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Resumo 
 

O meu estágio decorreu na Farmácia Normal do Sul, em Setúbal, desde o dia 10 

de Março até ao dia 16 de Julho. Durante estes 4 meses a minha integração nas 

atividades da farmácia foi gradual, começando pela receção de encomendas e 

terminando a fazer um pouco de tudo. Todo o estágio foi orientado pela Dra. Daniela 

Soares (Farmacêutica Adjunta) que, em conjunto com a restante equipa, contrinuiram 

para que acançasse todos os objetivos propostos para este estágio curricular. 

Neste relatório tento transmitir alguns conhecimentos teóricos e práticos 

adquiridos durante o estágio, bem como expor as atividades por mim realizadas ao longo 

destes 4 meses. 

A primeira parte do relatório corresponde aos casos de estudo desenvolvidos. 

Estes foram escolhidos de acordo com as necessidades da farmácia e tendo em conta o 

tipo de utentes que frequentam habitualmente a farmácia. Assim, escolhi como temas a 

Hipertensão Arterial, o Síndrome do Pé Diabético e a Osteoporose. Nestes estudos são 

abordados os aspetos mais importantes acerca destas patologias e especialmente 

focados o tratamento e o papel do farmacêutico em cada uma delas. 

Na segunda parte do relatório, são abordados todos os aspetos inerentes à 

farmácia, tanto a nível externo e interno, como os recursos humanos, gestão, dispensa 

de produtos, preparação de manipulados, serviços, legislação e fonts de informação. 

O estágio realizado foi bastante enriquecedor, uma vez que não só consegui 

aplicar todos os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, como também adquirir 

novos conhecimentos que certamente me serão muito úteis no futuro. 
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Parte 1 – Relatório de estágio em Farmácia Comunitária 
 

1. Organização da farmácia 
 
A Farmácia Normal do Sul (FNS) localiza-se na Praça do Bocage nº135, freguesia 

de S. Julião, concelho e distrito de Setúbal. O horário de funcionamento é das 9h às 20h, 

de Segunda a Sábado, excepto serviços e feriados. 

Em termos legais, cumpre os requisitos que constam no Decreto-Lei (DL) 

nº307/2007 de 31 de Agosto, estando identificada exteriormente com a cruz verde 

luminosa e um painel com o nome da farmácia. Ao abrigo do artigo 28º do mesmo DL, 

encontra-se em conformidade por apresentar tanto no exterior como no interior uma placa 

com o nome da Diretora Técnica e afixado na porta o horário de funcionamento, bem 

como uma folha mensal com as farmácias de serviço. 

A equipa de trabalho da FNS é composta por 8 pessoas (Tabela 1) e é 

extremamente competente e responsável, tendo todos os colaboradores em comum a 

simpatia e dedicação pelos utentes. Apesar de nem todos os funcionários terem a mesma 

experiência e formação, esta é uma equipa em que todos estão aptos a colaborar.  

 

Tabela 1 – Colaboradores da Farmácia Normal do Sul 

 
Colaborador Função 

• Dra. Raquel Canas Diretora Técnica 

• Dra. Madalena Pereira Farmacêutica 

• Dra. Daniela Soares Farmacêutica Adjunta 

• Alice Ministro Ajudante Técnica 

• Dina Caldas Ajudante Técnica 

• José Carlos Patronilho Ajudante Técnico 

• Fátima Cavaco Ajudante Técnica 

• D. Lucinda Funcionária da Limpeza 

 

No interior, a FNS está de acordo com o artigo 29º do mesmo DL que estipula 

áreas obrigatórias, possuindo a zona de atendimento com cinco balcões devidamente 

identificados com um número (Anexo 1), um armazém, um laboratório onde se encontra 

toda a informação científica relativa às matérias-primas e manipulados, as instalações 
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sanitárias, um gabinete de atendimento personalizado onde são realizados os testes e 

medida a tensão arterial, o gabinete da direção técnica, uma zona de recolhimento para 

os serviços noturnos com copa integrada e uma área de informática onde é feita a 

receção, controlo e conferência de encomendas e a conferência de receituário. Esta zona 

encontra-se controlada relativamente à temperatura e humidade. Para além destas 

zonas, possui ainda um gabinete onde está guardada toda a informação científica e onde 

são feitas os tratamentos de podologia e acupunctura e uma divisão onde são guardadas 

todas amostras, bem como os sacos e as fichas de cliente dos utentes. 

 
2. Fontes de informação 

 
De acordo com as Boas Práticas de Fabrico (BPF), são várias as publicações que 

têm, obrigatoriamente, de existir numa farmácia. 

Ao longo do estágio pude contactar com diversas dessas publicações sempre que 

surgia alguma dúvida ou com caráter meramente informativo. Na FNS estão disponíveis o 

Prontuário Terapêutico, a Farmacopeia Portuguesa, o Índice Nacional Terapêutico, o 

Direito Farmacêutico, o Regime de Preços e Manipulações, o Formulário Galénico 

Português, o Código de Ética da Ordem dos Farmacêuticos, o Estatuto da Ordem dos 

Farmacêuticos, entre outras publicações não obrigatórias, como o Guia Veterinário. 

Para além destas fontes de informação, pesquisei online no Infarmed, Infomed, na 

Associação Nacional de Farmácias (ANF) e no Centro de Controlo e Prevenção de 

Doenças (CDC). Ocasionalmente, foi necessário o contacto com outras fontes como o 

CEDIME (Centro de Documentação e Informação de Medicamentos) e o CIMI (Centro de 

Informação do Medicamento e Produtos de Saúde). 

No ato da dispensa, sempre que necessário, consultei as informações disponíveis 

no SIFARMA 2000, o programa utilizado pela FNS. 

 

3. Classificação e distinção dos medicamentos e outros produtos 

existentes na farmácia e quadro legal aplicável 
 

3.1. Medicamentos sujeitos a prescrição médica obrigatória (MSRM) 

 

Os MSRM são aqueles que, salvo raras exceções, só podem ser dispensados 

mediante a apresentação de uma prescrição médica válida. Neste tipo de dispensa, o 
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farmacêutico deve assumir uma postura crítica e responsável, de modo a interpretar 

corretamente a terapêutica prescrita e assegurar o uso racional dos fármacos por parte 

do utente. 

 
3.2. Medicamentos não sujeitos a prescrição médica obrigatória 

 

Os MNSRM representam todos aqueles que não necessitam de prescrição médica 

para a sua dispensa, como é o caso dos suplementos alimentares. São habitualmente 

aconselhados pelo farmacêutico para o alívio ou prevenção de sintomas e tratamento. O 

papel do farmacêutico na dispensa desta medicação é de extrema importância devido à 

automedicação que muitas vezes acontece por parte dos utentes. 

 

3.3. Medicamentos manipulados 

 

Os medicamentos manipulados (MM) são medicamentos preparados segundo 

fórmulas magistrais ou oficinais, sob a direta responsabilidade do farmacêutico. De 

acordo com a Portaria nº 594/2004 de 2 de Julho, que define as Boas Práticas, as 

matérias-primas usadas na preparação dos manipulados devem satisfazer as exigências 

da respetiva monografia, devendo ser, preferencialmente, adquiridas por fornecedores 

devidamente autorizados pelo Infarmed, fazendo-se acompanhar dos seus boletins de 

análise. 

Relativamente ao material de laboratório, a FNS possui todo o material necessário 

e obrigatório, como cápsulas de porcelana, funis de vidro, gobelés de várias capacidades, 

espátulas metálicas e não metálicas, almofarizes, balança de precisão, pipetas, provetas, 

matrazes, entre outros. 

 Sempre que é feito um MM na FNS é feita uma ficha de preparação onde lhe é 

atribuído um número de série e registados todos os passos seguidos, quantidades de 

matérias-primas e seus lotes e validades, ensaios de qualidade (pH, características 

organoléticas) e o preço. Para o cálculo do preço segue-se a Portaria nº 769/2004 de 1 

de Julho, fazendo o somatório do valor das matérias-primas, honorários e material de 

embalagem. De acordo com o DL nº 48-A/2010 de 13 de Maio, alguns medicamentos 

manipulados têm uma comparticipação de 30% sob o seu preço. 

Durante o meu estágio foram vários os manipulados que elaborei (Tabela 2), 

sempre com a supervisão da farmacêutica adjunta. Apesar de cada vez menos as 
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farmácias elaborarem MM devido à dificuldade na aquisição das matérias-primas, a FNS 

ainda realiza alguns. 

 
Tabela 2 – Medicamentos Manipulados realizados ao longo do estágio 

 

Manipulado Matérias-primas Técnica de preparação 

Pomada • Ácido salicílico 

• Propionato de 

clobetasol 

• Ureia 30% 

Misturar os pós na pomada em 

unguator 

Solução para 

determinação de cloretos 
• Nitrato de prata 

• Água destilada 

• Ácido nítrico puro 

Preparar a solução de nitrato de 

prata a 2%; completar o volume 

com água e ácido nítrico puro 

Solução para peladas • Iodo 

• Ácido salicílico 

• Álcool etílico 

Dissolver iodo no álcool. 

Incorporar o ácido no álcool.  

Vaselina salicilada a 6% • Ácido salicílico 

• Vaselina sólida 

Incorporar o ácido salicílico na 

vaselina com unguator 

Álcool a 60% • Álcool 

• Água destilada 

Diluir álcool segundo a tabela de 

conversão 

Talco mentolado • Talco 

• Mentol 

Incorporar o mentol pulverizado 

no talco 

Pomada de enxofre a 10% • Enxofre 

• Vaselina líquida 

• Vaselina sólida 

Incorporar o enxofre na vaselina 

líquida. Espatular a mistura com 

a vaselina sólida 

 

3.4. Medicamentos homeopáticos e produtos farmacêuticos homeopáticos 

 

Os medicamentos homeopáticos (possuem propriedades curativas ou preventivas 

das doenças e seus sintomas) são distinguidos dos produtos farmacêuticos 

homeopáticos (não possuem indicações terapêuticas especiais, tendo um grau de 

diluição que garante a inocuidade do produto) pelo DL nº 94/95 de 9 de Maio (revogado 

pelo DL 176/2006). 
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Em Portugal, estes produtos possuem pouca expressão devido à falta de 

coerência nas suas definições. No entanto, na FNS possuímos diversos produtos da 

Boiron®, entre eles o Stodal®, Sédatif PC®, Oscillococcinum®, entre outros, uma vez que a 

farmácia é habitualmente frequentada por muitos estrangeiros que têm preferência por 

medicamentos homeopáticos. 

 
3.5. Produtos dietéticos, fitoterapêuticos e para alimentação especial 

 

Os produtos dietéticos são aqueles que são formulados com vista a ir de encontro 

com as necessidades nutricionais dos utentes, sendo utilizados como suplementos 

alimentares e podendo ter diversas funções, como o Centrum® que se destina à 

suplementação vitamínica ou os produtos da BioActivo® que se destinam ao 

emagrecimento. Estes encontram-se disponíveis em lineares e podem ser adquiridos 

pelo utente sem qualquer prescrição médica sendo, por isso, importante o 

aconselhamento farmacêutico. 

Os produtos fitoterapêuticos são compostos à base de plantas com propriedades 

medicinais e podem ter diversas funções. Como exemplo dos mais vendidos na FNS 

temos para a ansiedade o Valdispert®, para dores musculares o Elás® e como laxante o 

Agiolax®. 

Os produtos para alimentação especial destinam-se a utentes que por motivo de 

doença ou incapacidade não possam ter uma alimentação normal. É bastante vendido na 

FNS o Fortimel® para idosos que não conseguem ingerir outro tipo de alimentos.  

 

3.6. Produtos cosméticos e dermofarmacêuticos 

 

 Os produtos cosméticos e dermofarmacêuticos têm cada vez uma importância 

maior para as farmácias pois são estes que dão o maior lucro. 

Na FNS temos à disposição produtos cosméticos de marcas como a Caudalie®, 

Lierac®, Eucerin®, La Roche Posay®, Avène®, Bioderma®, entre outras (Anexo 2). Para 

além deste, estão disponíveis os produtos capilares e de higiene, como desodorizantes, 

gel de banho e produtos de higiene íntima. 
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3.7. Produtos e medicamentos de uso veterinário 

 

De acordo com o DL 232/99 de 24 de Junho, um produto veterinário define-se 

como uma substância ou uma mistura de substâncias destinadas quer aos animais, quer 

às instalações dos animais e ambiente que os rodeia. 

Estes produtos destinam-se ao uso exclusivo de animais e compreendem 

produtos como antiparasitários externos e internos, anticoncepcionais e antibióticos. 

Na FNS estes produtos estão dispostos em linear próprio, sendo bastante 

vendidas as pipetas antiparasitárias da Frontline® e Advantix®, o que torna bastante 

importante o papel do farmacêutico, explicando todas as medidas e precauções que o 

utente deve ter com o animal. 

 

3.8. Dispositivos médicos 

 

O dispositivos médicos são importantes instrumentos de saúde que proporcionam 

uma melhoria na qualidade de vida do utente, atenuando sintomas, prevenindo patologias 

ou até mesmo tratando-as. 

Como exemplos de dispositivos médicos mais vendidos na FNS temos as meias 

de descanso, material de penso, seringas, sacos coletores de urina, material para 

medição de glicémia e testes de gravidez. 

 

4. Encomendas e Aprovisionamento 

 
A FNS dispõe de um sistema informático que facilita a realização de encomendas 

diárias, bem como a sua receção, o Sifarma 2000. 

As encomendas são realizadas tendo em conta os stocks pré-definidos na ficha 

de cada produto, existindo sempre um stock mínimo e um máximo, de forma a garantir 

que nunca haja rutura de nenhum produto. Esta é uma tarefa que compete à diretora 

técnica, no entanto foi-me dada a possibilidade de ver como é feita uma encomenda e 

quais os critérios para a mesma. 

