessita que a farmácia 

possua a estrutura adequada para o cumprimento das suas funções [2].  

Assim, e para que as farmacêuticas da FCR pudessem dispensar o máximo de tempo no 

atendimento dos utentes, decidi proceder à reorganização de alguns aspetos funcionais da farmácia 

através da implementação de um novo sistema de reservas, criação de um cartão de registo da tensão 

arterial, glicemia e colesterol total (Anexo VIII), elaboração de uma folha de divulgação dos serviços 

farmacêuticos existentes na farmácia (Anexo IX) e tabelas personalizadas para a farmácia com os 

valores recomendados de glicemia, colesterol total e tensão arterial (Anexo X).  

2.1. Implementação de um novo sistema de reservas 

No momento em que iniciei o meu estágio na FCR, as reservas eram efetuadas através do 

registo dos produtos numa pequena capa com folhas criadas para o efeito. Este método revelou-se 

muitas vezes falível, quer por esquecimento da escrita no momento da reserva, quer pelas dificuldades 
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no momento do armazenamento e dispensa ao cliente (devido a situações como a falta de registo da 

data no momento da reserva, nome errado, produto não pedido, entre outras). 

Como tal, decidi criar um sistema de reservas, o qual apelidei de “Sistema de Caixa”. Para o 

efeito, criei um cartão modelo que nos permite registar se o produto encomendado está pago ou 

reservado (Figura 6). Neste pequeno cartão deverá ser igualmente indicado o nome do(s) produto(s), 

o nome e contacto telefónico do cliente e a data da reserva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

O cartão, após preenchimento, é colocado numa caixa com três divisões (Figura 7): 

 Divisão 1 (Reservas): destinada à colocação do cartão preenchido com o produto 

reservado; 

 Divisão 2 (Pagos): destinada à colocação do cartão preenchido com o produto pago; 

 Divisão 3 (Entregues): divisão destinada à colocação dos cartões após entrega do 

produto ao cliente. 

Após a receção da encomenda, o cartão é colocado no(s) produto(s) correspondente que por 

sua vez é guardado na gaveta “Pagos” ou “Reservados”, mediante o caso. 

Com a implementação deste novo sistema de reservas reduziram-se substancialmente os erros 

associados às reservas. Para além disso, permitiu que a gestão dos produtos reservados ou pagos já 

pedidos ou em falta fosse realizada por toda a equipa. 

 

 

  

Figura 7 - Caixa de três divisões utilizada 
no “Sistema de Caixa”. 

Figura 6 - Cartão modelo “Reservas e Pagos”. 
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Considerações finais 

A minha opinião sobre o trabalho do farmacêutico na farmácia comunitária alterou-se muito 

desde que iniciei o estágio na FCR. Ao participar no quotidiano da farmácia, apercebi-me da 

responsabilidade, exigência de conhecimentos e capacidades de gestão e organização implícitas no 

papel do farmacêutico. No decorrer do estágio tive a oportunidade de contactar com realidades muito 

diferentes. Independentemente da classe socioeconómica, apercebi-me que os utentes procuram a 

farmácia não só para obter um conselho, mas também porque precisam de um local para serem 

ouvidos, facto que realça a importância e confiança depositada em nós, farmacêuticos.  

A escolha dos temas de trabalho resultou da experiência adquirida ao longo dos dois primeiros 

meses de estágio. Numa farmácia em que muitos dos utentes têm familiares médicos, é vulgar durante 

o atendimento ao público assistir a pedidos de medicamentos para automedicação, muitas vezes 

realizada de forma irresponsável. A FCR possui um grande número de utentes a tomar antidiabéticos 

orais. É no decorrer de breves conversas que nos apercebemos que ainda prevalecem muitas dúvidas 

sobre esta patologia. Com a realização destes trabalhos espero ter contribuído para a formação dos 

utentes, esclarecido questões e incentivado à prática de um estilo de vida saudável, consciente e 

autónomo. Pessoalmente, contribuíram para o meu processo de aprendizagem ao mesmo tempo que 

estimularam o meu sentido de proatividade.  

Este estágio foi sem dúvida uma experiência deveras enriquecedora, em termos profissionais 

e pessoais. Adquiri competências de comunicação, tomei contacto com a legislação em vigor, aprendi 

a lidar com as mais variadas situações, coloquei em prática conhecimentos científicos e houve 

situações em que de nada me valeram esses conhecimentos, e aí senti a falta de experiência. 

Quatro meses depois, só tenho a agradecer às farmacêuticas da FCR, pelos ensinamentos e 

valores que me incutiram e que com certeza farão de mim uma boa profissional de saúde. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I – Lista de situações passíveis de automedicação. Adaptado de [22] 
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ANEXO II – Inquérito realizado aos utentes da FCR 
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 ANEXO III – Folheto “Gripe ou Constipação?” distribuído aos utentes da FCR 
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ANEXO IV – Brochura “Autovigilância na Diabetes tipo 2 – Guia de Orientação” 
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ANEXO V – Mecanismos de ação, vantagens e desvantagens das várias classes de 

antidiabéticos orais. Adaptado de [63]. 
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ANEXO VI – Caraterísticas farmacocinéticas das diversas formulações de insulina. 

Adaptado de [64]. 
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ANEXO VII – Sessão de esclarecimento na FCR no âmbito do programa de adesão à 

terapêutica “Dia-a-Diabetes”  
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ANEXO VIII -  Cartão de registo da tensão arterial, glicemia e colesterol total 1  

 

 

 

                                                   
1 Fundação Portuguesa de Cardiologia: Factores de Risco. Acessível em: http://www.fpcardiologia.pt. 

[acedido em 22 de agosto de 2016] 

http://www.fpcardiologia.pt/
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ANEXO IX – Folha de divulgação dos serviços farmacêuticos existentes na Farmácia 
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ANEXO X – Tabela personalizada com valores médios recomendados de glicemia, 

colesterol total e tensão arterial 2, 3 

 

 

 

 

 

                                                   
2 Direção Geral de Saúde: Norma nº 020/2011 de 28/09/2011. Acessível em https://www.dgs.pt. 

[acedido em 5 de outubro de 2016] 
3 Direção Geral de Saúde: Norma nº 002/2011 de 14/01/2011. Acessível em https://www.dgs.pt. 

[acedido em 5 de outubro de 2016]  

https://www.dgs.pt/
https://www.dgs.pt/
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Resumo 

 

A estrutura curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas pressupõe a 

realização de um estágio curricular em diferentes áreas de exercício profissional com o objetivo de 

fornecer ao aluno um primeiro contacto com a realidade da profissão farmacêutica.  

O farmacêutico hospitalar assume cada vez mais uma maior importância no núcleo hospitalar 

uma vez que é da sua responsabilidade servir o doente da melhor forma, tanto através da procura de 

tratamentos mais eficazes e com menores custos associados, como na preparação de medicação, 

validação de prescrições e distribuição adequada. Assim, de modo a satisfazer a minha necessidade 

pessoal de conhecer a realidade de trabalho de um farmacêutico hospitalar, decidi incluir no meu 

estágio curricular a vertente hospitalar.  

Através deste relatório pretendo descrever as atividades em que participei no decorrer do 

estágio realizado nos Serviços Farmacêuticos da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, no período 

de 2 de maio a 30 de junho de 2016, sob a orientação da Dra. Ana Maria Santos.  
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1. Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E. 

A Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM), criada formalmente a 9 de junho de 1999, 

uniu o Hospital Distrital de Matosinhos aos Centros de Saúde (CS) do concelho sob o mesmo Conselho 

de Administração, tornando-se na primeira Unidade Local de Saúde do país [1]. Em 2005 foi 

transformada em Entidade Pública Empresarial (E. P. E.) pelo Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de 

dezembro [2]. 