Diariamente, na FNS são efetuadas no mínimo 6 entregas de encomendas, sendo 

todas acompanhadas de uma fatura do fornecedor emitida em duplicado. Além destas 

encomendas também tive oportunidade de efetuar encomendas por via telefónica e 

encomendas instantâneas, através da plataforma online de cada fornecedor. A FNS 



 

TATIANA	  OLIVEIRA	   7	  
  

	  
Relatório	  de	  estágio	  em	  Farmácia	  Comunitária	  

	  
	   	  

trabalha com quatro fornecedores, para que caso algum produto esteja esgotado num 

fornecedor se consiga obter através de outro. 

As encomendas são rececionadas passando os códigos dos produtos no leitor 

ótico e verificando os seus prazos de validade. Após a passagem de todos os produtos 

verifica-se os preços faturados e faz-se a marcação de preços dos produtos de venda 

livre, tendo em conta o seu custo, IVA e margem de lucro estipulada pela farmácia 

(Anexo 3). 

No final da receção, verifica-se os produtos esgotados e, caso se verifique alguma 

não conformidade, faz-se uma nota de devolução ao fornecedor, indicando o motivo da 

mesma. 

 O meu estágio teve início nesta secção da farmácia de forma a poder ambientar-

me aos medicamentos e às suas embalagens, visto que sempre que rececionava algum 

fármaco que desconhecia consultava a ficha do produto para o obter todas as 

informações necessárias. Nas três primeiras semanas dei entrada de todas as 

encomendas, sendo que foi uma tarefa que nunca deixei de fazer ao longo do estágio, 

mesmo após ter iniciado o atendimento ao público. 

Relativamente aos prazos de validade, é emitida mensalmente uma listagem de 

todos os produtos que expiram no prazo de 3 meses e retirados os mesmos para se 

proceder à sua devolução (Anexo 4). 

Para evitar que existam muitas situações de prazos a expirar, na FNS obedece-se 

ao conceito First-expire, First out (FEFO), sendo os medicamentos com prazo de validade 

inferior colocados à frente. 

Relativamente ao armazenamento, após a receção de encomendas os produtos 

são armazenados sendo os primeiros os de frio, uma vez que necessitam de condições 

especiais de temperatura (entre os  e psicotrópicos. Os MNSRM são colocados nos seus 

lineares ou gavetas devidamente ordenadas por ordem alfabética, estando separados os 

medicamentos genéricos dos restantes (Anexo 5). 

 

5. Dispensa de medicamentos 
 
Nas primeiras semanas de estágio fui acompanhando o atendimento feito pela 

equipa da farmácia de forma a conhecer os clientes e saber como abordá-los e como 

questionar perante determinadas patologias. A partir da terceira semana de estágio iniciei 

o atendimento ao público sozinha, no início com a supervisão da orientadora de estágio 
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e, à medida que fui ganhando experiência e à vontade foi-me dada a responsabilidade de 

fazer esta tarefa sozinha. 

As receitas seguem um modelo do Serviço Nacional de Saúde (SNS) aprovado 

em Despacho nº15700/2012 de 30 de Novembro, devendo ser preenchidas em formato 

informático, excepto em caso de falência informática ou outras exceções. Pode ser uma 

receita renovável, em caso de doença crónica, apresentando uma validade de 6 meses, 

ou não renovável com validade de 30 dias. 

As prescrições electrónicas apenas são consideradas válidas se estiverem de 

acordo com o artigo 9º da Portaria nº137-A/2012 de 11 de Maio, tendo de incluir 

obrigatoriamente a forma farmacêutica, dosagem, Denominação Comum Internacional 

(DCI) e dimensão da embalagem. Poderá incluir a designação comercial caso não exista 

o genérico ou caso o médico opte por colocar uma exceção, sendo que na exceção A 

(margem ou índice terapêutico estreito) e exceção B (reação adversa prévia) é obrigatória 

a dispensa do medicamento prescrito pelo médico, e na exceção C (continuidade de 

tratamento superior a 28 dias) pode ser dado um medicamento com preço igual ou 

inferior ao prescrito pelo médico. 

 Para que uma receita seja validada e aviada é necessário ter em atenção aspetos 

como o prazo de validade, se possui assinatura do médico e o número de embalagens 

prescritas. No caso de um MM, é necessário que a receita possua a palavra “Manipulado” 

para que possa ser feita a comparticipação, não podendo ser prescritos outros 

medicamentos nesta receita, bem como nas receitas pertencentes ao protocolo Diabetes 

Mellitus e psicotropicos. 

 Relativamente aos psicotrópicos e/ou estupefacientes, o DL nº 15/93 de 22 de 

Janeiro, que tem como objetivo a definição do regime jurídico aplicável ao tráfico ilícito de 

estupefacientes e psicotrópicos, classifica estas substâncias em tabelas distintas. 

Aquando da dispensa destas substâncias é necessário o preenchimento de alguns dados 

como o nome do médico, nome, morada, idade e número de identificação do doente e do 

adquirente (Anexo 6), não podendo ser dispensada esta medicação a menores de idade 

ou doentes mentais. São tiradas duas cópias das receitas, sendo que o original é enviado 

com as restantes receitas, uma cópia é enviada para o Infarmed e outra permanece na 

farmácia por um prazo de 3 anos. 

 Grande parte dos MSRM são comparticipados, o que significa que da totalidade 

do preço do produto, o utente apenas paga uma parte, consoante o organismo a que 

pertence (Anexo 7), sendo maior a comparticipação no caso de pensionistas ou 

portadores de doenças profissionais e crónicas como o Lúpus e o Alzheimer. Algumas 
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seguradoras também comparticipam os medicamentos, sendo que nestes casos o utente 

não paga nada, sendo posteriormente a seguradora a pagar à farmácia. 

 

6. Automedicação 
 
A automedicação diz respeito à utilização de medicamentos selecionado pelos 

utentes para alívio de sintomas ou tratamento de doenças. Esta pode ser benéfica se 

devidamente praticada, havendo sempre necessidade de esclarecimentos pelo 

farmacêutico. No entanto, nem sempre é feita de forma cuidadosa, havendo bastante 

desconhecimento por parte dos utentes, os que os leva a fazer terapêuticas erradas que 

se podem tornar prejudiciais à saúde. 

Uma vez que esta é uma prática bastante comum atualmente, foi publicada uma 

lista de situações possíveis de automedicação no Despacho nº 17690/2007 de 23 de 

Julho. 

Ao longo do meu estágio foram diversas as situações de automedicação com que 

me deparei como em estados gripais, ansiedade, diarreia, obstipação, cefaleia, dores 

musculares, entre outros. No entanto, algumas suscitaram uma maior preocupação 

devido ao completo desconhecimento de alguns utentes relativamente a diversos 

fármacos, como a “pílula do dia seguinte”, em que desconheciam o tempo de eficácia ou 

os efeitos adversos, ou as benzodiazepinas que tentavam comprar sem qualquer 

prescrição médica. 

 

7. Outros cuidados de saúde prestados na farmácia 

 
Na FNS são prestados diversos cuidados de saúde adicionais à dispensa de 

medicamentos.  

São efetuadas diversas campanhas de promoção de saúde como os rastreios 

gratuitos (osteoporose, audição, fungos nas unhas, pernas cansadas), nos quais 

participei ativamente aconselhando os utentes, explicando as patologias e indicando o 

tratamento necessário, tanto farmacológico como mudanças no estilo de vida. 

São determinados parâmetros fisiológicos e bioquímicos, como a Pressão Arterial, 

peso, altura, IMC, glicémia, triglicéridos e colesterol total, dispondo a farmácia de um 

cartão próprio para que todos estes resultados sejam anotados. 
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A determinação da PA é feita com um aparelho electrónico, havendo sempre 

algumas questões a fazer ao utente antes da medição, como o braço em que costuma 

medir, se se sente cansado, se tomou café ou fumou e se toma medicação para tensão. 

Para a realização dos testes bioquímicos são sempre tomadas as devidas 

precauções em termos de higiene e segurança, sendo um processo rápido e indolor para 

o utente. 

Para além deste serviços, a FNS possui ainda serviço de recolha de embalagens 

e medicamentos fora de uso através do protocolo Valormed, serviço de recolha de 

radiografias, administração de injetáveis, serviço de entrega ao domicilio, podologia e 

acupunctura. 

 Nesta área tive uma intervenção bastante ativa, uma vez que na FNS são 

medidos parâmetros fisiológicos e bioquímicos com bastante regularidade, sendo 

essencialmente medidos todos os dias a tensão arterial, os níveis de glicémia e 

colesterol. 

 

8. Contabilidade e gestão na farmácia 

 
Sempre que é aviada uma receita a um utente, é impresso no seu verso a 

informação relativa ao produto, preço, valor da comparticipação, valor pago pelo utente, 

organismo associado, número de lote e de receita. 

As receitas são separadas de acordo com a entidade e o lote, sendo 

posteriormente conferidas. Após a conferencia de cada lote, é emitido o verbete que é 

carimbado e anexado ao lote (Anexo 8). Este processo é feito para todas as recitas, 

sendo feito no último dia do mês o fecho de todos os lotes. Até ao 10º dia do mês 

seguinte as receitas relativas ao SNS são enviadas para o Centro de Conferência de 

Faturas (CCF), enquanto que as receitas referentes a outros organismos são 

encaminhadas para a ANF. Se alguma receita for devolvida devido a alguma 

inconformidade, pode ser incluída na faturação do mês seguinte, desde que regularizável. 

 A conferência de receituário foi uma tarefa na qual participei ativamente a partir do 

segundo mês de estágio, devido à responsabilidade e atenção necessárias, até ao final 

do mesmo. 
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9. Relacionamento com entidades e utentes 

 
A FNS tem acordos com várias empresas e serviços de forma a poder beneficiar 

os utentes com descontos. 

O relacionamento com entidades é bastante bom, sendo muito frequente a visita 

de delegados para oferecer formação aos colaboradores, oferecendo também produtos. 

Ao longo do estágio tive oportunidade de assistir a várias: Eucerin®, Theralab®, Vicks®, 

Kukident®, Floucaril®, entre outras. 

Para além destas, fui convidada para assistir a outras fora da farmácia como 

VoltarenPlast®, Avène®, OmPharma, entre outros. 

 

10. Conclusão 
 
O estágio de 4 meses em farmácia comunitária foi uma mais valia em termos 

pessoais e profissionais, tanto no presente como para o futuro.  

Teve início na receção e arrumação de produtos, área em que estive 

intensamente durante 3 semanas, tendo posteriormente começado a observer o 

atendimento ao balcão, o qual comecei a exercer sozinha no primeiro mês devido à 

dedicação e esforço que mostrei. Ao longo de todo o estágio, sempre que foi necessário 

a realização de um medicamento manipulado foi-me dada essa tarefa, sendo eu a 

elaborá-lo, bem como o seu preço e ficha de preparação. A conferência de receituário foi 

uma tarefa que iniciei mais tarde, devido à responsabilidade e atenção que a mesma 

merece. 

Pude aplicar muitos dos conhecimentos adquiridos ao logo dos cinco anos de 

curso, mas pude também adquirir novos conhecimentos, que me fizeram gostar ainda 

mais do curso e da área. 

O facto de se lidar diariamente com doentes e o facto de os poder ajudar é 

bastante gratificante, principalmente quando esse nosso esforço é reconhecido por eles e 

depositam em nós toda a sua confiança para que melhoremos a sua qualidade de vida.  

A responsabilidade e confiança que me foi dada pela equipa da FNS mostrou 

também que o estágio foi útil não só para mim, mas também para a farmácia, o que 

tornou esta experiência ainda mais gratificante. 
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PARTE 2 – Casos de estudo 

 

11. Introdução 
 

Ao longo dos 4 meses de estágio na Farmácia Normal do Sul foram várias as 

dificuldades com que me deparei e vários os temas que senti necessidade de aprofundar 

de forma a poder garantir que esclarecia da forma mais correta todos os utentes. Das 

patologias que encontrei na farmácia, três suscitaram um maior interesse, daí tê-las 

escolhido para as aprofundar, sendo elas a Hipertensão Arterial, o Síndrome do Pé 

Diabético e a Osteoporose. 

O tema da Hipertensão Arterial surgiu de um convite feito à farmácia para uma 

apresentação acerca desta patologia na Casa dos Professores de Setúbal, para a qual 

elaborei um folheto informativo para um melhor esclarecimento (Apêncice I). Para além 

disso, desenvolvi este tema direcionando-o para a populacão mais idosa, uma vez que 

esta é a faixa etária mais afetada e que mais consequências sofre com a patologia. 

O Síndrome do Pé Diabético foi outro dos temas escolhidos, tendo surgido devido 

à constante procura por parte dos utentes diabéticos do serviço de podologia, para um 

maior cuidado com os seus pés. A pesquisa enquadrou-se na necesidade de 

esclarecimento de muitos doentes que, mesmo após consulta de podologia não se 

sentiam esclarecidos. Esta patologia é uma consequência da diabetes e pode ter 

consequências bastante graves se não forem tomadas as devidas precauções. 

Para além destes dois temas abordei ainda o tema da Osteoporose, que se 

enquadrou no âmbito de um rastreio realizado na farmácia, acerca desta patologia, para o 

qual elaborei um folheto informativo com as principais indicações e informações sobre a 

doença. A osteoporose, apesar de não ser uma patologia grave, afeta uma grande 

percentagem da populacão, diminuido a sua qualidade de vida e obrigando à toma diária 

de medicação. 

 O meu papel na abordagem destes temas aos utentes foi essencial para o seu 

conhecimento e bastante útil para a farmácia, na medida em que foram esclarecidas 

todas as dúvidas dos utentes, feitos folhetos informativos para futura necessidade e 

aconselhados produtos de interesse não só para o utente mas também para a farmácia. 
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12. Hipertensão arterial 

 
A escolha do tema Hipertensão Arterial (HTA) surgiu da procura constante, por 

parte dos utentes, de informação acerca desta patologia. Deste modo, e apesar de ser 

uma doença bastante conhecida, senti necessidade de aprofundá-la um pouco mais, de 

forma a poder esclarecer qualquer tipo de dúvida que me pudesse ser colocada. Foram 

diversas as questões colocadas ao longo do estágio pelos utentes, no entanto algumas 

suscitaram-me mais interesse em pesquisar e preocupação em esclarecer, como o tipo 

de alimentação do hipertenso e a adesão à terapêutica, principalmente por parte dos 

utentes mais idosos. 

Paralelamente a esta pesquisa, foi-me proposto que fizesse uma apresentação 

acerca deste tema na Casa dos Professores de Setúbal, uma estrutura residencial para 

pessoas idosas, no âmbito da Semana da Saúde, por eles organizada. Deste modo, pude 

contactar diretamente com diversos doentes hipertensos e perceber quais as suas 

dúvidas e preocupações acerca da doença. Por opção própria, e para compor um pouco 

mais a apresentação realizada, elaborei um folheto informativo que foi entregue a todos 

os idosos que assistiam à palestra. A palestra consistiu numa explicação da patologia e 

todos os cuidados inerentes à mesma, tendo durado cerca de 2 horas uma vez que todos 

se mostraram bastante participativos, colocando as suas dúvidas e expondo um pouco da 

sua história. Após a palestra foi medida a tensão a todos os idosos e feito o 

aconselhamento caso a caso de forma a personalizar a ida ao lar e ser útil para cada um 

deles de forma diferente. 

Assim, sendo a HTA uma patologia prevalente nos idosos e estando estes mais 

predispostos aos fatores de risco desta doença, o objetivo do meu trabalho foi direcionar 

a pesquisa para esta faixa etária, de modo a poder corresponder às necessidades dos 

utentes que atendia no dia-a-dia.  

 
12.1. Definição e epidemiologia 

 
A HTA é um problema de saúde pública bastante preocupante na medida em que 

ocorre com elevada frequência e acarreta sérios riscos de doença cardiovascular e renal. 

Tem sido identificada como o principal fator de risco para a mortalidade e a 3ª maior 

causa de incapacidade no Mundo (Kearney et al., 2005). 
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Segundo Kearney et al. (2004), nos países economicamente desenvolvidos a HTA 

é bem reconhecida e identificada como a maior causa de morbilidade e mortalidade. Por 

outro lado, a sua importância nos países em desenvolvimento ainda não está bem 

estabelecida. 

De acordo com um estudo da Associação Americana do Coração (AHA), 27% da 

população é hipertensa, ou seja, tem uma Pressão Arterial Sistólica (PAS) ≥ 140 mmHg e 

uma Pressão Arterial Diastólica (PAD) ≥ 90 mmHg e/ou utiliza medicação 

antihipertensiva. Para além destes, outros 31% têm pré-hipertensão, ou seja, possuem 

uma PAS entre 120 e 139 mmHg e uma PAD entre 80 e 89 mmHg. Estes indivíduos (pré-

hipertensos) têm maior probabilidade de desenvolver pré-hipertensão e um risco superior 

de doença cardiovascular comparando com aqueles que têm uma PA normal (Appel et 

al., 2006).  

A HTA está dividida em diferentes graus, consoante a gravidade, podendo existir 

apenas hipertensão sistólica isolada (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Classificação dos níveis de pressão arterial (adaptado de European Society of 

Cardiology, 2013) 

 

Categoria PAS          PAD 

Óptima  < 120  e  < 80 

Normal  120-129  e/ou  80-84 

Normal alta  130-139  e/ou  85-89 

Hipertensão grau 1  140-159  e/ou  90-99 

Hipertensão grau 2  160-179  e/ou  100-109 

Hipertensão grau 3  ≥ 180  e/ou  ≥ 110 

Hipertensão sistólica isolada  ≥ 140  e  < 90 

 

Existem diversos fatores de risco que podem potenciar os efeitos da doença. 

Pessoas de raça negra têm habitualmente PA mais elevada que os restantes tendo, 

portanto, um risco superior de complicações relacionadas com a HTA, principalmente 

doença cardíaca e falha renal (Appel et al., 2006). Para além da raça negra existem 

outros fatores de risco para a HTA (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Fatores de risco para a HTA (adaptado de Bayer HealthCare: 

Pharmaceuticals, 2014) 

 

Fatores de risco 

• História Familiar 

• Diabetes 

• Obesidade 

• Colesterol elevado 

• Tabagismo 

• Sedentarismo 

• Stress 

• Consumo exagerado de álcool, sal e café 

 

Em Portugal, a morbilidade e mortalidade provocadas por enfarte de miocárdio 

(EM) são das mais baixas entre os países europeus. Contudo, relativamente ao Acidente 

Vascular Cerebral (AVC), as taxas apresentadas em Portugal são das mais elevadas em 

todo o Mundo. A HTA é considerada um dos principais fatores de risco do AVC, 

principalmente se for desconhecida, não tratada da forma mais adequada ou não 

controlada (Macedo et al., 2007). 

Macedo et al. (2007), realizaram um estudo numa população de ambos os sexos 

com idades compreendidas entre os 18 e os 90 anos, para determinação da prevalência 

de HTA em Portugal, bem como o conhecimento da doença e o nível de tratamento e 

controlo da patologia na população. 

De acordo com os resultados obtidos, verificou-se que a PAS variou entre os 85 

mmHg e 240 mmHg, com uma média de 134,7 mmHg, sendo notória uma diferença 

estatisticamente significativa entre os diferentes grupos etários. Notou-se um aumento 

progressivo com o aumento da idade, sendo na faixa etária dos 18-24 anos a média de 

126 mmHg , ao passo que para idades superiores a 74 anos a média foi de 150 mmHg. 

Relativamente à PAD, variou entre os 51 e os 135 mmHg, sendo a média de 80,5 mmHg. 

Neste estudo foi possível concluir que uma grande percentagem da população 

portuguesa sofre de HTA, existindo uma maior prevalência no sexo masculino 

relativamente ao sexo feminino, diferença essa que se atenua na população mais idosa. 

Para além disso, conclui-se também que 46,1% dos inquiridos sabiam ter HTA, no 

entanto apenas 39% estavam a ser tratados (Figura 1). Este nível de conhecimento, bem 
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como o tratamento e o controlo da HTA é superior em Portugal, relativamente à maioria 

dos países europeus e aumenta significativamente com o aumento da idade (Macedo et 

al., 2007). 

 
 

Figura 1 – Nível de conhecimento, tratamento e controlo da HTA em Portugal (adaptado 

de Macedo et al., 2007) 

 

Para além da HTA não controlada, existe também a HTA resistente que é definida 

como a PA que se mantém acima do normal, apesar do uso simultâneo de 3 agentes 

antihipertensores de classes diferentes. Esta forma inclui os doentes cuja PA é elevada 

devido à fraca adesão ao tratamento, os que fazem um tratamento inadequado e os que 

têm verdadeiramente resistência ao tratamento (Calhoun et al., 2008). 

 

12.2. Tratamento 

 
O tratamento da HTA consiste não só na administração de fármacos anti-

hipertensivos, mas também mudanças no estilo de vida, ou seja, um tratamento não 

farmacológico. 

 

12.2.1. Modificações no estilo de vida 

 
A Dietary Aproaches to Stop Hypertension (DASH) demostrou que a dieta 

composta por frutas, vegetais e produtos com baixo teor de gordura, incluindo cereais, 

peixe e carnes brancas, que contenha pequenas quantidades de carnes vermelhas e 
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doces e seja pobre em gorduras saturadas e colesterol diminui substancialmente a PA, 

tanto em pessoas hipertensas como não hipertensas  (Figura 2) (Sacks et al., 2001) 

 

Figura 2 – Efeito na PAS e PAD durante a dieta controlo e a dieta DASH (adaptado de 

Sacks et al., 2001) 

 
Pensa-se que a HTA resulta da interação entre fatores genéticos e ambientais, 

com aproximadamente 30% da variabilidade interindividualna PA a ser geneticamente 

determinada (Bennardeaux et al., 1994). Segundo Appel et al. (2006), dos fatores 

ambientais que afetam a PA (dieta, inatividade, toxinas), os fatores relacionados com a 

dieta têm um papel proeminente e preponderante na homeostase da PA. Em indivíduos 

não hipertensos, incluindo aqueles com pré-hipertensão, mudanças alimentares que 

baixem a PA têm elevado potencial para prevenir a HTA e reduzir os riscos de 

complicações clinicas relacionadas com a patologia. 

 

Perda de peso 

 A obesidade está relacionada com uma HTA mais severa, a necessidade de 

quantidade e dosagens acrescidas de medicação anti-hipertensiva e aumento da 

probabilidade de não ser atingido nunca o controlo da PA (Calhoun et al., 2008). 
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 Estudos realizados indicam que uma pequena perda de peso, com ou sem 

redução do teor de sal na comida, pode prevenir a HTA em cerca de 20% entre as 

pessoas com excesso de peso pré-hipertensas e pode facilitar o efeito da medicação, 

não sendo necessárias mudanças ou aumentos de dose (Appel et al., 2006). 

 

 Redução do consumo de sal 

 O consumo excessivo de sal na dieta contribui para o desenvolvimento de 

hipertensão resistente, não só aumentando diretamente a PA, como também impedindo o 

efeito da medicação anti-hipertensiva (Calhoun et al., 2008). 

 A homeostase do sódio influencia profundamente o sistema cardiovascular em 

pessoas hipertensas e normotensas. Em indivíduos cuja PA é considerada normal, uma 

ingestão elevada de sal produz um aumento do débito cardíaco, aumentando a pré-carga 

do ventrículo esquerdo, mas não altera a PA uma vez que a resistência periférica total 

parece decrescer proporcionalmente. Pelo contrário, nos pacientes com HTA, uma 

elevada ingestão de sal leva à subida da PA devido ao aumento desproporcional do 

débito cardíaco e ao decréscimo inadequado da resistência periférica, para além de 

aumentar a pressão de carga no ventrículo esquerdo (Schmieder et al., 1988). 

 Apesar dos malefícios do sal, devido à sua quantidade elevada de sódio, este é 

necessário ao organismo. Um comité do Instituto de Medicina estabeleceu 1,5 g/d (65 

mmol/dia) como o teor de sal adequado para garantir a quantidade necessária de 

nutrientes (Appel et al., 2008). 

 Hoje em dia existe nas farmácias sal sem sódio, podendo ser consumido por 

qualquer pessoa mas com especial importância e interesse para hipertensos, uma vez 

que não contém sódio, que eleva a PA.  

 

Aumento do consumo de potássio 

 Um consumo elevado de potássio está associado a uma PA reduzida. Apesar de 

muitos estudos serem inconclusivos acerca dos benefícios do potássio na redução da 

PA, está documentado que existe uma relação inversa bastante significante entre a 

ingestão de potássio e a PA em indivíduos normotensos e hipertensos. Num estudo feito 

por Whelton et al., a redução média da PAS e PAD associada ao aumento líquido da 

excreção urinária de potássio de 2 g/d (50 mmol/d) foi de 4,4 e 2,5 mmHg em indivíduos 

hipertensos e 1,8 e 1,0 mmHg em indivíduos normotensos (Appel et al., 2006). 

 Uma vez que o potássio pode ser conseguido mais facilmente através da dieta do 

que de medicação e visto que o potássio derivado da alimentação é sempre 
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acompanhado de uma enorme panóplia de outros nutrientes, a estratégia preferencial 

para o aumento dos níveis deste elemento no organismo é o consumo de alimentos como 

as frutas e os vegetais que são ricos em potássio, mais do que suplementos. 

 Os efeitos do potássio na PA dependem do teor de sódio ingerido e vice-versa. 

Appel et al. (2006) afirma que um aumento do consumo de potássio tem um excelente 

efeito de diminuição da PA num contexto de elevados teores de sal ingeridos e menor 

efeito em casos de baixa ingestão de sal. Pelo contrário, uma redução da PA devido à 

redução da ingestão de sal é mais eficaz quando o consumo de potássio é baixo. O autor 

conclui que a combinação da redução do teor de sal e aumento do teor de potássio não 

baixa mais a PA. 

 

Ingestão de álcool  

 O consumo exagerado de álcool está associado não só ao aumento do risco de 

HTA, como também à resistência ao tratamento anti-hipertensivo. 

 Uma análise feita numa população adulta chinesa que ingeria acima de 30 

bebidas alcoólicas por semana mostrou que o risco de terem várias formas de HA 

aumentou entre 12% e 14%. Num estudo feito numa clinica de hipertensão finlandesa, 

foram estudados consumidores de bebidas fortes, sugeridos pelos elevados níveis de 

transaminases hepáticas, concluindo-se que tinham muito menos probabilidade de ter a 

PA controlada durante o 2 anos seguintes, comparando com os pacientes com níveis 

normais de transaminases. Perspeticamente, a cessação da ingestão de bebidas 

alcoólicas fortes por um pequeno grupo de pacientes reduziu a PAS ambulatória em 7,2 

mmHg e PAD em 6,6 mmHg, enquanto a prevalência de hipertensão diminuiu de 42% 

para 12% (Callhoun et al. 2008). 

 Apesar dos efeitos nocivos do álcool, existem evidências que suportam que o 

consumo moderado de álcool (entre aqueles que são consumidores) tem um papel 

efetivo na diminuição da PA. O consumo de álcool deve ser limitado a 2 ou menos 

bebidas por dia na maioria dos homens e 1 ou menos bebidas por dia em mulheres e 

pessoas com baixo peso corporal (Appel et al., 2006). 

 

Hipertensão secundária a fármacos 

 Existem várias classes de agentes farmacológicos que podem aumentar a PA e 

contribuir para a resistência ao tratamento (Tabela 5). Contudo, o efeito destes agentes 

pode ser altamente individualizado, com a maioria das pessoas manifestando poucos ou 

nenhum efeito, enquanto que outras verificam aumentos severos da PA. 
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Tabela 5 – Medicação que pode interferir com o controlo da PA (adaptado de Calhoun et 

al., 2008) 

Medicação 

• Analgésicos não narcóticos 

- AINEs, incluindo aspirina 

- Inibidores seletivos da COX-2 

• Agentes simpaticomiméticos 

• Estimulantes (metilfenidato, dexmetilfenidato, anfetamina) 

• Contracetivos orais 

• Ciclosporina 

• Eritropoetina 

• Compostos de plantas (efedra) 

 

 Apesar de os Anti-inflamatórios Não Esteróides (AINEs) terem um efeito modesto 

nos níveis de PA, em indivíduos suscetíveis, uma significante retenção de líquidos pode 

aumentar a PA e/ou levar a doença renal. Estes efeitos ocorrem presumivelmente de 

forma secundária à inibição da produção de prostaglandinas a nível renal, especialmente 

a prostaglandina E2 e a prostaglandina I2, com consequente retenção de sódio e fluidos 

(Calhoun et al., 2008). Pacientes idosos, diabéticos e pacientes com Doença Renal 

Crónica (DRC) têm um risco mais elevado de manifestar estes efeitos. 