Atualmente, a ULSM é constituída pelo Hospital Pedro Hispano (HPH) e pelo Agrupamento 

de Centros de Saúde (ACES) de Matosinhos. Fazem parte do ACES os CS de Matosinhos, Leça da 

Palmeira, S. Mamede de Infesta e Senhora da Hora, o Centro de Diagnóstico Pneumológico, a Unidade 

de Saúde Pública e o Serviço de Atendimento a Situações Urgentes (SASU) [3]. O HPH funciona 

como sede administrativa da ULSM, estando localizado na Rua Dr. Eduardo Torres, freguesia de 

Senhora da Hora, concelho de Matosinhos. 

A ULSM é uma unidade certificada pela Norma ISO 9001:2008. O Sistema de Gestão da 

Qualidade implementado na unidade tem como base os princípios instituídos por esta norma, tendo 

sido criado com o objetivo de transmitir confiança aos utentes no que toca à capacidade de prestação 

de cuidados da ULSM [3]. 

 

2. Serviços Farmacêuticos da ULSM 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 44/204, de 2 de fevereiro de 1962, os Serviços Farmacêuticos 

(SF) hospitalares representam uma estrutura com autonomia técnica e científica responsável por 

assegurar, não só a terapia medicamentosa do doente, como também a qualidade, a eficácia e a 

segurança do medicamento [4, 5]. Tal como disposto no artigo 5º do mesmo documento, compete aos 

serviços farmacêuticos hospitalares: 

a) preparar, verificar analiticamente, armazenar e distribuir drogas e medicamentos; 

b) dar apoio técnico aos serviços de análises, de esterilização, de sangue ou outros que dele 

careçam; 

c) abastecer de produtos químicos e reagentes os laboratórios de análises clínicas ou outros; 

d) cooperar na ação médica e social, tanto curativa, como recuperadora ou preventiva, dos 

organismos a que estejam ligados; 

e) promover ou apoiar a investigação no campo das ciências e da técnica farmacêutica; 

f) colaborar na preparação e aperfeiçoamento de pessoal destinado a estes serviços e na 

educação farmacêutica de outros serviços com que estejam em ligação. 
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2.1. Localização e horário de funcionamento 

Os SF do HPH encontram-se no piso -1 do edifício sendo que, e como idealmente preconizado 

no Manual da Farmácia Hospitalar (MFH), as instalações são de fácil acesso, próximas de elevadores 

e com uma sinalização clara [4]. Os gabinetes de atendimento externo encontram-se junto às Consultas 

Externas (Piso 0), o que facilita a dispensa de medicamentos em regime de ambulatório. 

Relativamente ao horário de funcionamento, o atendimento externo encontra-se em 

funcionamento nos dias úteis das 8:30horas (h) às 17:30h. Por sua vez, o atendimento interno encontra-

se disponível das 8:30h às 00:00h de segunda a sexta-feira, sendo que entre as 20:00h e as 00:00h o 

serviço é assegurado unicamente por um Farmacêutico Hospitalar (FH) e um Assistente Operacional 

(AO). Ao fim de semana, o atendimento interno funciona das 9:00h às 17:00h, estando um FH de 

prevenção para assegurar situações de emergência até às 00:00h. 

2.2. Recursos humanos 

Na equipa multidisciplinar do hospital, é o FH, enquanto especialista do medicamento, que 

contribui para a aquisição, uso racional, preparação e distribuição eficaz do medicamento [6]. 

A organização e gestão dos SF é da responsabilidade da Dr.ª Cristina Paiva. Para além da 

Diretora, o quadro de pessoal é constituído por doze FH, nove Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 

(TDT), oito AO e oito FH em regime de prestação de serviços. 

Os SF do HPH estão organizados por diversas áreas de trabalho, como a distribuição de 

medicamentos e outros produtos farmacêuticos, a farmacotecnia, os ensaios clínicos e as comissões 

técnicas e grupos de trabalho. Cada FH é responsável por uma ou mais áreas. Contudo, estes não estão 

fixos à tarefa que lhes foi atribuída, tendo sido adotado um sistema de rotatividade pelos diferentes 

setores durante o mês.  

No decorrer do estágio acompanhei a Dra. Ana Maria Santos em todas as suas atividades, 

tendo tido a oportunidade de passar por todas as áreas em que esta se encontrava destacada. 

2.3. Organização do espaço físico 

O espaço físico encontra-se organizado por vários setores de atividade (Anexo I):  

i. Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária (DIDDU); 

ii. Atendimento Interno; 

iii. Unidade de Ensaios Clínicos; 

iv. Zona de validação de prescrições médicas por unidose; 

v. Armazém, constituído essencialmente por:  

  a) Zona Dourada: local onde se encontram os produtos com maior rotação já 

convertidos em dose unitária; 

  b) Zona Geral: produtos com rotação normal; 
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  c) Frigorífico aberto (frigorífico de acesso geral) e frigorífico fechado (acesso restrito 

a farmacêuticos dado que se encontram aqui os produtos de maior valor); 

  d) Outros locais de armazenamento mediante a classe do produto em questão (soros, 

água para preparações de injetáveis e outras soluções, desinfetantes e dispositivos médicos). 

vi. Sala de Estupefacientes; 

vii. Área de distribuição clássica; 

viii. Área de receção de encomendas; 

ix. Sala de reembalamento; 

x. Unidade de preparações não estéreis; 

xi. Unidade de Preparação de Estéreis (UPE); 

xii. Unidade de Preparação de Citotóxicos (UPC); 

xiii. Zona de produtos inflamáveis; 

xiv. Aprovisionamento. 

Existem ainda gabinetes (direção dos SF, FH e TDT), vestiário e instalações sanitárias. 

2.4.Sistema informático 

Os SF utilizam uma plataforma informática denominada “Sistema de Gestão Integrado do 

Circuito do Medicamento” (SGICM). Este sistema garante as seguintes funcionalidades gerais: 

i. Gestão de produtos (criação da ficha do produto; acompanhamento do produto durante os 

processos de aquisição, distribuição e devolução; consulta do número de unidades em stock);  

ii. Acompanhamento farmacoterapêutico dos doentes (contributo para o aumento da segurança 

e diminuição dos riscos associados à toma da medicação ou interações medicamentosas). 

O SGICM facilita também a comunicação uma vez que é utilizado pelos vários grupos 

profissionais do HPH.  

Os FH possuem ainda acesso ao Sistema de Apoio ao Médico (SAM) o que permite, em caso 

de dúvida relativamente a uma prescrição, consultar a história clínica do doente.  

 

3. Gestão dos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos 

A gestão de stocks dos medicamentos e produtos farmacêuticos deverá ser um processo 

eficiente por forma a satisfazer as necessidades terapêuticas dos doentes, evitando a rutura ou o excesso 

de stock, uma vez que a rutura resulta na indisponibilidade da terapêutica prescrita e o excesso de stock 

representa um empate de capital, uma possível perda do produto por expiração do Prazo de Validade 

(PV) e também um aumento do espaço necessário para o armazenamento [4]. 
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3.1. Sistema Kaizen 

A ULSM adotou um modelo de logística hospitalar de origem japonesa denominado Kaizen. 

Baseado num pressuposto de “melhoria contínua”, a metodologia Kaizen aplicada aos SF tem como 

objetivo evitar os desperdícios de matéria prima e rentabilizar o tempo do FH/TDT/AO na cadeia do 

circuito do medicamento, produto farmacêutico ou dispositivo médico, desde a receção até à dispensa 

[7].  