 

Causas secundárias de HTA 

 As causas secundarias de HTA são comuns em pacientes com hipertensão 

resistente, apesar de a sua prevalência ser desconhecida (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Causas secundárias de hipertensão resistente (adaptado de Chobanian et al., 

2003) 

Causas 

• Doença Renal Crónica  • Hiperparatiroidsmo 

• Coarctação da aorta  • Apneia de sono 

• Síndrome de Cushing  • Hipertensão Renovascular 

• Uropatia obstrutiva  • Aldosteronismo primário 

• Feocromocitoma   
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12.2.2. Tratamento farmacológico 

 
 Os anti-hipertensores podem ser classificados em cinco grandes grupos, 

consoante o seu principal mecanismo de ação (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Principais grupos de fármacos anti-hipertensores (adaptado de Caramona et 

al, 2011) 

 

Grupo Sub-grupo 

• Diuréticos Tiazidas e análogos; Diuréticos de ansa; Diuréticos 

poupadores de K+; Inibidores da anidrase carbónica; 

Diuréticos ormóticos; Associações de diuréticos 

• Modificadores do eixo 

renina-angiotensina 

Inibidores da enzima de conversão da angiotensina 

(IECA); Antagonistas dos recetores de angiotensina 

(ARA) 

• Bloqueadores da entrada do 

cálcio 

 

• Depressores da atividade 

adrenérgica 

Bloqueadores α; Bloqueadores β; Agonistas α2 

centrais 

• Vasodilatadores diretos  

 

 Entre estes grupos e sub-grupos de fármacos anti-hipertensores, destacam-se os 

diuréticos, os IECAs, os ARA, os bloqueadores da entrada de cálcio e os bloqueadores β, 

que são considerados tratamento de 1ª linha para a HA (Caramona et el., 2011). 

 Para iniciar o tratamento anti-hipertensor deve-se optar por um fármaco de 1ª 

linha. No caso de apenas um fármaco não ser suficiente, opta-se por fazer a associação 

de dois fármacos, ambos de 1ª linha. Atualmente, existem no mercado associações de 

dois fármacos de 1ª linha na mesma preparação farmacêutica para facilitar a toma e 

aumentar a adesão ao tratamento. Caso seja necessária a associação de três fármacos 

anti-hipertensores opta-se por dois de 1ª linha e um de 2ª linha (Caramona et al, 2011). 

 A opção pelo anti-hipertensor está dependente da situação concreta de cada 

doente, visto que cada fármaco atua em locais diferentes e através de mecanismos 

diferentes (Figura 3). Por exemplo, no caso de o doente ter angina de peito a escolha 

deve ser um bloqueador dos canais de cálcio ou um bloqueador β, se tiver Insuficiência 
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Cardíaca (IC) deve optar-se por um diurético e/ou IECA. No caso das grávidas, a 

medicação preferencial são os bloqueadores dos canais de cálcio e os bloqueadores β. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Efeitos farmacológicos dos agentes anti-hipertensivos (adaptado de 

Armstrong et al. (2009) In: Golan)  

 
12.3. Adesão ao tratamento 

 
A  fraca adesão ao tratamento anti-hipertensor é a maior causa da falta de 

controlo da pressão arterial. Análises retrospetivas indicam que aproximadamente 40% 

dos pacientes com HTA diagnosticada recentemente descontinuam a sua medicação 

anti-hipertensiva durante o primeiro ano de tratamento (Calhoun et al., 2008). 

Falta de controlo da PA é distinto de resistência ao tratamento, uma vez que para 

ser considerada a existência de resistência ao tratamento é necessário que este tenha 

sido feito corretamente, contrariamente à PA não controlada, que existe quando o 

tratamento é feito de forma incorreta.  

São diversos os motivos que levam os doentes a não aderir ao tratamento. O 

facto de a HTA se apresentar sem sintomas, faz com que muitos indivíduos 

desconheçam que a têm ou, se o sabem, uma vez que não têm qualquer sintoma, não 

dão a devida importância à medicação, crendo que esta nada mudará. Para os indivíduos 

que têm conhecimento de que possuem a patologia, as principais razões para não 
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aderirem ao tratamento são: desconhecimento das complicações que podem advir do não 

tratamento; complexidade do tratamento, sendo que por vezes implica várias tomas; e 

custo do tratamento que, por vezes, devido à sua complexidade, se torna bastante 

dispendioso (Figura 4) (Mion Jr. et al., 2006). Para além do custo elevado, alguns 

fármacos têm também efeitos indesejáveis o que leva as pessoas a abandonar o 

tratamento. 

 

 
 
Figura 4 – Frequência de ocorrência das razões para interrupção do tratamento anti-

hipertensor  

 

Num estudo realizado por Macedo et al. (2007), foram inquiridos doentes 

hipertensos que conheciam ter a doença, de forma a avaliar a sua adesão ao tratamento. 

Dos inquiridos, 84,8% afirmaram tomar a medicação regularmente. Para os restantes, as 

principais razões para não aderirem ao tratamento foram a não prescrição da medicação 

por parte do médico (44,7%), o desinteresse (31,3%) e o facto de não terem sintomas 

(12,7%). 

Também o tipo de medicação influencia bastante a adesão ao tratamento, 

havendo classes bastante bem toleradas e outras não tanto. É o caso dos ARA, mais 

especificamente o Valsartan, que apresentam uma taxa de adesão de mais de 75%, 

contrastando com os diuréticos, como é o caso da Hidroclorotiazida, que apresenta uma 

percentagem de adesão de cerca de 70% (Figura 5) (Mion Jr. et al., 2006). 
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Figura 5 – Adesão à terapia anti-hipertensora de acordo com a medicação prescrita 

(adaptado de Mion Jr. et al., 2006) 

 

12.4. Hipertensão nos idosos 

 
Nos idosos a medicação e a abordagem difere bastante, não só devido à idade 

mas também a outras complicações e doenças que possam já ter.  

Para facilitar a toma e a adesão ao tratamento da população mais idosa deve ter-

se em especial atenção fatores como o número de tomas diárias e interações 

medicamentosas, visto que este grupo de doentes habitual têm outro tipo de doenças 

crónicas que necessitam de tratamento continuado (Tabela 8).  

Num estudo realizado por Beckett et al. (2008), foram estudados 3845 pacientes, 

todos eles com idade acima do 80 anos. Destes, 1912 ficaram no grupo placebo e os 

restantes fizeram parte do grupo com tratamento ativo. O objetivo foi estudar qual o tipo 

de medicação mais indicada para esta faixa etária. Os resultados indicaram que o 

tratamento baseado na Indapamida,, um diurético, com ou sem o Perindopril, um IECA, 

reduz significativamente os riscos de morte. 
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Tabela 8 – Perfil de efeito dos anti-hipertensores noutras doenças comuns no idoso 

(adaptado de Miranda et al., 2002) 

 

Classe de fármacos Preferir em: Evitar em: 

Diuréticos tiazídicos ICC, osteoporose Incontinência urinária, 

prostatismo, gota 

Bloqueadores β ICC, insuficiência coronária, 

taquiarritmia, hipertiroidismo 

Bradiarritmias, 

broncoespasmo, 

insuficiência arterial 

periférica grave 

Bloqueadores da entrada 

do cálcio 

Insuficiência arterial periférica, 

Insuficiência coronária 

sintomática 

ICC 

IECA ICC, EAM ou AVC prévios, 

DM com nefropatia 

IRC severa, estenose da 

artéria renal bilateral 

ARA II ICC, DM com nefropatia IRC severa, estenose da 

artéria renal bilateral 

Simpaticolíticos de ação 

central 

 Hipotensão ortostática 

Bloqueadores α Prostatismo Hipotensão ortostática 

 

12.5. Discussão/Conclusão 

 
A HTA é, sem dúvida, um grande problema de saúde pública, devido à sua 

enorme prevalência em todo o Mundo e às suas complicações caso não esteja 

controlada. 

Um dos grandes problemas desta doença é o facto de não apresentar qualquer 

sintoma o que dificulta não só a sua descoberta como também a adesão dos doentes ao 

tratamento, uma vez que não sentindo qualquer alteração não entendem o porquê desta 

medicação ser tão importante. Deste modo, hoje em dia ainda é bastante elevado o 

número de pessoas que desconhece ter a doença e igualmente elevado o número de 

doentes que têm conhecimento da patologia mas mesmo assim não a têm controlada. 

Apesar de existirem inúmeros fármacos anti-hipertensores, por vezes apenas um 

não é suficiente para controlar a HTA, o que leva à associação de 2 ou mais fármacos. 
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Isto leva a que o número de tomas durante o dia aumento, sendo mais um fator que 

dificulta a adesão ao tratamento. 

Nos idosos o tratamento é habitualmente mais complicado, uma vez que 

associado à HTA estes têm muito frequentemente várias outras patologias crónicas das 

quais não podem abdicar da medicação. Esta situação dificulta não só a adesão ao 

tratamento devido à elevada quantidade de medicação que tomam diariamente, como 

também a escolha do fármaco anti-hipertensor a prescrever para cada caso, uma vez que 

pode interferir e agravar certas condições patológicas. 

O papel do farmacêutico é bastante importante perante toda a população, quer 

tenham ou não HTA arterial, mas principalmente perante a população idosa, pois cabe ao 

farmacêutico educar e aconselhar acerca da doença, indicando quais os fatores de risco 

e cuidados a ter não só na toma da medicação mas também relativamente a fatores 

ambientais que podem influenciar bastante a PA. 

 

13. Síndrome de Pé Diabético 

 
A escolha do tema Síndrome do Pé Diabético surgiu pelo facto de a farmácia onde 

realizei o estágio possuir serviço de podologia. Uma vez por semana a podologista vai à 

farmácia, sendo feitas previamente as marcações. Mensalmente, são atendidas cerca de 

20 pessoas pela podolista. O facto de as marcações serem feitas maioritariamente por 

doentes diabéticos despertou o meu interesse pelo tema para perceber qual a 

importância deste tipo de consultas nestes utentes, tendo concluído que, apesar de 

importantes para uma inspeção mais cuidadosa dos pés dos diabéticos, a intervenção do 

farmacêutico é crucial uma vez que nestas consultas não são explicadas dúvidas 

essenciais sobre o porquê desta patologia ou como é que ela se desenvolve e se pode 

evitar. Assim, o meu papel neste tema foi o de explicar e dar a conhecer todos os aspetos 

importantes acerca da patologia aos doentes e esclarecer todas as dúvidas que surgiam 

após a consulta de podologia. Para além disso, sendo uma doença tão frequente, que 

afeta uma grande parte da população, senti necessidade de um estudo mais aprofundado 

para que soubesse aconselhar e tirar qualquer dúvida dos utentes. 

O farmacêutico, como profissional de saúde, tem um papel importante e crucial no 

que diz respeito ao aconselhamento de doentes com diabetes e, mais concretamente, 

síndrome do pé diabético. Deste modo, cabe ao farmacêutico fazer não só o 

aconselhamento não farmacológico, como também verificar se o tratamento 

farmacológico se encontra adequado ao longo do decorrer da doença e, se isto não 
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acontecer, aconselhar o doente a ir ao médico para que este avalie de novo a situação. 

Para além disso, deve explicar o mecanismo da doença, quais os sinais e sintomas da 

mesma, as complicações, a importância da automonitorização, de um bom plano 

alimentar e da prática de exercício físico. 

 Deve ser explicado ao doente que, devido à sua patologia, apresenta níveis de 

glucose no sangue superiores ao normal e, portanto, tem mais propensão para o 

desenvolvimento de infeções na pele, micoses, fissuras ou gretas nos pés. Para além 

disso, é de extrema importância alertar para os principais fatores de risco, sendo eles a 

falta de sensibilidade, a má circulação sanguínea e a deformação do pé. É relevante 

também lembrar que, apesar de muitas vezes não dar dores, os problemas de pés em 

diabéticos podem ser bastante graves. 

 

13.1. Definição 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), pé diabético é uma infeção, 

ulceração e/ou destruição de tecidos profundos associados a alterações neurológicas e 

vários graus de doença vascular periférica dos membros inferiores. O síndrome do pé 

diabético provoca uma elevada carga na qualidade de vida do doente diabético, 

especialmente no funcionamento físico, social e mobilidade (Naicker et a., 2009). 

 Doenças nos pés são consideradas uma das complicações mais frequentes nos 

diabéticos e o pé diabético refere-se a um largo espectro da doença. Esta é uma das 

principais causas de amputações e subsequentes problemas emocionais e psicológicos e 

um dos principais motivos para a admissão de pacientes diabéticos no hospital, sendo 

gasto bastante dinheiro com estes doentes (Somroo et al., 2011). 

 O pé diabético resulta frequentemente de uma combinação de dois ou mais 

fatores de risco que ocorrem juntos, sendo os reconhecidos a neuropatia periférica, a 

doença vascular periférica ou as condições que contribuem para a doença vascular 

periférica (Naicker et a., 2009).  

A ocorrência do pé diabético, em grande parte, pode ser reduzida através do 

reconhecimento dos fatores de risco associados e pelo conhecimento e melhoria da 

prática de cuidados dos pés. Uma prevenção apropriada pode ajudar os doentes 

diabéticos que estejam em risco de ter pé diabético. Contudo, apenas alguns fatores de 

risco são estudados devido à falta de tempo, bem como algumas limitações, sendo eles a 

neuropatia periférica, a doença vascular periférica (Tabela 9), o controlo glicémico e a 

hipertensão (Naicker et a., 2009). 
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Tabela 9 – Condições que contribuem para a doença vascular periférica (adaptado de 

Naicker et al., 2009) 

Fatores de risco 

• Hipertensão • Lesões nos pés • Formação de calos 

• Tabagismo • Infeção  

• Aterosclerose • Deformidades dos pés  

  

13.2. Fisiopatologia 

 

O pé diabético resulta essencialmente de três patologias, que podem ocorrer 

singularmente ou em conjunto (Figura 6): 

• Neuropatia periférica diabética (DPN) 

• Isquémia 

• Infeção 

 

Figura 6 – Fisiopatologia do Pé Diabético (adaptado de Duarte et al. 2011) 
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13.2.1. Neuropatia periférica diabética (DPN) 

 
 A neuropatia periférica é uma desordem do sistema nervoso periférico com efeitos 

metabólicos, neurovasculares e de estilo de vida associados. Deriva da degenerescência 

dos axónios que se inicia na parte terminal e é facilitada se estes forem mais longos. 

Sendo que nos membros inferiores se verifica o máximo de tamanho dos axónios, é 

frequente a sua ocorrência, principalmente nos pés. Para além do tamanho do axónio 

também a quantidade de mielina existente interfere, sendo mais fácil ocorrer quanto 

menos mielina revestir os axónios. Sendo as fibras do sistema nervoso autónomo 

amielínicas, um dos seus primeiros efeitos nos pés é idêntico ao da simpaticectomia 

cirúrgica, levando à conclusão que em muitos pés diabéticos há hiperfusão e não 

isquémia. A neuropatia é induzida diretamente pelo desequilíbrio metabólico 

característico da doença estando, portanto, presente em todos os pés diabéticos, embora 

por vezes associada aos efeitos da aterosclerose. Quando isolada, caracteriza o pé 

diabético, ao passo que quando associada aos efeitos da oclusão aterosclerótica é 

subalternizada por estes, que caracterizam o pé isquémico (Jarret, 2013; Duarte et al., 

2011). 

 Pode ser classificada como sensorial, quando o paciente não tem qualquer 

perceção de, por exemplo, mudanças de temperatura ou fricção dos sapatos; autónoma, 

em que há uma produção menor de suor, ficando a pele quebrada e fissurada, as veias 

dilatadas e os pés quentes; e motora, em que há atrofia intrínseca dos músculos que 

controlam o movimento do pé, causando limitações na mobilidade articular, aumento da 

pressão plantar e deformidades dos pés (Benbow, 2012). 

 Refere-se a sinais e sintomas de disfunção dos nervos periféricos em pessoas 

com diabetes, após a exclusão de outras causas. A neuropatia sensoriomotora crónica é 

a forma mais comum de neuropatia periférica diabética, é normalmente de início insidioso 

e pode estar presente no diagnóstico de diabetes tipo 2 em até 10% doa pacientes. 

Cerca de 50% dos pacientes com DPN crónica pode ser assintomático, mas 10-20% 

podem apresentar sintomas incomodativos que exijam terapia específica. As 

complicações tardias incluem ulceração do pé, neuropatia de Charcot e amputação. A 

neuropatia de Charcot é uma condição pouco comum, sendo um processo de doença 

aguda que destrói os ossos dos pés, levando a deformações profundas nos mesmos. Isto 

é causado pelo aumento do fluxo sanguíneo para o pé, banhando os minerais essenciais 

dos ossos, o que faz com que os ossos dos pés fiquem mais finos devido ao desgaste. 
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Esta condição é essencialmente encontrada em pacientes com diabetes tipo 1 à alguns 

anos e está associada ao controlo glicémico pobre (Turns, 2011; Holt, 2013). 

 A prevalência da neuropatia periférica diabética crónica aumenta com a idade e 

duração da diabetes e o diagnóstico é mais comum em pessoas cujo controlo glicémico 

tem sido abaixo do ideal em anos anteriores (Turns, 2011). 

Segundo Turns (2011) a neuropatia não pode ser diagnosticada sem um exame 

cuidadoso e ausência de sintomas nunca deve ser equiparada à ausência de neuropatia. 

Uma vez que é difícil o seu diagnóstico, é necessário fazer uma avaliação completa do 

doente para um resultado minucioso. 

 Embora possa doer, o dano do nervo do diabético pode também diminuir a 

capacidade de sentir dor, calor e frio. Pode também levar a mudanças na forma dos pés 

e dedos (American Diabetes Association, 2014).  

 

13.2.2. Isquémia 

 
 A doença vascular periférica (PAD) ou isquémia é causada pela formação e 

acumulação da placa de ateroma (depósitos de gordura) nas paredes das artérias, que 

conduz a um insuficiente fluxo sanguíneo para os músculos e outros tecidos. Os 

pacientes com isquémia podem ter sintomas, mas também podem ser assintomáticos 

(Turns, 2011). 

 Esta é uma doença crónica limitante do estilo de vida do paciente e também um 

preditor de eventos isquémicos cardiovasculares e cerebrovasculares. Os seus fatores de 

risco modificáveis incluem a dislipidémia, hipertensão e tabagismo, estando o risco de 

doença aumentado se o doente fuma e tem uma história de enfarte do miocárdio ou 

acidente vascular cerebral (Turns, 2011). 

 Aspetos clínicos do pé diabético (Wass et al., 2009): 

• Frio; 

• Índice tornozelo/braço (ITB) inferior a 0,9 

• Atrófico, muitas vezes sem pêlos; 

• Claudicação e úlcera isquémica 

• Grau variável de neuropatia 
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13.2.3. Infeção  

 
 Os doentes diabéticos têm um elevado risco de desenvolver infeções do pé e ter, 

pelo menos, um risco dez vezes superior de hospitalização por infeções do pé 

comparativamente a indivíduos sem diabetes (Turns, 2011). 

 Vários fatores predispõem os pacientes diabéticos a desenvolver uma infeção de 

pé diabético, incluindo a neuropatia, doença vascular e imunopatia. A neuropatia 

periférica ocorre no início da patogénese das complicações do pé diabético e é 

considerada o fator de risco mais importante para úlceras do pé diabético (Hobizal et al., 

2012). 

 Testes in vitro sugerem que a função dos neutrófilos é comprometida com a 

quimiotaxia e a fagocitose. Além disso, a doença vascular periférica compromete a 

viabilidade dos tecidos moles e do osso, e facilita a propagação da infeção, uma vez que 

compromete a penetração dos leucócitos e dos antibióticos nos locais infetados (Turns, 

2011). 

 As infeções devem ser classificadas de acordo com a sua gravidade (leve, 

moderada leve, moderada severa e grave) Lozano et al., 2011). 

 A infeção óssea (osteomielite) complica uma quantidade substancial de feridas do 

pé diabético e aumenta a probabilidade de o doente não responder positivamente à 

terapêutica, requerendo amputação dos membros inferiores. Os microrganismos mais 

comuns em infeções leves são o Staphylococcus aureus e espécies estreptococicas, e o 

isolamento de Staphylococcus aureus resistentes à Meticilina (MRSA) tem aumentado em 

feridas de pés diabéticos (Turns, 2011). 

 A infeção geralmente não provoca úlcera, excepto em casos específicos de 

infeções fúngicas nos espaçoes inter-digitais. No entanto, irá em grande parte determinar 

tanto o prognóstico como o tratamento de qualquer lesão do pé, principalmente quando 

associada a isquémia. A rutura ou abertura na pele causada por uma úlcera no pé é uma 

porta de entrada de microrganismos. Há um dano no sistema imunitário, tanto humoral 

como mediado por células, especialmente granulócitos, afetando a diapdese, aderência 

dos leucócitos, quimiostase, fagocitose e lise intracelular. Estes aspetos são agravados 

pela falta de controlo glicémico no sangue que, por outro lado, causa a glicosilação não-

enzimática de proteínas, afetando a sua função e estrutura. Isto, juntamente com a perda 

de sensibilidade induzida por neuropatia, permite aos pacientes andarem sobre o tecido 

infetado sem terem consciência, faciliitando a propagação da infeção a níveis mais 

profundos e aumentando a sua severidade (Lozano et al., 2011) 
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13.3. Diagnóstico 

 

 O diagnóstico do pé diabético faz-se, essencialmente, a partir da avaliação clínica 

do doente, através de estudos laboratoriais como o hemograma e o perfil metabólico, e 

através de testes imagiológicos. No entanto, para conhecer qual a causa do pé diabético 

e qual o tratamento adequado, é necessário fazer o diagnóstico diferencial, que é 

possível através da observação do doente tendo em conta as diferenças existentes entre 

as patologias (Tabela 10) (Duarte et al, 2001; Lozano et al., 2011). 

 

Tabela 10 – Diagnóstico diferencial do Pé Diabético (adaptado de Duarte et al., 2011) 

 

Úlcera neuropática Úlcera Isquémica Pé infetado 

• Margem perfurada 

• Quente 

• Pele seca 

• Veias dilatadas 

• Sensibilidade à dor 

reduzida 

• Sensibilidade vibratória 

reduzida 

• Ausência de refluxos 

aquilianos 

• Sintomas neuropáticos 

positivos 

• Palidez 

• Cianose 

• Frio 

• Pera de pelo 

• Atrofia das unhas 

• Pulsos 

fracos/ausentes 

• Sintomas de 

claudicação 

• Eritema 

• Dor 

• Hipersensibilidade 

• Exsudado purulento 

 

13.4. Tratamento 

 

 A terapia a ser utilizada resulta, essencialmente, da patologia de que deriva o pé 

diabético (neuropatia periférica diabética, isquémia ou infeção). O tratamento pode passar 

por tomar medidas não farmacológicas, uso de fármacos como os antibióticos, ou até 

mesmo a cirurgia, consoante a condição do doente. 

 Para o pé neuropático, o fator determinante para a cura da úlcera é a remoção da 

hiperpressão que a gerou. Para além disso, a úlcera deve ser regularmente examinada 

para avaliar a necessidade de desbridamento e para detetar a ocorrência de infeção ou a 
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formação de novas calosidades, uma vez que estas estão na patogénese da úlcera 

plantar e são um importante fator predisponente para a ulceração, sendo obrigatório o 

seu desbaste para prevenir ulceração. Para a remoção da hiperpressão recorre-se a 

calçado ortopédico, a palmilhas difusoras de pressão e a gesso de marcha de contacto 

total, sendo este último considerado a melhor opção apesar de ter como contra-

indicações a infeção ativa e a presença de doença vascular significativa. A cirurgia para o 

alongamento do tendão de Aquiles é também considerada uma opção de tratamento, 

uma vez que este vai encurtando. Muitas vezes, quando não existe qualquer outra 

alternativa, recorre-se à amputação do membro afetado (Medical News Today, 2014) 

 Para o alívio da dor do pé neuropático podem ser usados diversos fármacos, entre 

eles: antiepiléticos como a abapentina, pregabalina e carbamazepina; inibidores da 

recaptação da serotonina e da norepinefrina como a duloxetina e a venlafaxina; 

antidepressivos tricíclicos como a amitriptilina, a nortriptilina, a desipramina e a 

imipramina; e opióides como a oxicodona e o tramadol (Brill et al., 2011) 

 No tratamento do pé neuroisquémico é necessário eliminar, se possível, os 

fatores de risco cardiovasculares, uma vez que estes levam à aterosclerose e, 

consequentemente, à isquemia. Os doentes devem estar medicados com estatinas para 

estabilizar a placa de ateroma e reduzir os eventos cardiovasculares e anti-agregantes 

plaquetários, como o ácido acetilsalicílico ou o clopidogrel, de forma a controlar a doença 

arterial. O cilostazol, um inibidor da fosfodiesterase II pode ser indicado se houver 

claudicação associada. Princípios gerais de tratamento do pé isquémico: redução e 

drenagem do tecido infetado, antibioterapia de largo espetro, controlo sistémico da 

sépsis, controlo metabólico, avaliação do papel da isquemia e estudo angiográfico (vai 

permitir a escolha do procedimento de revascularização mais adequado) (Lozano et al., 

2011). 

 Para o tratamento da infeção são indicados os antibióticos, apesar da sua escolha 

ser dificultada pela enorme resistência que se tem verificado ao longo dos anos. Nas 

infeções graves é indicada a administração de antibióticos de largo espetro clinicamente 

efetivos em infeções do pé diabético, como o imipenemo/cilastatina, as fluoroquinolonas 

(ceftazidima e cefuroxima) e inibidores da β-lactamase (ampicilina/sulbactam, 

piperacilina/tazobactam). Em alternativa à associação piperacilina/tazobactam pode ser 

usado o ertapenemo, um antibiótico que apresenta ação contra organismos Gram-

positivos, Gram-negativos e anaeróbios. Agentes com atividade contra MRSA, como a 

vancomicina e o linezolide, são também importantes em doentes com risco de infeção por 

MRSA. Para infeções por anaeróbios, o antibiótico de primeira linha é o metronidazol. Se 
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estiver presente osteomielite, o tratamento tem de se prolongar, no mínimo, por seis 

semanas (Caramona et al, 2011). 

 Paralelamente à antibioterapia são utilizadas terapêuticas adjuvantes de forma a 

melhorar a resolução da infeção, como a administração de fatores de crescimento e 

tratamento em câmara de oxigénio hiperbárico (Lozano et al., 2011; Lipsky et al., 2004) 

 No que diz respeito aos cuidados a ter com os pés e outras medidas não 

farmacológicas, o papel do farmacêutico é fundamental e devemos aconselhar a: (Bayer 

Diabetes, 2014) 

• Lavar diariamente os pés com água tépida e sabão, secar bem, especialmente 

entre os dedos, e usar creme hidratante; 

• Cortar as unhas dos pés a direito e limar as pontas mais aguçadas; 

• Nunca andar descalço; 

• Usar meias e calçado confortável e fechado; 

• Evitar o uso de acessórios como bijutarias nos pés; 

• Examinar frequentemente os pés para verificar se existem corpos estranhos como 

pedras que possam ferir os mesmos ou se existem cortes ou feridas; 

• Nunca deixar feridas descobertas (tapar com gases); 

• Não utilizar calicidas nem lâminas de barbear para remover os calos; 

• Consultar um profissional de saúde sempre que ocorrer alguma irregularidade 

com os pés (corte, unha encravada) 

• Não fumar, uma vez que prejudica gravemente a circulação; 

• Evitar o excesso de peso; 

• Manter a diabetes controlada. 
 