A gestão dos produtos farmacêuticos é feita através de um cartão físico designado por kanban 

(Anexo II). Este cartão é identificativo do produto em questão, variando a sua cor mediante a classe 

do produto farmacêutico ou local de armazenamento. Assim, um cartão rosa diz respeito a um 

medicamento classificado como citotóxico (CTX) ao passo que um cartão roxo é colocado nos 

medicamentos dispensados em regime de ambulatório. Para além da cor, o kanban apresenta a seguinte 

informação: 

i. Código do produto; 

ii. Localização no armazém; 

iii. Designação do produto (substância ativa, forma farmacêutica e dose); 

iv. Ponto de encomenda (stock mínimo a partir do qual é necessário efetuar nova encomenda); 

v. Quantidade a encomendar. 

Para se retirar uma embalagem do medicamento/produto farmacêutico/dispositivo médico deve 

proceder-se da seguinte forma: retirar de cima para baixo (por coluna), da frente para trás e da esquerda 

para a direita. Quando se atinge a embalagem onde está colocado o kanban, este é retirado e sabe-se 

que foi atingido o ponto de encomenda. O kanban é colocado numa caixa específica de “artigos para 

encomendar” onde, depois de recolhido, é utilizado para efetuar a encomenda. Depois de ser realizado 

o pedido de compra, estes são colocados na caixa de “produtos encomendados”. Uma vez rececionado 

o produto, o kanban é colocado novamente na embalagem correspondente ao ponto de encomenda. 

O sistema Kaizen foi implementado não só nos SF como também nos serviços clínicos da 

ULSM, onde existem duas caixas devidamente identificadas para cada produto farmacêutico. Quando 

o stock da primeira caixa termina, esta é retirada e enviada para os SF, sendo utilizados os produtos da 

segunda. O stock é definido pelo FH responsável pelo serviço em conjunto com o respetivo enfermeiro 

chefe tendo em conta as necessidades/gastos médios do serviço.  

No decorrer do estágio tive por diversas vezes a oportunidade de colaborar neste processo, 

auxiliando na construção dos kanbans, preparação das caixas e colocação no serviço. 

3.2. Seleção e aquisição 

A seleção dos medicamentos e produtos farmacêuticos está a cargo da Comissão de Farmácia 

e Terapêutica (CFT), sendo esta responsável por elaborar e atualizar o guia farmacoterapêutico de 

medicamentos aprovados para utilização na instituição tendo por base o Formulário Hospitalar 
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Nacional de Medicamentos (FHNM), as necessidades terapêuticas dos doentes, as evidências 

científicas disponíveis e os critérios farmacoeconómicos [8]. Quando se pretende utilizar um 

medicamento que não consta do FHNM deverá solicitar-se um pedido de adenda, sendo a CFT 

responsável por analisar e emitir o seu parecer [8]. Caso o pedido seja aprovado, e se trate de um 

medicamento que não tenha Autorização de Introdução no Mercado (AIM) em Portugal, seguir-se-á 

um pedido de Autorização de Utilização Especial (AUE). Esta utilização reveste-se de carácter 

excecional, pelo que o pedido, depois de aprovado pela CFT e autorizado pelo Conselho de 

Administração, é remetido pela Direção dos SF à Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 

Saúde (INFARMED) [9].  

A aquisição dos produtos farmacêuticos é da responsabilidade da Dra. Cristina Paiva em 

articulação com o Serviço de Compras e Logística (SCL). Na figura 1 está representada a sequência 

de eventos que dão origem a uma compra.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1– Fluxograma do pedido de compra de medicamentos e produtos de saúde nos SF da ULSM. 

 

Em casos de urgência ou rutura, os SF podem ainda recorrer a empréstimos (a outros hospitais) 

ou a compras diretas (a uma farmácia comunitária ou a um armazenista dependendo da urgência da 

aquisição).  

3.3. Receção e armazenamento dos produtos adquiridos 

A maioria dos produtos recebidos são rececionados na zona destinada ao efeito por um AO.  

As vacinas e anticoncecionais são rececionadas por um TDT, ao passo que os medicamentos sujeitos 

a legislação especial, como hemoderivados, estupefacientes/psicotrópicos e medicamentos de ensaios 

clínicos, são rececionados pelo AO com a supervisão de um farmacêutico.  

Todas as encomendas devem fazer-se acompanhar por Guia de Remessa ou Fatura, a qual deve 

ser confirmada tendo em conta a quantidade, forma farmacêutica, dosagem, prazo de validade, lote e 

estado de conservação dos produtos recebidos. Caso se verifique a conformidade da encomenda, a guia 

de transporte é datada, carimbada e rubricada, sendo entregue ao fornecedor. A fatura (original e 
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duplicado) é enviada para o SCL, sendo a assistente técnica adstrita aos SF responsável por dar entrada 

informática dos produtos. No caso da receção de encomendas de medicamentos hemoderivados, é 

necessário confirmar se foram também enviados os Boletins de Análise e Certificado de Autorização 

de Utilização de Lote (CAUL) correspondentes, emitidos pelo INFARMED. Os 

psicotrópicos/estupefacientes devem ser acompanhados tanto pela Nota de Encomenda como pelo 

Modelo nº 1506, Anexo VII, sendo este arquivado pelo diretor dos SF [4].  

O armazenamento dos produtos está a cargo do AO, sendo realizado após a colocação do 

kanban. É dada prioridade de arrumação aos produtos de refrigeração (mediante o tipo de produto são 

colocados no frigorífico fechado ou no frigorífico aberto) e aos estupefacientes/psicotrópicos e 

medicamentos de ensaios clínicos que não necessitam de refrigeração (sala própria de acesso exclusivo 

a farmacêuticos e separados dos restantes medicamentos). Os CTX são armazenados na UPC; os 

analgésicos, benzodiazepinas e anticoncecionais são guardados no armazém, em armário fechado à 

chave. Os restantes produtos são armazenados de acordo com a planta do Anexo I. 

Todos os produtos são armazenados respeitando a ordem alfabética da sua designação (no caso 

dos medicamentos, da Designação Comum Internacional (DCI)) e de acordo com o princípio FEFO 

(First Expired First Out), colocando-se em posição de serem dispensadas em primeiro lugar as 

unidades de menor prazo de validade.  

A temperatura e humidade do armazém são controladas de forma a serem mantidas a valores 

inferiores a 25ºC e 60%, respetivamente. A temperatura de produtos de frio (2 a 8ºC) é controlada por 

alarme, com sensores de temperatura nas câmaras frigorificas. 

3.4. Controlo de prazos de validade  

O controlo de PV é uma tarefa de extrema importância uma vez que um produto farmacêutico 

com PV ultrapassado pode perder eficácia e/ou exercer toxicidade. De modo a garantir a qualidade, 

segurança e eficácia dos produtos farmacêuticos, o controlo de PV é efetuado mensalmente através da 

impressão de uma lista gerada informaticamente, onde se encontram os produtos cujo PV expire no 

final do mês. Após a verificação da listagem, procede-se à recolha dos produtos, analisando a 

possibilidade de o produto ser usado por um determinado serviço antes do prazo de término. Caso não 

seja possível, procede-se à tentativa de troca ou obtenção de crédito junto do fornecedor. Também 

mensalmente devem ser verificados os PV dos medicamentos existentes nos serviços, sendo essa tarefa 

realizada pelo farmacêutico responsável pelo serviço.  

4. Sistemas de distribuição de medicamentos  

A distribuição de medicamentos é uma das atividades mais visíveis do FH. A correta 

distribuição dos produtos contribui para a rentabilização do tempo dos profissionais, o permite que o 

doente receba a sua terapêutica atempadamente e com elevada qualidade de serviço. Para além disso, 
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garante que chegam a todos os doentes os medicamentos certos na quantidade adequada às suas 

necessidades, promovendo o cumprimento da terapia farmacológica instituída [4]. 

Assim, tal como descrito no MFH [4], a distribuição de medicamentos nos SF de um hospital 

tem como objetivos: 

Garantir o cumprimento da prescrição;  

Racionalizar a distribuição de medicamentos;  

Garantir a administração correta de medicamentos;  

Diminuir os erros associados à medicação;  

Monitorizar a terapêutica;  

Reduzir o tempo de enfermaria dedicado às tarefas administrativas e manipulação dos 

medicamentos;  

Racionalizar os custos com a terapêutica.  

Com o intuito de atingir os objetivos definidos, e atendendo às particularidades dos serviços 

clínicos, existem diferentes sistemas de distribuição de medicamentos na ULSM, tal como indicado 

na Figura 2. 

 

 
Figura 2 – Diferentes métodos de distribuição de medicamentos instituídos na ULSM. 

4.1.  Distribuição clássica 

A distribuição clássica foi o primeiro sistema de distribuição de medicamentos implementado 

na ULSM. Este sistema consiste na existência de um stock de medicamentos nos serviços clínicos, 

controlado pelo respetivo enfermeiro chefe. Tem como principal vantagem o facto de os enfermeiros 

terem acesso fácil e rápido aos medicamentos. Contudo, devido ao distanciamento físico entre 

farmacêuticos e fármacos, há maior dificuldade no controlo de stocks e PV bem como um risco 

acrescido de ocorrerem erros na preparação e administração de medicamentos. 
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a) Reposição por rota – sistema de dupla caixa 

O sistema de distribuição por rotas segue a metodologia Kaizen, estando implementado na 

maioria dos serviços da ULSM. Tal é conseguido através de um sistema de dupla caixa para cada 

medicamento; assim, quando o stock da primeira caixa termina, esta é colocada num local próprio para 

ser recolhida por um AO que as transporta até aos SF, onde são reabastecidas por um TDT. No dia 

seguinte, estas caixas são levadas novamente para o serviço clínico respetivo por um AO. Este sistema 

de distribuição permite uma redução dos stocks existentes nos serviços e uma melhor gestão dos 

mesmos, com consequente diminuição dos desperdícios e custos associados.  

 

b) Reposição de stock por níveis 

A reposição de stock por níveis é utilizada na Unidade Rápida de Diagnóstico, Serviço de 

Grávidas de Risco e nos Exames Especiais de Gastroenterologia. Este método baseia-se na contagem 

de stocks que se encontram disponíveis no serviço. Assim, após contagem dos mesmos, e tendo em 

atenção o valor mínimo de unidades existentes estabelecido, os medicamentos e produtos 

farmacêuticos são repostos. Estas operações são realizadas por um AO. De acordo com a metodologia 

Kaizen, este método considera-se um “círculo em vazio” uma vez que o AO tem de se deslocar duas 

vezes ao serviço, desperdiçando tempo que poderia ser usado na execução de outras tarefas. 

 

c) Pedidos eletrónicos 

Os pedidos eletrónicos são realizados pelos enfermeiros em situações de necessidade de 

medicação urgente, quando faltam medicamentos após a DIDDU, quando a prescrição médica é feita 

após o último pedido de envio da medicação ou quando se verifica o envio incorreto de uma dose/forma 

farmacêutica. 

O pedido é efetuado mediante a apresentação de um impresso próprio. Após a receção do 

pedido, o FH afere se o pedido manual está devidamente preenchido. Uma vez verificada a 

conformidade da prescrição eletrónica, procede-se à dispensa dos medicamentos prescritos. No final é 

registada a saída dos produtos no SGICM. 

4.2. Distribuição aos Centros de Saúde 

Visto que fazem parte de uma Unidade Local de Saúde, os SF do HPH são responsáveis por 

assegurar a distribuição de produtos farmacêuticos aos CS do ACES. Para o efeito, foram nomeadas 

quatro farmacêuticas como responsáveis pela conexão entre SF e CS: Dra. Ana Maria Santos e Dra. 

Mariana Magalhães (responsáveis pelos CS de Matosinhos e Leça da Palmeira) e Dra. Maria João 

Pacheco e Dra. Graça Guerreiro (responsáveis pelos CS de Senhora da Hora e S. Mamede de Infesta). 
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Das suas funções fazem parte a gestão de stock de medicamentos (em conjunto com a 

enfermeira chefe), o controlo de PV bem como o fornecimento de vacinas, imunoglobulinas e 

dispositivos intrauterinos ou implantes dérmicos (mediante impresso próprio que se deve fazer chegar 

aos SF do HPH). 

A reposição é feita através do sistema de distribuição por rotas (similar ao praticado nos 

serviços clínicos) através do sistema de dupla caixa. Assim, uma vez por semana, um motorista recolhe 

as caixas vazias, que são reabastecidas pelos TDT nos SF e transportadas novamente para os CS. De 

salientar ainda que nos CS que não possuem o sistema Kaizen, a reposição é feita de acordo com o 

método de reposição de stock por níveis, sendo este um processo bastante moroso. 

Durante o estágio tive a oportunidade de visitar os CS de Matosinhos e Leça da Palmeira, 

auxiliando na contagem de existências e verificação de PV. Estas visitas fizeram-me refletir sobre a 

importância de existir um farmacêutico permanente nos CS, aumentando assim a eficiência do 

processo de distribuição de medicamentos bem como da monitorização da terapêutica dos seus utentes. 

4.3. Distribuição semiautomática através do sistema Omnicell® 

O Omnicell® é um sistema semiautomático de distribuição de medicamentos constituído por 

um conjunto de armários geridos por um software específico. 

Na ULSM este sistema encontra-se implementado unicamente no Serviço de Urgência, 

apresentando acesso restrito, através de introdução de palavra passe ou leitura de impressão digital, a 

enfermeiros do serviço e FH e TDT responsáveis pelo seu abastecimento. 

Sempre que um enfermeiro acede ao Omnicell® é gerado um registo do consumo. Duas vezes 

por dia são impressas as listagens relativas à necessidade de reposição de stocks, estando uma TDT 

responsável por preparar a mala com os medicamentos em falta, proceder ao registo informático dos 

consumos e repor os produtos no Omnicell®.  

 Apesar do elevado custo de implementação, este sistema é bastante vantajoso no que toca à 

gestão de stocks e PV, permitindo uma otimização do circuito do medicamento, poupança nos 

consumos com diminuição do stock necessário e diminuição de erros de administração. 

Durante o estágio foi-me explicado o princípio de funcionamento deste sistema de distribuição 

de medicamentos, tendo tido a oportunidade de visualizar e colaborar no mesmo. 

4.4. Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária  

A DIDDU é um sistema de distribuição personalizado que permite a dispensa das doses 

unitárias de medicamentos necessários para cada doente internado, para um período de 24h. A 

medicação é cedida em malas com gavetas identificadas com o nome, n.º processo, cama e serviço 

clínico no qual o doente se encontra internado. 
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Este sistema foi implementado com o intuito de conhecer melhor o perfil farmacoterapêutico 

do doente e promover a intervenção farmacêutica antes da dispensa e administração dos 

medicamentos. Pretende-se também aumentar a segurança no circuito do medicamento, minimizar o 

potencial risco de interações medicamentosas, erros de prescrição, desadequação de doses, duplicação 

de prescrições, bem como reduzir os custos e evitar desperdícios. Para além disso, permite aos 

enfermeiros dedicarem mais tempo aos cuidados dos doentes e menos tempo aos aspetos relacionados 

com o medicamento [4]. 