13.5. Discussão/Conclusão 

 

 O Síndrome do Pé Diabético é uma complicação bastante grave da DM que pode 

ocorrer em qualquer doente com esta patologia.  

 Para prevenir complicações mais graves inerentes ao Pé Diabético, todos os 

indivíduos diabéticos devem, para além de manter os níveis de glicémia dentro dos 

valores normais, tomar especial atenção com os seus pés, tendo cuidados específicos 

diariamente como limpar bem os pés após o banho para que não fiquem com humidade 

e, assim, não se criem feridas. Para além disso, é bastante importante que diariamente 

inspecionem pormenorizadamente os pés para que, caso exista alguma ferida, seja 

detetada e tratada atempadamente. 
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 O farmacêutico tem um papel crucial na educação destes doentes, pois é a ele 

que cabe explicar as complicações da doença e como preveni-las. Uma boa higiene dos 

pés e cuidado diário são fundamentais para que uma possível infeção não se alastre para 

outras zonas do corpo, o que pode levar necrose das células e, consequentemente, 

necessidade de amputação de membros. Consultas regulares de podologia são uma 

mais valia para estes doente, para que seja feita uma análise mais eficaz dos pés e para 

evitar que, sendo o doente a arranjá-los em casa, provoque alguma ferida. No entanto, 

apenas as consultas de podologia não são suficientes, devendo haver sempre uma 

aconselhamento junto de um farmacêutico para esclarecimento de dúvidas acerca de 

medicação e fisiopatologia da doença. 

  

14. Osteoporose 

 
O tema da Osteoporose (OP) surgiu no âmbito de um rastreio realizado na 

farmácia no dia 22 de Maio que foi composto por duas etapas e contou com a 

participação de cerca de 25 pessoas. Numa primeira etapa, foi feito um inquérito aos 

utentes para averiguar possíveis fatores de risco e perceber qual a predisposição de cada 

utente para a doença, sendo de seguida efetuado o rastreio propriamente dito recorrendo 

ao método da densitometria óssea. Este inquérito e teste foi realizado por um especialista 

e consistia na avaliação da densidade óssea dos utentes na zona do tornozelo. A 

segunda etapa coube-me a mim, enquanto farmacêutica, e consistiu no aconselhamento 

e esclarecimento de dúvidas. Após o diagnóstico do especialista surgiam diversas 

dúvidas acerca das medidas preventivas de fraturas e medicação necessária e útil para 

essa prevenção. Assim, foi entregue a cada utente um folheto informativo por mim 

elaborado (Apêndice II) e foram esclarecidas todas as dúvidas dos utentes relativamente 

à patologia e aconselhados suplementos à base de glucosamina e condroitina, essenciais 

para o bom desenvolvimento dos ossos e cartilagens, tendo sido bastante útil para a 

farmácia, uma vez que promovemos alguns dos seus produtos, aconselhando 

suplementos como o Jointcare®, rico em glucosamina que é essencial na reconstrução 

dos tecidos que envolvem as cartilagens, ligamentos e tendões. 

Para corresponder às expectativas dos utentes no dia do rastreio, elaborei não só 

o folheto, que foi entregue a todos os utentes que realizaram o rastreio e que se encontra 

disponível na farmácia para que seja entregue a todos os utentes que tenham dúvidas 

acerca do tema, como também efetuei uma pesquisa de modo a conseguir responder às 

questões colocadas. 
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14.1. Definição e Epidemiologia 

 

A OP é, segundo a Sociedade Portuguesa de Reumatologia (SPR), uma doença 

esquelética difusa que pode atingir qualquer segmento do esqueleto e é caracterizada por 

uma diminuição da resistência óssea, levando ao aumento do risco de fraturas. Por outro 

lado, a OMS define OP com base no índice T da densidade mineral óssea (DMO) (Tabela 

11) avaliada por Absorciometria Radiológica de Dupla Energia (DEXA) (Tavares et al, 

2007). 

 

Tabela 11 – Classificação da OMS baseada no índice T (adaptado de Tavares et al, 

2007) 

 

Critérios de diagnóstico Cassificação 

T ≥ 1 Normal 

-2,5 < T < -1 Osteopenia (baixa massa óssea) 

T ≤ -2,5 Osteoporose 

T ≤ -2,5 + fratura de fragilidade Osteoporose grave 

 

 A OP é considerada uma doença silenciosa, uma vez que a primeira indicação da 

sua presença pode ser a fratura, apesar de a perda óssea ocorrer durante um longo 

período de tempo e sem sintomas (Iacono, 2007). 

As fraturas osteoporóticas podem ocorrer em qualquer zona do esqueleto, mas 

afetam mais regularmente os ossos da anca, coluna e pulso, e constituem um importante 

fator de risco sendo, nestes casos, indicada a realizaçãoo da DEXA (Higgs et al, 2010). 

Existem diversos estudos acerca da prevalência de OP em Portugal, como o 

realizado por Araújo et al (1997), em que participaram 5959 mulheres portuguesas com 

idades compreendidas entre os 20 e os 89 anos, tendo-se concluído que a prevalência de 

OP aumentava com a idade e exponencialmente após os 60 anos, sendo os valores 

obtidos de 5,5,% para as mulheres dos 50 aos 59 anos, 24,3% para a década de 60, 

48,5% para a década de 70 e 69% para as mulheres acima dos 79 anos. 

Silva et al (1999) realizou um estudo em 1105 portugueses de ambos os sexos, 

em que foi feita uma análise DEXA, destacando-se diferenças significativamente mais 

baixas de prevalência de OP densitométrica quando utilizados os valores de DMO de 

jovens como referência, contrariamente ao encontrado aquando da utilização dos valores 
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de DMO das populações padrão do software dos aparelhos comercializados. Neste 

estudo, utilizando a população jovem como população referência para o T-score, 

determinaram-se valores a nível da coluna lombar compatíveis com osteoporose em 

11,5% das mulheres e 2% dos homens. A nível do colo do fémur foi detetada 

osteoporose em 1,4% das mulheres e 8% dos homens.  

Outro estudo, de Branco et al (1998), analisou por DEXA do punho uma amostra 

de 288 mulheres pós-menopausicas originárias de diversas regiões do país, verificando 

uma prevalência de OP de 59%, tendo como referência a população do software do 

aparelho. 

Por outro lado, Aroso-Dias (1998) determinou, numa população do Porto que 

participou no European Vertebral Osteoporosis Study (EVOS), uma prevalência de OP 

por DEXA em mulheres pós-menopausicas de 25% a nível da coluna lombar e 29% a 

nível do colo do fémur. 

Os diferentes estudos de prevalência de OP densitométrica apresentam algumas 

discrepâncias entre si devido aos diferentes métodos e populações utilizados (Tabela 12). 

 

Tabela 12 – Prevalência da Osteoporose em Portugal (adaptado de Canhão et al, 2005) 

 

Autores n 
Local de 

medição 

Prevalência OP 

punho 

Prevalência  

OP coluna 

lombar 

Prevalência 

OP colo do 

fémur 

Araújo et 

al 
5959 Punho Mulheres: 16,7% - - 

Silva et al 1105 
Coluna e 

colo do fémur 
- 

Mulheres: 

11,5% 

Homens: 2% 

 
 
 

Mulheres:1,4

% 

Homens: 8% 

Branco et 

al 
288 Punho Mulheres: 59% - - 

Aroso-

Dias 
- 

Coluna e 

colo do fémur 
- Muheres: 25% Mulheres: 29% 

 Contudo, é possível ter uma noção da prevalência de osteoporose densitométrica 

em Portugal e compará-la com os valores dos outros países (Tabela 13). 
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Tabela 13 – Incidência por 100.000 das fraturas osteoporóticas do fémur proximal em 

diferentes regiões (população com idade superior a 50 anos) (Adaptado de Canhão et al, 

2005) 

 

País/região Mulheres (F) Homens (M) F/M 

Noruega (Oslo) 715 298,6 2,39 

Dinamarca (Funen) 595,1 211,4 2,81 

Inglaterra (Oxford) 495,4 160,6 3,08 

Estados Unidos 

(Rochester) 
487,4 175,5 2,78 

Espanha 

(Barcelona) 
289,3 137,8 2,1 

Portugal (Porto) 297 136 2,18 

China (Beijing) 87 97 0,9 

Turquia (Istambul) 34 26 1,28 

 

14.2. Fisiopatologia 

 

A OP desenvolve-se devido à interação de diversos fatores que são ativados pela 

diminuição dos níveis de estrogénios nas mulheres perimenopausicas (Figura 7). Os 

osteoclastos são ativados devido à grande produção de citocinas e outras moléculas 

reguladoras. A diminuição dos estrogénios permite não só que o tempo de semi-vida dos 

osteoclastos aumente, como também acelera a apoptose dos osteoblastos e osteócitos. 

O desequilíbrio entre a atividade destas células leva à formação de cavidades de 

reabsorção profundas e grandes, tornando o osso mais frágil e suscetível a fraturas (Liu 

et al, 2009) 
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Figura 7 – Fisiopatologia da Osteoporose (adaptado de Liu et al (2009) In: Golan) 

 

14.3. Fatores de risco 

 

As interações de diversos fatores contribuem para o risco de fraturas 

osteoporóticas, incluindo fatores clínicos, farmacológicos, ambientais, nutricionais e 

genéticos (Tabela 14). 

 

Tabela 14 – Fatores de risco para a Osteoporose (adaptado de SPR, 2014) 

 

Major Minor 

• Idade superior a 65 anos • Artrite reumatoide 

• Fratura vertebral prévia • História de hipertiroidismo clínico 

• Fratura de fragilidade depois dos 40 

anos 

• Terapêutica crónica ou anti-epiléticos 

ou heparina 

• História familiar de fratura da anca • Baixo aporte de cálcio na dieta 

• Terapêutica corticoide sistémica com 

mais de 3 meses de duração 

• Perda de peso  > 10% relativamente 

ao peso do indivíduo aos 25 anos 

• Menopausa precoce • Tabagismo 

• Hipogonadismo • Consumo excessivo de cafeína e/ou 

álcool 

• Hiperparatiroidimo primário • IMC < 19 Kg/m2 

• Propensão para quedas • Imobilização prolongada 
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Entre os fatores clínicos, o maior risco concentra-se nas mulheres pós-

menopausa com baixo peso corporal, baixa percentagem de gordura ou baixo Índice de 

Massa Corporal (IMC), uma vez que estes fatores contribuem para um risco acrescido de 

baixa DMO e perda rápida de osso (Lane, 2005). 

A OP secundária deve-se a determinadas desordens médicas, como doenças 

gastrointestinais e hematológicas, uma vez que as medicações utilizadas nestas 

patologias contribuem para o aparecimento de OP ou sua exacerbação  (Center et al, 

1997). 

Entre os fatores ambientais e nutricionais encontram-se o tabagismo que acelera 

a perda óssea, a inatividade física que aumenta o risco de fratura, o álcool, a cafeína, o 

baixo aporte de cálcio que está correlacionado com a baixa DMO e a deficiência em 

vitamina D (Lane, 2005). 

 

14.4. Prevenção e Diagnóstico 

 

A prevenção da OP tem início com uma aquisição de massa óssea ideal durante o 

crescimento. Os ossos são tecidos vivos e o esqueleto cresce continuamente desde o 

nascimento até ao final da adolescência, alcançando o máximo de força e tamanho no 

início da fase adulta. Assim, uma forma eficiente de prevenir a OP é ter cuidados 

relativamente aos ossos desde o nascimento, como assegurar o aporte de cálcio 

necessário, evitar álcool e tabaco, aumentar o nível de exercício físico e manter os níveis 

de vitamina D necessários através de uma exposição solar moderada (International 

Osteoporosis Foundation, 2014). 

Em idosos, a prevenção passa por evitar as quedas. Assim, pessoas com 

mobilidade limitada, devem evitar andar em superfícies molhadas e escorregadias, tanto 

em casa como em áreas públicas, escolher calçado com sola de borracha para que adira 

ao chão, utilizar protetores das ancas e fazer programas de exercício adequados, como a 

marcha ou hidroginástica (Iacono, 2007). 

A prevenção das fraturas osteoporóticas passa, não só pelos cuidados diários, 

mas também por um diagnóstico precoce. 

Para que seja feito um bom diagnóstico, a primeira etapa é conhecer a história do 

paciente e fazer um exame físico, uma vez que existem inúmeras patologias que 

diminuem a DMO e podem levar à OP (Lane, 2005). 

A OMS estabeleceu critérios de diagnóstico para a OP com base no T-score  da 

DMO avaliada por DEXA. O T-score descreve a DMO do paciente em termos de desvios 
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padrão através dos quais difere do valor do pico médio em pessoas jovens e saudáveis 

do mesmo sexo. A DEXA está indicada sempre que exista um fator de risco major ou dois 

minor, e permite identificar três categorias diagnósticas: normal, osteopenia e 

osteoporose. Para além disso, confere ainda um valor prognóstico ao avaliar o risco de 

fratura. Sendo um método de baixa sensibilidade, deve ser apenas utilizado para 

identificar os indivíduos em risco (Tavares et al, 2007). 

A avaliação por DEXA faz-se no fémur proximal e na coluna lombar e devem ser 

valorizados os valores absolutos da DMO e o índice T da anca total, coluna lombar e colo 

do fémur, sendo que para diagnóstico deve ser considerado o índice T mais baixo das 

três localizações (Tavares et al, 2007). 

 

14.5. Tratamento 

 

O tratamento da OP incide em duas grandes classes de fármacos: os fármacos 

anti-reabsortivos e os agentes anabólicos ósseos (Tabela 15). Para além destes, são 

também utilizados em associação o cálcio e a vitamina D. 

 

Tabela 15 – Fármacos utilizados no tratamento da Osteoporose (adaptado de Caramona 

et al, 2011) 

 

Grupo Sub-grupo 

• Anti-reabsortivos Terapia de Reposição Hormonal (TRH); 

Moduladores Seletivos dos Recetores 

de Estrogénio (MSRE); Bifosfonatos; 

Calcitonina 

• Agentes anabólicos ósseos Fluoreto; Paratormona 

 

Os suplementos de cálcio devem ser considerados tratamento de 1ª linha em 

qualquer paciente, uma vez que o aporte de cálcio na alimentação da população 

portuguesa é frequentemente insuficiente. 