As prescrições médicas são interpretadas e validadas pelo FH que analisa cuidadosamente a 

informação que nelas consta, entrando em contacto com o médico prescritor em caso de erro ou 

dúvidas (sendo que neste caso deve efetuar o registo num documento Excel criado para o efeito). As 

prescrições devem conter a identificação do doente (nome, número de processo e da cama, bem como 

o serviço), identificação do prescritor, designação do medicamento por DCI, dose, forma farmacêutica, 

horário e via de administração, bem como outras informações consideradas relevantes, tais como a 

idade, o peso, a existência de alergias, dieta, prescrição não medicamentosa e medicação extra-

formulário. No Anexo III encontra-se um exemplo de prescrição médica informática. 

Uma vez validadas as prescrições, o FH emite e imprime as listagens contendo o perfil 

farmacoterapêutico dos doentes, sendo estas organizadas por serviços. De seguida, os TDT procedem 

à preparação das malas que irão posteriormente ser distribuídas aos serviços por um AO. O AO é 

também responsável por trazer para os SF a medicação que não foi usada nas últimas 24h ou 48h (no 

caso do fim de semana) para que se possa proceder à devolução informática. 

Cada serviço possui um horário de distribuição estipulado sendo que, aos fins de semana e 

feriados, visto não haver distribuição de medicamentos, as malas são preparadas no dia anterior em 

duplicado ou triplicado. Fora do horário de funcionamento da DIDDU, são apenas atendidas situações 

de carácter urgente, encontrando-se um FH de prevenção para validar as prescrições e dispensar este 

tipo de medicação. 

A Figura 3 descreve de forma sucinta o circuito do medicamento desde a prescrição até à 

dispensa. 

Sempre que há prescrição de medicamentos do frio, como anti retrovíricos ou antibióticos de 

utilização restrita (como a Tigeciclina ou Linezolide), é enviada para os respetivos serviços uma folha 

de registo que deverá ser assinada por um enfermeiro no ato da receção da medicação e devolvida aos 

SF. Toda a medicação que obrigue à conservação no frigorífico é enviada fora da gaveta, dentro de um 

saco transparente, com a identificação do doente e uma etiqueta cor de laranja a indicar: 

“CONSERVAR NO FRIO”. 

Aquando da minha passagem por esta área de atividade, pude acompanhar e participar em todo 

o processo, desde a interpretação das prescrições até à preparação das malas contendo a medicação.  
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Figura 3 - Circuito de dispensa do medicamento associado à DIDDU. 

4.5.  Medicamentos sujeitos a controlo especial 

Devido às suas características, existem medicamentos que requerem um controlo rigoroso por 

parte dos SF. Estão sujeitos a este controlo os medicamentos que apresentem problemas graves de 

segurança, possuam legislação especial, sejam passíveis de causar reação adversa grave, tenham 

associado um elevado preço de tratamento ou que possam ser usados para fins que não o terapêutico 

[4]. 

Durante o estágio tomei conhecimento do enquadramento legal destes medicamentos, tendo 

tido a oportunidade de executar a tarefa de verificação/preenchimento das requisições bem como de 

efetuar o registo de consumos informaticamente. 

 

a) Psicotrópicos e estupefacientes 

Os psicotrópicos/estupefacientes são fármacos com capacidade de provocar dependência física 

e/ou psíquica e fenómenos de tolerância. Uma vez que são medicamentos suscetíveis de tráfico e/ou 

abuso, todo o processo desde a receção, armazenamento e dispensa é realizado num circuito fechado 

da responsabilidade do FH, aumentando assim o grau de segurança no transporte e uso destes 

medicamentos [10].  

Cada serviço possui um stock de fármacos psicotrópicos/estupefacientes previamente 

acordado entre o chefe do serviço, o enfermeiro chefe e os SF. A dispensa a doentes internados é feita 

por reposição de stock através do preenchimento do Modelo nº 1509 do Instituto Nacional da Casa da 

Moeda (Anexo IV) que o enfermeiro ou AO do serviço transportam em conjunto com um cofre 

fechado pertencente ao serviço requisitante.  
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O impresso deve estar devidamente preenchido com: 

i. Serviço; 

ii. Número de requisição; 

iii. Identificação do doente (nome e número de processo) a quem foi administrada a 

substância estupefaciente/psicotrópica; 

iv. Designação da substância por DCI com referência à dose, via de administração, lote, 

dia da toma e assinatura do enfermeiro que administrou; 

v. Assinatura do médico responsável; 

vi. Assinatura do enfermeiro que requisita. 

Após a verificação de todos os pontos anteriores, o FH procede ao aviamento das substâncias 

registadas no livro de estupefacientes, colocando-as no cofre e registando a quantidade dispensada. O 

ato de dispensa conclui-se com as assinaturas do FH responsável pelo fornecimento e do Enfermeiro 

que as recebe. O original do documento é destacado e arquivado com o comprovativo da saída 

informática enquanto que o duplicado permanece no livro do serviço. 

A dispensa em regime de ambulatório deste tipo de substâncias apenas contempla a 

distribuição gratuita de Metadona, sendo que esta deve ser prescrita apenas nas consultas de 

especialidade de Dor Crónica e Medicina Interna de Cuidados Paliativos. 

O INFARMED é o organismo responsável pela fiscalização de todo o circuito de 

estupefacientes e psicotrópicos. Para tal, os serviços de saúde públicos e privados são obrigados por 

lei a enviar trimestralmente a relação de saídas e entradas. 

 

b) Hemoderivados 

Consideram-se hemoderivados todos os produtos derivados de sangue ou plasma humanos. 

Como tal, são produtos sujeitos a um elevado risco de contaminação e consequente transmissão de 

doenças infeciosas. Por este motivo, impõe-se um controlo apertado a este tipo de produtos, 

determinado por legislação específica e adequada.  

O Despacho conjunto n.º 1051/2000, de 14 de setembro, estabelece um procedimento uniforme 

a nível nacional para os atos de requisição, distribuição e administração deste tipo de medicamentos 

[11].  

A requisição de um medicamento derivado do plasma aos SF deverá ser feita através do 

Modelo n.º 1804 do Instituto Nacional da Casa da Moeda (Anexo V), sendo este constituído por duas 

vias: a Via Farmácia e a Via Serviço. Os Quadros A e B deverão ser preenchidos pelo médico 

prescritor. O enfermeiro do serviço requisitante deverá também assinar e datar a receção da medicação. 

Junto da requisição deverão ser enviados autocolantes com a identificação do doente tendo em conta 

o número de unidades de medicamento requisitado. Após a receção do pedido, o FH deverá validar a 

requisição e preencher o Quadro C com a designação do Hemoderivado, a quantidade fornecida, o 

lote, o laboratório de origem bem como o n.º do CAUL. Cada unidade de medicamento deverá ser 
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etiquetada pelos SF. No momento de dispensa é entregue a Via Serviço (esta acompanha o 

medicamento, ficando arquivada no processo clínico do doente) enquanto que a Via Farmácia deverá 

ser anexada ao comprovativo do registo de consumo e arquivada no arquivo de Hemoderivados.  

4.6. Distribuição de medicamentos a doentes em ambulatório  

O Serviço Nacional de Saúde assegura a dispensa de medicamentos a título gratuito em regime 

de ambulatório nas farmácias hospitalares a doentes com patologias abrangidas por suporte legal, tais 

como: Vírus da Imunodeficiência Adquirida (VIH) positivo, Hepatite B e C, Cancro da mama e 

próstata, Insuficiência renal crónica, Artrite reumatoide e Esclerose Múltipla [12]. Este sistema de 

distribuição de medicamentos surge da necessidade de controlar e vigiar de forma mais atenta 

determinados regimes terapêuticos, assegurar a adesão dos doentes ao regime medicamentoso, bem 

como devido ao facto de alguns medicamentos só serem comparticipados na sua totalidade aquando 

da sua dispensa no hospital. Para além disso, é vantajoso para o hospital uma vez que reduz os custos 

associados ao internamento hospitalar ou infeções nosocomiais, possibilitando ainda a integração do 

doente no seu ambiente familiar durante o tratamento [4]. 

De acordo com o Despacho n.º 13382/2012, de 4 de outubro, a prescrição de medicamentos 

para distribuição em regime de ambulatório deve ser obrigatoriamente efetuada por via eletrónica [13]. 

Assim, quando o doente se dirige à consulta externa, deve ser portador de uma prescrição eletrónica 

que contém os seus dados e os dados da medicação. 

Os doentes VIH positivos possuem um cartão de identificação (Anexo VI) para registo e 

controlo da dispensa da medicação, não sendo necessária a apresentação da prescrição eletrónica. Este 

cartão possui, para além do nome e número de processo do doente (que permite o acesso ao processo 

clinico informatizado), a medicação habitual e os registos de levantamento.  

No momento da dispensa, o FH deverá avaliar o perfil farmacoterapêutico do doente, o seu 

histórico de prescrições e dispensa bem como informação adicional escrita pelo médico ou 

farmacêutico. O FH deverá também averiguar se o doente teve alguma reação adversa no intervalo 

entre as consultas. Caso surja alguma dúvida durante esta análise, o FH contacta o médico prescritor a 

fim de a esclarecer. Durante este processo é fornecido ao utente informação relevante sobre o regime 

posológico, possíveis efeitos adversos e consequências da não adesão. Não existindo dúvidas e 

verificada a conformidade, a prescrição é validada e a medicação dispensada. 

Geralmente a medicação é dispensada para um período de trinta dias, ocorrendo variações no 

período tendo em conta o tipo de patologia, data da consulta seguinte e do stock do medicamento.  

O atendimento em regime de ambulatório é um dos poucos serviços que permite o contato 

direto entre o FH e o doente. Para além da dispensa dos medicamentos, o FH encontra aqui uma área 

de intervenção, uma vez que é o último profissional de saúde com quem o doente contacta antes de 

iniciar a terapêutica. Por esta razão, a dispensa em regime de ambulatório revelou-se para mim uma 

área da Farmácia Hospitalar bastante fascinante. 
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5. Farmacotecnia 

A farmacotecnia é um setor de elevada importância nos SF uma vez que inclui a preparação 

de medicamentos que não estão disponíveis no mercado e que, pelas suas particularidades específicas 

e pelas diferentes necessidades dos pacientes, são vitais em contexto hospitalar, permitindo a adaptação 

do medicamento ao perfil fisiopatológico do doente. 

Na Figura 4 estão representados os diferentes setores de farmacotecnia existentes nos SF do 

HPH. 

 

 

Figura 4 – Diferentes setores de farmacotecnia existentes nos SF do HPH. 

5.1. Preparações esteréis 

O fabrico de preparações estéreis requere cuidados especiais de modo a minimizar o risco de 

contaminação por microrganismos, partículas ou outros pirogénios. Para o efeito, as preparações 

deverão ser realizadas em áreas limpas e alimentadas com ar devidamente filtrado. A passagem para 

as áreas limpas de pessoas e materiais deve ser feita obrigatoriamente por antecâmaras [4]. 

Nos SF do HPH a preparação de formulações estéreis ocorre em dois sectores: na UPE e na 

UPC. Estas unidades são áreas isoladas, de acesso restrito e distante de locais contaminados. Estão 

subdivididas em: sala de apoio (onde ocorre a preparação dos tabuleiros), antecâmara (local onde o 

operador se equipa e procede à higienização) e sala de preparação (sala limpa) onde é feita, na câmara 

de fluxo laminar, a manipulação propriamente dita [4].  

A sala limpa da UPE é mantida com pressão positiva, evitando a entrada de partículas que 

podem condicionar o ambiente estéril da sala. É constituída por uma câmara de fluxo laminar 

horizontal, onde a direção do fluxo de ar permite a proteção da preparação, e por um transfer, por onde 
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se faz a passagem de todos os macro e micronutrientes bem como todo o material clínico necessário 

para assegurar a preparação [4]. 

As condições da sala de preparação da UPC são semelhantes à da UPE, exceto o facto de a 

câmara de fluxo laminar ser vertical e de a pressão ser negativa na sala limpa e positiva na antecâmara. 

O objetivo é, não só garantir a esterilidade da preparação, como também proteger os operadores e o 

ambiente da contaminação por CTX [14]. 

As câmaras de fluxo laminar são limpas com etanol a 70º tanto no início como no fim das 

preparações. É também realizado um controlo de esterilidade diário através da recolha para análise de 

uma amostra aleatoriamente recolhida de uma das preparações. A amostra é devidamente identificada 

e enviada para o Serviço de Microbiologia do HPH. Os resultados do controlo de esterilidade são 

posteriormente encaminhados para os SF de forma a poderem ser devidamente analisados e 

arquivados. 

As salas e câmaras da UPE e UPC são alvo de manutenção semestral por uma empresa externa 

contratada para o efeito. 

5.1.1. Nutrição parentérica 

A nutrição parentérica (NP) representa uma alternativa à ingestão de nutrientes por via oral 

sempre que esta esteja comprometida ou seja desaconselhada, conseguindo fornecer ao doente a 

quantidade de nutrientes necessários em situações de malnutrição e desnutrição [15]. 

As misturas intravenosas para NP preparadas atualmente na UPE destinam-se a recém-

nascidos pré-termo (RNPT) internados no serviço de Neonatologia, sendo que os constituintes da 

preparação devem estar em proporções adequadas, individualizadas e ajustadas às necessidades 

nutricionais e à situação clínica do neonato para o qual a NP foi prescrita [15]. Desta forma, após a 

receção da prescrição médica onde o médico descrimina quantitativamente e qualitativamente a 

composição da bolsa de nutrição, o FH é responsável por verificar os cálculos da quantidade a 

administrar de cada componente (tendo por base a adequação ao peso do RNPT e os resultados das 

últimas análises) e calcular a quantidade corrigida para cada um dos componentes prescritos.  Para 

minimizar erros, os cálculos são verificados por um segundo FH.  

A preparação está a cargo de dois farmacêuticos, sendo que, de forma a evitar reações entre os 

componentes hidrófilos e lipófilos, estes preparam uma bolsa (onde são colocados os nutrientes 

hidrossolúveis) e uma seringa opaca negra (constituída por lípidos e vitaminas lipossolúveis). A junção 

é feita apenas no serviço de Neonatologia aquando da administração em “y”. As preparações são 

transportadas para o Serviço de Neonatologia por um AO. As bolsas são suscetíveis de contaminação 

bacteriana pelo que devem ser administradas logo que possível. 

Todas as operações são documentadas, devendo-se para o efeito registar na “Ficha de 

Preparação de Nutrição Parentérica” (Anexo VII) o tempo de preparação, os operadores, o número de 

lote e validade dos produtos utilizados e a data de preparação.  
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5.1.2. Preparação de citotóxicos e antimetabolitos para cirurgia do 

glaucoma 

A quimioterapia desempenha um papel cada vez mais importante no tratamento de doenças 

neoplásicas, verificando-se a necessidade crescente da preparação de medicamentos CTX a nível 

hospitalar. O HPH não é exceção, sendo a preparação de CTX (à semelhança da preparação da NP) da 

exclusiva responsabilidade do FH devidamente formado para o efeito.  