Em idosos, os suplementos de vitamina D são bastante importantes uma vez que 

estes têm uma reduzida exposição solar e, em casos de mau estado de saúde de 

pacientes institucionalizados a utilização destes suplementos e de cálcio e as medidas de 

prevenção contra quedas e fraturas podem ser as únicas medidas justificáveis (Tavares 

et al, 2007). 
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14.6. Discussão/Conclusão 

 

A OP é uma patologia bastante comum nos idosos, especialmente nas mulheres a 

partir da idade da menopausa. É uma doença que pode ser prevenida através de 

medidas tomadas desde o nascimento, podendo assim ser atenuados os seus efeitos na 

idade adulta. 

O farmacêutico tem um papel bastante importante na educação dos doentes com 

esta patologia, uma vez que aconselhando da forma mais correta estes podem ter uma 

qualidade de vida boa, sem sintomas da doença. Assim, cabe-nos a nós, farmacêuticos: 

explicar quais os sinais e sintomas da doença; incentivar ao rastreio, principalmente e 

idosos e mulheres pós-menopausa; realçar a importância da terapêutica para a 

diminuição dos sintomas, bem como a posologia da mesma e hora de toma; explicar o 

mecanismo da doença; incentivar a uma alimentação saudável, rica em cálcio, e à prática 

de exercício físico regular; e aconselhar a exposição solar moderada e cuidada, dada a 

importância da vitamina D. 
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APÊNDICES 

 
Apêndice I – Folheto informativo elaborado acerca da HTA 
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Apêndice II – Folheto informativo elaborado acerca da Osteoporose 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 – Zona de atendimento da farmácia 

 

 

Anexo 2 – Lineares de produtos cosméticos 
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Anexo 3 – Receção de encomenda 

 
 

Anexo 4 – Nota de devolução 
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Anexo 5 – Gavetas de arrumação de MSRM 

 
 

Anexo 6 – Dispensa de psicotrópicos 
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Anexo 7 – Planos de comparticipação 

 
 

Anexo 8 – Conferência de receituário 
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Resumo 
 

O meu estágio decorreu no Hospital de São Bernardo, desde o dia 13 de Janeiro 

até ao dia 7 de Março, tendo na última semana realizado as visitas médicas ao Hospital 

Ortopédico SantʼIago do Outão, pertencente também ao Centro Hospitalar de Setúbal.  

Durante os 2 meses de estágio passei pelas diversas áreas da Farmácia 

Hospitalar, tendo estado mais tempo na distribuição em ambulatório e preparação de 

fármacos citotóxicos. 

Neste relatório tento transmitir alguns conhecimentos teóricos e práticos 

adquiridos durante o estágio, bem como expor as atividades por mim realizadas ao longo 

destes 2 meses, abordando todos os aspetos inerentes aos Serviços Farmacêuticos do 

Centro Hospitalar de Setúbal, como a aquisição de produtos, produção de medicamentos 

e distribuição dos mesmos aos diferentes serviços do hospital. 

O estágio realizado foi bastante útil, uma vez que pude contactar com uma 

realidade diferente do que é a area da Farmácia, tendo adquirido diversos conhecimentos 

que serão úteis no future e aplicado os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. 

 

  

 

  



 

TATIANA	  OLIVEIRA	   IV	  
 

	  
Relatório	  de	  estágio	  em	  Farmácia	  Hospitalar	  

	  
	   	  

Índice 
 

  

LISTA DE ABREVIATURAS VI 

1. INTRODUÇÃO 1 

2. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 1 

2.1. GESTÃO DE QUALIDADE 1 

3. SELEÇÃO, AQUISIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS 2 

3.1. GESTÃO DE EXISTÊNCIAS 2 
3.2. SISTEMAS E CRITÉRIOS DE AQUISIÇÃO 3 
3.3. RECEÇÃO E CONFERÊNCIA DE PRODUTOS ADQUIRIDOS 4 
3.4. ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS/PRAZOS DE VALIDADE 4 

4. SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 5 

4.1. DISTRIBUIÇÃO CLÁSSICA 6 
4.1.1. REPOSIÇÃO DE STOCK POR NÍVEIS 6 
4.1.2. DISTRIBUIÇÃO PERSONALIZADA 7 
4.2. DISTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DIÁRIA EM DOSE UNITÁRIA (DIDDU) 7 
4.3. DISTRIBUIÇÃO A DOENTES EM AMBULATÓRIO 9 
4.4. MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLO ESPECIAL 11 
4.4.1. PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES 11 
4.4.2. HEMODERIVADOS 12 

5. PRODUÇÃO E CONTROLO DE MEDICAMENTOS 12 

5.1. PREPARAÇÃO DE MISTURAS INTRAVENOSAS 12 
5.1.1. MANIPULAÇÃO DE FÁRMACOS CITOTÓXICOS 13 
5.1.2. PREPARAÇÕES EXTEMPORÂNEAS ESTÉREIS 13 
5.2. PREPARAÇÃO DE FORMAS FARMACÊUTICAS NÃO ESTÉREIS 14 
5.3. REEMBALAGEM 14 

6. ACOMPANHAMENTO DA VISITA MÉDICA 15 



 

TATIANA	  OLIVEIRA	   V	  
 

	  
Relatório	  de	  estágio	  em	  Farmácia	  Hospitalar	  

	  
	   	  

7. CONCLUSÃO 15 

8. BIBLIOGRAFIA 16 

 

 
  



 

TATIANA	  OLIVEIRA	   VI	  
 

	  
Relatório	  de	  estágio	  em	  Farmácia	  Hospitalar	  

	  
	   	  

Lista de abreviaturas 

 

AIM 

AO 

AT 

AUE 

CA 

CAUL 

CFLH 

CFLV 

CHS 
cm 

DL 

CHS 

FEFO 

FHNM 

HOSO 

HSB 

SGICM 

SF 

TDT 

Autorização de introdução no mercado 

Assistente operacional 

Assistente técnico 

Autorização de utilização especial 

Conselho de administração 

Certificado de autorização de utilização de lote 

Câmara de fluxo laminar horizontal 

Câmara de fluxo laminar vertical 

Centro Hospitalar de Setúbal 

Centímetros 

Decreto-Lei 

Centro Hospitalar de Setúbal 

First expired first out 

Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento 

Hospital Ortopédico SantʼIago do Outão 

Hospital de São Bernardo 

Sistema de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento 

Serviços Farmacêuticos 

Técnico de diagnóstico e terapêutica 

  



 

TATIANA	  OLIVEIRA	   1	  
 

	  
Relatório	  de	  estágio	  em	  Farmácia	  Hospitalar	  

	  
	   	  

1. Introdução 

 

O relatório apresentado pretende mostrar as atividades por mim realizadas ao 

longo de 2 meses de estágio no Centro Hospitalar de Setubal, que decorreu de 13 de 

Janeiro a 7 de Março. 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares são de extrema importância, uma vez 

que asseguram a terapêutica medicamentosa de todos os doentes do hospital, 

garantindo a qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos.  

O farmacêutico hospitalar é dotado de uma enorme responsabilidade no que diz 

respeito à correta utilização dos medicamentos, tendo formação para auxiliar todos os 

outros profissionais de saúde nesta area. 

 

2. Organização e gestão dos Serviços Farmacêuticos 

 

 O Centro Hospitalar de Setúbal (CHS) é composto por 2 unidades hospitalares: o 

Hospital de São Bernardo (HSB) que se situa na Rua Camilo Castelo Branco e onde foi 

realizado todo o meu estágio, e o Hospital Ortopédico de SantʼIago do Outão (HOSO), 

onde pude acompanhar as visitas médicas. 

 No interior, o HSB está de acordo com o artigo 6º do Decreto-Lei (DL) nº44 204 de 

2 de Fevereiro, que estipula áreas obrigatórias, possuindo uma área de armazenamento 

e distribuição dividida por 4 salas (armazém tradicional, armazém de grandes volumes, 

armazém de inflamáveis e zona de distribuição), uma área de produção que compreende 

3 salas (produção de estéreis, não estéreis e citotóxicos), uma zona de verificação, uma 

secção de vigilância de conservação e consumo e outra de documentação e arquivo. 

 A equipa de trabalho dos Serviços Farmacêuticos (SF) do HSB é composta por 8 

farmacêuticas entre as quais a Diretora Técnica (Dra. Isabel Chaves) e a coordenadora 

dos SF (Dra. Maria João Mota), 7 Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), 6 

Assistentes Técnicos (AT) e 5 Assistentes Operacionais (AO).  

 

2.1. Gestão de qualidade 

 

Os sistemas de gestão de qualidade têm como principal objetivo maximizar as 

tarefas desenvolvidas nos SF, incluindo todo o circuito do medicamento, desde a sua 

receção e armazenamento até à sua dispensa. Estes sistemas têm por base a existência 
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de procedimentos padronizados, que devem ser escritos, documentados e regularmente 

revistos e atualizados para todas as atividades desenvolvidas pelos SF. 

 Existem diversos sistemas de Gestão de Qualidade, como o modelo de 

certificação de processos e serviços (ISO 9002/2000), os modelos de acreditação da 

Joint Comission International e do Health Quality System, entre outros.  

 O CHS tem implementado nos seus serviços o Sistema de Gestão Integrada do 

Circuito do Medicamento (SGICM), que permitiu uma melhoria substancial da gestão do 

medicamento desde a sua aquisição, passando pelo armazenamento, prescrição e 

distribuição, e terminando na sua administração, envolvendo todos os profissionais afetos 

ao circuito do medicamento como médicos, farmacêuticos e enfermeiros. Este sistema 

implica ganhos significativos ao nível da gestão do risco, da qualidade, da eficiência na 

gestão e recursos e do conhecimento relativo ao medicamento, uma vez que funciona 

através de prescrições electrónicas que permitem uma maior margem de segurança, 

menor risco de erro e de interações medicamentosas e redução dos custos (Figura 1). 

 

Figura 1  - Sistema SGICM integrado no circuito do medicamento (Adaptado de Centro 
Hospitalar Barreiro Montijo) 
 

 
 

3. Seleção, aquisição e armazenamento de produtos farmacêuticos 

 

3.1. Gestão de existências  

 

A gestão de medicamentos é o conjunto de procedimentos realizados pelos SF, que 

visam garantir o uso e dispensa racionais e em perfeitas condições aos doentes do 

hospital (Conselho Executivo do Plano de Reestruturação da Farmácia Hospitalar, 2005). 
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A gestão de stocks tem como objetivo evitar ruturas e reduzir ao mínimo o custo 

das existências, sem que haja comprometimento do fornecimento da medicação aos 

diversos serviços. 

 O controlo de stocks é feito com recurso ao sistema informático, sendo 

estabelecidos stocks mínimos e máximos e um ponto de encomenda, a partir do qual 

deve ser efetuada a requisição do produto.  

No HSB, esta é uma tarefa que compete à diretora técnica dos serviços, sendo 

que apenas tive acesso à visualização do programa, tendo-me sido explicado o 

procedimento para o controlo de stocks. 

 

3.2. Sistemas e critérios de aquisição 

 

A aquisição de produtos tem por base o ponto de encomenda pré-definido no 

sistema informático. Assim, antes de se proceder à aquisição de qualquer produto, são 

emitidas listas com os produtos que se encontram abaixo do ponto de encomenda e 

procede-se à sua análise pormenorizada tendo em conta o consumo dos últimos 6 

meses, stock atual e previsão de consumo. A quantidade de produto a adquirir vai 

depender não só deste fatores, mas também da urgência de aquisição, condições dos 

fornecedores, intruções do Conselho de Administração (CA), tipo de aquisição e de 

artigo. 

Existem 5 tipos de aquisição de produtos: concurso público centralizado (catálogo 

da Administração Central do Sistema de Saúde), concurso público limitado (da 

instituição), negociação direta com laboratórios, consultas diretas ou aquisições urgentes 

a fornecedores locais, como farmácias de oficina. 

Caso não exista concurso aberto para algum medicamento, deve-se iniciar o 

processo de abertura do mesmo, sendo necessário proceder às estimativas, cujo 

quantitativo depende do produto a adquirir. 

Existem ainda os procedimentos de aquisição de medicamentos que carecem de 

Autorização de Utilização Especial (AUE) prévia pelo Infarmed ao abrigo do disposto no 

artigo 92º do DL nº 176/2006 de 30 de Agosto, quando observados os requisitos e 

condições definidas no regulamento aprovado pela Deliberação nº 105/CA/2007, em 1 de 

Março de 2007. Entre os medicamentos passíveis deste pedido encontram-se os que não 

pertencem ao Formulário Hospitalar Nacional do Medicamento (FHNM) mas têm 

Autorização de Introdução no Mercado (AIM) na União Europeia e os que têm provas 

preliminares de benefício clínico mas não possuem AIM em nenhum país. 
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Esta não foi uma área com a qual eu contactei diretamente durante o meu estágio, 

tendo apenas sido explicado quais os procedimentos para a aquisição de produtos 

farmacêuticos. 

 

3.3. Receção e conferência de produtos adquiridos 

 

A receção e conferencia das encomendas é feita numa zona específica para este 

fim, com espaço e acesso ao exterior e proximidade com o armazém central. 

Numa 1ª fase é feita a entrega dos produtos, que são recepcionados por um AO. 

Nesta fase é necessário ter em atenção diversos aspetos e é imprescindível que as 

encomendas cumpram os requisitos. Assim, cabe ao AO, aquando da receção de uma 

encomenda, confirmar se o destinatário está correto, assinar e carimbar a guia de 

transporte, confirmar se tem nota de encomenda, conferir nº de volumes, verificar o 

estado da mercadoria e, caso seja necessário, registar as anomalias. 

Numa 2ª fase é feita a conferência qualitativa e quantitativa dos produtos, 

verificando-se se existe algum danificado, regista-se na guia a validade, lote e data, 

confere-se a documentação técnica e é dada entrada no sistema informático. 