A medicação para quimioterapia preparada nos SF do HPH destina-se exclusivamente aos 

utentes do Hospital de Dia, não existindo tratamento em pediatria ou serviço de internamento para 

estes doentes. As enfermeiras do Hospital de Dia são responsáveis por gerir o número de utentes 

recebidos em cada dia, enviando previamente o agendamento aos SF de forma a que se possa preparar 

no dia anterior os protocolos dos doentes (contendo a informação sobre a medicação do ciclo) bem 

como a medicação domiciliária (caso é o caso da Capecitabina e do Ondansetron). No dia do 

tratamento, o médico valida a prescrição somente após o doente ter realizado análises hematológicas 

e estas terem confirmado que o doente se encontra bem para efetuar o ciclo. Após a validação médica, 

a enfermeira contacta o FH que se encontra na UPC informando que este pode dar inicio à preparação 

da medicação. 

Todos os dias são destacados três FH para o trabalho na UPC. O Farmacêutico de Apoio (FAP) 

encontra-se na sala de preparação e é responsável pela validação do ciclo e pela elaboração das ordens 

de preparação. A validação farmacêutica consiste em verificar a adequabilidade do protocolo à 

patologia, dose prescrita e compatibilidade dos fármacos bem como o volume e o tipo de Injetável de 

Grande Volume (IGV) a utilizar. Realizada a validação, o FAP imprime os rótulos e prepara o tabuleiro 

com o medicamento CTX e o IGV, enviando através do transfer para o Farmacêutico Operador que se 

encontra na sala limpa e é responsável pela manipulação do fármaco. O terceiro farmacêutico é 

responsável pela dupla verificação da preparação. 

Após saída da preparação da sala limpa, o FAP faz a sua inspeção visual de forma a verificar 

a ausência de precipitados ou alterações de cor. Caso não existam alterações, o FAP acondiciona a 

preparação em bolsa opaca indicada para acondicionamento de CTX e procede ao envio da mala 

térmica através de um AO. 

Todos os procedimentos realizados são registados em folhas próprias para o efeito. 

Para além da preparação de fármacos utilizados na quimioterapia, são também manipulados 

na UPC fármacos como o Bevacizumab (anticorpo monoclonal usado no tratamento off-label do 

Edema Macular da Diabetes por injeção intravítrea), Infliximab (anticorpo monoclonal utilizado no 

tratamento da Doença de Crohn) e antimetabolitos, como o 5-Fluorouracilo e Mitomicina C, utilizados 

na cirurgia do glaucoma. A preparação destes fármacos, ao contrário dos medicamentos para 

quimioterapia, não é diária, devendo para o efeito o serviço requisitante solicitar aos SF a sua 

preparação. 
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A exposição a este tipo de fármacos é fonte de grande preocupação. De forma a minimizar o 

risco de exposição, é fundamental garantir a existência de condições de trabalho adequadas que 

possibilitem uma maior segurança para o profissional envolvido e que minimizem o risco de 

contaminação da preparação. Para o efeito, os operados utilizam uma bata com reforço impermeável, 

um segundo par de luvas de nitrilo por baixo das luvas esterilizadas e uma máscara de ultrafiltração 

P2 [4]. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de acompanhar os processos de validação das 

prescrições médicas e de impressão dos mapas de produção com os respetivos rótulos. Foi-me dada a 

possibilidade de assistir ao processo de preparação de CTX na câmara de fluxo laminar, seguido da 

rotulagem e embalamento das preparações. Colaborei na preparação dos tabuleiros e da medicação 

complementar ao tratamento. O facto de ter procedido por diversas vezes ao arquivo das prescrições 

médicas, permitiu-me familiarizar com os diferentes protocolos de quimioterapia que são preparados 

na UPC. Estas atividades contribuíram para que pudesse conhecer o circuito do medicamento 

citotóxico no HPH, a importância da técnica assética na preparação dos fármacos a administrar aos 

doentes bem como todas as normas e diligências de segurança necessárias para a proteção dos 

profissionais.  

5.2. Preparações não estéreis 

5.2.1. Manipulados 

A preparação de manipulados é executada na Unidade de Preparações Não Estéreis, sendo que 

a maioria das preparações que se fazem atualmente destinam-se a doentes individuais e específicos 

(geralmente pediatria), reembalagem em doses unitárias (como o fracionamento de dieta modular 

proteica e preparação de espessante para líquidos) e preparações asséticas (soluções e diluições de 

desinfetantes e colutórios).  

A preparação é efetuada por um TDT com a supervisão de um FH. Após receção da prescrição 

médica com a solicitação do manipulado, o TDT informa o FH e procede à impressão da “Ficha 

Técnica de Preparações Não Estéreis” (Anexo VIII) e respetivos rótulos. O TDT inicia a preparação 

após a verificação das condições da área de trabalho e a reunião de todas as matérias primas e material 

necessário para a preparação do medicamento. Após a execução, o FH realiza os ensaios de verificação 

recomendados, aprovando ou rejeitando consoante o resultado esteja conforme ou não conforme. 

O produto final é embalado de acordo com as especificações descritas na ficha de preparação 

e devidamente rotulado, sendo a ficha de preparação arquivada nos SF. Este registo permite a 

rastreabilidade dos medicamentos manipulados facilitando a deteção imediata dos doentes aos quais 

foram administrados no caso de surgir algum problema.  

De notar que na unidade também se encontram arquivados todos os Boletins Analíticos das 

Matérias Primas e registo de controlo de calibrações dos aparelhos de medida. 
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5.2.2. Reembalamento em doses unitárias  

O processo de reembalamento surge da necessidade de dispensar um medicamento na forma 

unitária quando este não se encontra acondicionado individualmente ou quando a dose necessária 

corresponde a uma parte da dose presente no comprimido em questão (processo chamado de 

fracionamento). Dado que nem todos os medicamentos podem ser fracionados, este processo implica 

um constante trabalho de consulta e revisão do Resumo das Caraterísticas do Medicamento (RCM) 

bem como o contacto com os próprios laboratórios.  

O reembalamento de medicamentos tem como vantagens o facto de permitir reduzir o tempo 

de enfermagem dedicado à preparação da medicação a administrar, reduzir os riscos de contaminação 

do medicamento, reduzir os erros de administração e contribuir para uma melhor gestão da economia 

[4]. 

O processo de reembalamento deve ser efetuado de forma a garantir a segurança e a qualidade 

do medicamento. Neste contexto, os SF do HPH dispõem de uma sala equipada utilizada unicamente 

para a reembalagem de medicamentos compostos por substâncias não citotóxicas, tratando-se de um 

processo realizado por um TDT e validado por um FH. Para além disso, e para efeitos de 

rastreabilidade, é necessário proceder ao registo dos medicamentos reembalados, identificando a DCI, 

a dosagem, o PV, o número do lote de fabrico e o número do lote de reembalagem. 

 

6. Comissões Técnicas Hospitalares  

Com a publicação do Decreto Regulamentar nº3/88, de 22 de janeiro, tornou-se obrigatória a 

existência nos hospitais de Comissões de Apoio Técnico, também chamadas de Comissões Técnicas 

Hospitalares. De acordo com o mesmo regulamento, cabe a estas Comissões multidisciplinares emitir 

pareceres e auxiliar os órgãos de administração e direção técnica sobre as matérias que são da sua 

competência, pronunciando-se tanto por iniciativa própria como quando solicitado [16]. 

No decorrer deste estágio tive oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as Comissões 

Hospitalares nas quais estão envolvidos farmacêuticos do SF. São elas: CFT, Comissão de Controlo 

de Infeção e de Resistência a Antimicrobianos (CCIRA) e Comissão de Ética. 

A CFT é constituída por quatro farmacêuticas e quatro médicos, sendo presidida pelo diretor 

clínico do hospital.  Esta comissão reúne mensalmente ou sempre que solicitado pelo presidente, sendo 

da sua competência [17]: 

 Emitir pareceres e relatórios acerca de todos os medicamentos a incluir ou a excluir 

no Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM); 

 Elaborar as adendas de inclusão, exclusão ou substituição de medicamento ao FHNM; 

 Assegurar o cumprimento do FHNM e suas adendas; 
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 Pronunciar-se sobre a correção da terapêutica prescrita aos doentes quando solicitado 

pelo seu presidente e sem quebra das normas deontológicas; 

 Elaborar, tendo em conta o parecer de custos a emitir pelo diretor dos SF, a lista de 

medicamentos de urgência que devem existir nos serviços de ação médica; 

 Apreciar, em conjunto com cada serviço hospitalar, os custos das terapêuticas que 

periodicamente lhe são submetidos, após emissão de parecer obrigatório pelo diretor 

dos SF. 

A CCIRA é também um órgão de apoio técnico nomeado pelo Conselho de Administração do 

HPH e da qual fazem parte duas farmacêuticas: Dra. Ana Durães (membro executivo) e Dra. Joana 

Osório (membro consultivo). À CCIRA compete o estudo e a análise dos dados relativos à incidência 

e prevalência da infeção hospitalar bem como a apresentação de propostas de intervenção nesta 

matéria. O objetivo é reduzir as infeções associadas a cuidados de saúde e a resistência a 

antimicrobianos através da implementação de boas práticas a nível hospitalar [18]. 

A Comissão de Ética é constituída por diversos profissionais, sejam médicos, enfermeiros, 

farmacêuticos (Dra. Sofia Pinto), assistentes sociais ou advogados. De acordo com Decreto-Lei n.º 

97/95, de 10 de maio, que regulamenta as comissões de ética para a saúde, cabe à Comissão de Ética 

“zelar pela observância de padrões de ética no exercício das ciências médicas, por forma a proteger 

e garantir a dignidade e integridade humanas, procedendo à análise e reflexão sobre temas da 

prática médica que envolvam questões de ética” [19]. A Comissão de Ética reúne mensalmente e 

tem como temas de discussão todas as questões éticas da instituição sejam pedidos de estudos de 

investigação, inquéritos ou autorização de ensaios clínicos. 

 

7. Farmácia Clínica  

A farmácia clínica é uma área de intervenção farmacêutica centrada no doente e na melhor 

maneira de lhe fornecer cuidados farmacêuticos otimizados com o menor risco possível associado [4]. 

 A prática da farmácia clínica, através de visitas regulares pelos farmacêuticos aos serviços 

hospitalares ou da reconciliação terapêutica, é já uma realidade no HPH.  

Na ULSM existem cinco farmacêuticos a integrar reuniões periódicas de equipas 

multidisciplinares com o objetivo de discutir o quadro clinico dos doentes que se encontram no 

momento internados naquele serviço. A integração do FH nestas equipas permite aperfeiçoar o 

processo terapêutico uma vez que o farmacêutico tem a oportunidade de verificar a terapêutica 

instituída ao doente (posologia, forma farmacêutica e via de administração) bem como colaborar na 

prevenção e deteção de efeitos secundários e interações medicamentosas. 
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Idealmente, as visitas deveriam ser semanais, contudo, devido à falta de pessoal nos SF, a 

visita é feita quando o horário assim o permite o que, na minha opinião, é um recuo perante a conquista 

que os FH têm obtido com as suas valências e responsabilidades. 

 

8. Ensaios clínicos 

A ULSM dispõe de um Centro de Ensaios Clínicos em parceria com a BlueClinical.  

Os FH dos SF desempenham um papel relevante na receção, armazenamento e dispensa dos 

medicamentos experimentais, devendo assegurar sempre os direitos, segurança e bem-estar dos 

participantes [4]. Desta forma, são responsabilidades dos farmacêuticos responsáveis pelos Ensaios 

Clínicos (EC): 

i. Receção e verificação do material do EC recebido; 

ii. Arquivo de informação relativamente à medicação/receção; 

iii. Garantia de armazenamento nas corretas condições de conservação; 

iv. Dispensa da medicação ao doente mediante disponibilização de informação oral e 

escrita; 

v. Assegurar a adesão ao EC; 

vi. Reportar efeitos adversos ao promotor do EC; 

vii. Esclarecimento de dúvidas à equipa multidisciplinar envolvida. 

 

9. Formação contínua 

No meu primeiro dia de estágio tive a oportunidade de assistir a uma formação de boas-vindas 

promovida pelo HPH. Com esta iniciativa pretende-se integrar os estagiários, fornecendo-lhes uma 

visão geral da missão e valores do hospital onde irão estagiar. Para além disso, proporciona uma 

vertente de informação relativa a comportamentos de segurança que devemos adquirir em meio 

hospitalar, não só para a nossa segurança, mas também para a segurança dos utentes e dos outros 

profissionais de saúde. 

Tendo em conta o seu papel no fornecimento de informações relativamente a medidas de 

controlo de infeção a profissionais de saúde, utentes e visitantes, a CCIRA apresentou no dia 5 de maio 

de 2016 a sessão intitulada “Veja as suas mãos”, na qual tive o prazer de estar presente. Esta 

apresentação permitiu-me tomar contacto com a realidade das infeções hospitalares bem como as 

medidas de melhoria contínua que vão sendo implementadas. 

No final do mês de maio tive a oportunidade de participar no “Curso de Atualização sobre 

infeção VIH e SIDA para Farmacêuticos”, em Aveiro. Foi uma experiência enriquecedora na medida 

em que me permitiu consolidar os conhecimentos de que já dispunha, mas também pela quantidade de 

informação nova que recebi nesta área da infeciologia.  
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Conclusão 

O curso de Ciências Farmacêuticas proporciona-nos ao longo de cinco anos de estudo uma 

grande componente científica essencial na nossa futura prática profissional. O estágio permite-nos 

tomar contacto com a realidade da profissão farmacêutica, completando assim a nossa formação. 

Ao longo do período de estágio realizado nos SF do HPH vivenciei um conjunto de 

experiências extremamente enriquecedoras, tanto a nível pessoal como profissional. Este estágio deu-

me a possibilidade de contactar com as varias áreas de intervenção do FH e perceber o seu papel na 

prestação de cuidados de saúde. O conhecimento adquirido permite-me ter a certeza que fiz a escolha 

certa ao optar por integrar no estágio curricular a vertente hospitalar, estando esta satisfação pessoal 

influenciada pela dedicação da equipa em que fui inserida.  
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ANEXOS 

 

ANEXO I – Organização do espaço físico dos SF da ULSM. 
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ANEXO II – Exemplo de Kanban utilizado nos SF da ULSM. 
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ANEXO III – Exemplo de prescrição médica informática. 
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ANEXO IV – Modelo nº 1509 do Instituto Nacional da Casa da Moeda a preencher pelo 

enfermeiro ou AO do serviço que requisita medicamentos psicotrópicos ou 

estupefacientes.  
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ANEXO V – Modelo nº 1804 do Instituto Nacional da Casa da Moeda a preencher pelo 

médico prescritor, enfermeiro do serviço e FH para a dispensa de hemoderivados. 
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ANEXO VI – Cartão de identificação do doente com VIH. 

 

 

  

(frente) 

 

 

 

(verso) 
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ANEXO VII – “Ficha de Preparação de Nutrição Parentérica” utilizada nos SF. 
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ANEXO VIII - “Ficha Técnica de Preparações Não Estéreis” utilizada nos SF. 
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