No caso dos medicamentos hemoderivados são também conferidos os boletins de 

análise e confirmado o respetivo certificado de autorização de utilização de lote (CAUL). 

 

3.4. Armazenamento dos produtos/prazos de validade 

 

Os SF do HSB possuem diversas áreas de armazenamento de produtos 

farmacêuticos, com diferentes necessidades de conservação e diferentes utilizações 

(Anexo 1). 

No armazém de distribuição tradicional são armazenados todos os medicamentos, 

estando divididos por forma farmacêutica (injetáveis, comprimidos) e dispostos por ordem 

alfabética em prateleiras deslizantes. Neste mesmo armazém encontram-se os 

antibióticos separados da restante medicação e as benzodiazepinas num armário 

fechado. 

Os produtos e dispositivos de grande volume como os soros e bolsas de nutrição 

artificial encontram-se no armazém de produtos de grande volume, devidamente 

acondicionados em prateleiras. Este armazém não possui entrada de luz exterior e tem a 

temperatura e humidade controladas (Anexo 2). 
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Os citotóxicos e medicamentos para dispensa em ambulatório são armazenados 

nas respetivas salas, facilitando o funcionamento dos SF. 

Os medicamentos que necessitam de condições especiais, como os de frio, são 

armazenados em 2 câmaras frigoríficas (Kardex), a temperaturas entre os 2º e 8º, nas 

quais está implementado um sistema de controlo e registo diário de temperatura. 

Os produtos inflamáveis são armazenados numa sala específica (Anexo 3), com 

acesso ao exterior e algumas características especiais como porta anti-fogo, paredes e 

prateleiras mais resistentes às chamas, chuveiros ativados pelo fumo, lâmpadas anti-

faísca e uma elevação no piso à entrada. 

Os estupefacientes e psicotrópicos requerem um armazenamento mais cuidado, 

tendo apenas os farmacêuticos acesso. Estes encontram-se acondicionados num armário 

SupplyPoint, que se trata de um sistema automatizado em que as gavetas apenas abrem 

após a introdução de um código de segurança ao qual apenas os farmacêuticos têm 

acesso. 

Mensalmente, são conferidos os prazos de validade dos produtos e retirados 

aqueles cujo prazo expira dentro de 6 meses. Faz-se uma devolução ao fornecedor para 

que seja concedido outro produto com prazo superior e, caso a devolução não seja 

aceite, é feito o abate do produto.. 

Para evitar situações de devolução, no HSB segue-se o princípio Firt Expired First 

Out (FEFO), sendo os produtos com menor prazo armazenados à frente dos restantes. 
 

4. Sistemas de distribuição de medicamentos 

 

A distribuição de medicamentos e outros produtos farmacêuticos utilizados no 

hospital é uma função dos SFH. O FH intervém em todo o circuito do medicamento 

hospitalar, sendo o responsável pela seleção, aquisição, armazenamento, distribuição, 

produção e controlo de todos os medicamentos utilizados no meio hospitalar (quer para o 

internamento, quer para o regime de ambulatório), tendo sempre como base critérios de 

qualidade, eficácia, segurança e custo, de modo a promover o uso racional do 

medicamento (Conselho Executivo do Plano de Reestruturação da Farmácia Hospitalar, 

2005; Parra et al, 1999) 

Esta é a atividade em que se torna mais visível a ação do farmacêutico hospitalar 

e onde mais vezes se estabelece o contacto dos SF com os serviços clínicos do Hospital. 

Deste modo, devem ser implementadas Normas e Procedimentos, em estreita ligação 
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com os serviços clínicos, estabelecendo-se assim um sistema eficaz e seguro de 

distribuição, com vista à racionalização da terapêutica. 

A distribuição de medicamentos tem como principais objetivos: garantir uma 

distribuição correta e racional, disponibilizando o medicamento correto, na dose e 

quantidade certa, com qualidade, que pressupõe segurança, eficácia, rapidez e controlo; 

garantir o cumprimento integral do plano terapêutico prescrito, 24 horas por dia; 

assegurar a validação da prescrição; garantir a correta administração dos medicamentos; 

minimizar os erros de medicação; potenciar o papel do farmacêutico na equipa 

assistencial; reduzir o tempo de enfermaria dedicado a tarefas administrativas e de 

preparação e manipulação de medicamentos (Conselho Executivo do Plano de 

Reestruturação da Farmácia Hospitalar, 2005). 

No CHS a distribuição de medicamentos pode ser dividida em distribuição a 

doentes em regime de internamento (DIDDU e distribuição tradicional ou clássica: 

reposição de stocks por níveis ou distribuição personalizada por requisição 

individualizada), distribuição a doentes em regime de ambulatório e distribuição de 

medicamentos sujeitos a control especial. Independentemente do sistema de distribuição 

adotado, os medicamentos dispensados devem ser, sempre que possível, 

acondicionados e embalados em doses unitárias, havendo por isso a necessidade de 

implementar uma unidade de reembalagem nos SF capaz de responder às necessidades 

(Conselho Executivo do Plano de Reestruturação da Farmácia Hospitalar, 2005; Parra et 

al., 1999) 

 

4.1. Distribuição clássica 

 

 Uma vez que nem sempre é viável a distribuição de medicamentos em dose 

unitária, recorre-se ao sistema de distribuição tradicional, que inclui o Sistema de 

Reposição de Stocks Nivelados e o Sistema de Distribuição Personalizada por 

Requisição Individualizada (Conselho Executivo do Plano de Reestruturação da Farmácia 

Hospitalar, 2005; Parra et al. 1999) 

 

4.1.1. Reposição de stock por níveis 

 

 Este modelo caracteriza-se por haver dispensa de medicação, de forma não 

individualizada por: solicitação da equipa de enfermagem, mediante requisição à 

farmácia, tendo como base as prescrições e o nível de stock a repor, para SC sem 
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DIDDU; reposição do stock gasto, pelo FH, com base nas prescrições (UCI); e reposição 

de stocks nivelados, nos carros de medicação, existentes nos serviços de Urgência ou 

nos serviços com DIDDU. 

Os níveis de cada serviço são determinados após análise de consumes e com 

base na especificidade do serviço sendo, sempre que necessário, feito o reajuste do 

stock por parte do farmacêutico, juntamente com a equipa do serviço em questão. 

Este tipo de sistema adequa-se a serviços em que não sejam operativos outros 

sistemas de dispensa como a dose unitária e em que a permanência do doente seja 

inferior a 24 horas, como é o caso dos hospitais dia, urgências e bloco operatório. 

 

4.1.2. Distribuição personalizada 

 

Este sistema é uma alternativa para alguns serviços, podendo também ser 

utilizado como complemento do sistema de reposição de stocks por níveis, para a 

dispensa de fármacos que requeiram um controlo especial pela sua indicação ou pelo seu 

elevado custo. 

É realizado mediante pedido individual à Farmácia, com base na prescrição 

médica, para um doente específico, com dispensa diária individualizada, bem 

acondicionada e identificada para o doente em questão. 

  

4.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) 

 

A DIDDU é o tipo de distribuição que melhor assegura a correcta distribuição, 

diminuendo os erros associados a todo o circuito do medicamento e garantindo uma 

maior segurança, qualidade e eficiência, permitindo um melhor control, com um 

acompanhamento farmacoterapêutico efetivo. 

Este sistema é obrigatório desde 1992, de acordo com o despacho publicado no 

DR nº 32, 2ª série de 28 de Janeiro de 1992. No HSB desenvolve-se num armazém 

localizado perto do de reembalagem e faz a distribuição para todos os serviços de 

internamento com taxa de ocupação e permanência elevadas, como é o caso das 

Medicinas e Cirurgias 1 e 2 (Homens e Mulheres), Pneumologia, Gastroenterologia, 

Psiquiatria, Pediatria, entre outros, excluindo as UCI, uma vez que estas apresentam 

constantes alterações na terapêutica, devido à instabilidade clínica dos doentes 

internados. 
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Todas as prescrições médicas são revistas e validadas por um farmacêutico e 

qualquer dúvida ou erro que surja é resolvido de imediato com o medico prescritor. Os 

medicamentos são dispensados em gavetas por dose unitária, sendo que cada gaveta 

corresponde a um doente e cada bloco de gavetas a um serviço, e distribuídos de acordo 

com o perfil farmacoterêutico do doente, por um periodo máximo de 24 horas. No caso de 

feriado ou fim de semana, o periodo de distribuição passa a 48 ou 72 horas, 

respetivamente. 

No CHS a prescrição médica pode ser informatizada ou manual, o que neste 

ultimo caso obriga à transcrição da mesma A intervenção farmacêutica neste tipo de 

distribuição tem um papel fundamental, que permite: detetar possíveis erros de indicação, 

duplicações de terapêutica, doses, posologias inadequadas, via e forma de 

administração, duração do tratamento; idenficar interações, efeitos secundários, contra-

indicações, alergias; garantir o cumprimento da prescrição médica, evitando erros; 

participar na escolha do medicamento mais adequado e garantir a adequada terapêutica 

farmacológica, fazendo cumprir protocolos terapêuticos instituídos; garantir a correta 

utilização dos medicamentos, ajudando a otimizar a terapêutica prescrita, de forma a 

reduzir custos; prestart informações sobre cuidados e recomendações sobre a 

administração, garantindo que esta seja correta. Para que uma prescrição seja validada é 

necessário ter em consideração: possíveis duplicações; possíveis doses, vias ou 

frequências incorretas; possíveis interações, possíveis alergias do doente; cumprimento 

do guia farmacoterapêutico do CHS; prescrição de fármacos de justificação obrigatória; 

verificar a relação com a medicação prescrita anteriormente; avaliar se é um 

medicamento de distribuição tradicional. 

Após a validação das prescrições, o farmacêutico gera um mapa 

farmacoterapêutico do serviço validado, que vai ser enviado informaticamente para o 

sistema automatizado, o Kardex. Esta faz a distribuição por medicamento, indicando o 

pedido e data deste, o serviço clinico, o nome do doente e cama em que se encontra, 

nome do medicamento, forma farmacêutica, quantidade, data e frequência de 

administração e stock existente. Através do Kardex é possível uma melhor rentabilização 

do tempo, control dos stocks e minimização da probabilidade de erros. Após distribuição 

pelo Kardex, um TDT reparte a medicação pelos 4 compartimentos da gaveta de cada 

doente, que correspondem aos tempos de toma (manhã, almoço, jantar e SOS), tendo 

em conta a posologia constante no mapa. Cada serviço clinico possui um bloco de 

gavetas previamente identificadas pelo TDT com o nome do dente, cama, dia da 

distribuição, número do processo e data de nascimento. No caso de medicação que 
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fisicamente não é possível transportar nas gavetas, como os injetáveis de grande volume, 

são devidamente identificados e transportados na caixa correspondente ao serviço 

clinico. Por outro lado, a medicação sujeita a conservação no frigorífico é retirada do 

mesmo imediatamente antes do seu envio, estando inscrito na gaveta a necessidade de 

recolher esta medicação. No final deste circuito, e antes de ser enviada a medicação para 

os serviços, é feita uma validação por um farmacêutico, que regista as não 

conformidades e que, até às 15 horas verifica se houve alterações nas prescrições. 

 Ao longo do dia, os médicos podem realizar alterações nas prescrições, tanto em 

doentes já internados, como altas, transição de serviço ou internamento de novos 

doentes. Deste modo, o farmacêutico responsável pela validação das prescrições, gera 

ao longo do dia dois mapas: um que é enviado diretamente para o Kardex e outro, mais 

próximo da hora de entrega da medicação no serviço, que é impresso e entregue ao TDT 

para que sejam feitas as alterações à medicação anteriormente preparada. 

Fora do horário de funcionamento dos SFH, encontra-se sempre um farmacêutico de 

prevenção para dispensar medicação de caráter urgente que não exista nos stocks dos 

serviços (Conselho Executivo do Plano de Reestruturação da Farmácia Hospitalar, 2005). 

Semanalmente, o farmacêutico desloca-se a alguns serviços de forma a validar o 

circuito do medicamento desde a farmácia até ao serviço em questão, verificando junto 

do enfermeiro chefe se a medicação administrada a cada doente, a dose e vias de 

administração estão corretas.  

 

4.3. Distribuição a doentes em ambulatório 

 

A dispensa de medicamentos em regime de ambulatório surge da necessidade de 

fazer face a situações de emergência em que o fornecimento dos mesmos não possa ser 

assegurado pelas farmácias comunitárias, e de vigilância e controlo dos medicamentos 

para determinadas patologias crónicas devido à sua elevada carga tóxica e elevado 

valore económico. 

A distribuição de medicamentos em ambulatório no HSB segue as diretrizes do CA e 

permite que o doente atendido na consulta externa ou urgência faça a terapia gratuita em 

casa, sem que disso resulte a diminuição do seguimento farmacoterapêutico. Este 

seguimento tem importância na medida em que as patologias e terapias em questão 

necessitam de uma vigilância rigorosa devido à possibilidade de toxicidade, reações 

adversas ou má adesão ao tratamento. Este tipo de distribuição resulta também de 

situações de emergência em que um medicamento esteja esgotado em farmácia de 
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oficina e do facto de certos medicamentos de elevado valor económico apenas serem 

comparticipados a 100% se dispensados pelos SF do hospital (Conselho Executivo do 

Plano de Reestruturação da Farmácia Hospitalar, 2005; Parra et al., 1999) 

No HSB, este tipo de distribuição é feito numa sala acessível aos doentes e com 

acesso ao exterior dos SF, com dois balcões de atendimento (Anexo 4). Os 

medicamentos estão armazenados nas condições apropriadas, estando os que 

necessitam de frio acondicionados em câmaras frigoríficas com controlo de temperatura e 

humidade, e os restantes em gavetas deslizantes ordenados por patologia e por ordem 

alfabética. 

As receitas são prescritas eletronicamente, de acordo com o Despacho 

nº13382/2012 de 4 de Outubro, sendo que para o seu levantamento o utente apenas 

necessita de apresentar o cartão do hospital que possui um número de identificação 

através do qual é identificado o doente. Caso não possua este cartão, o utente apresenta 

o seu cartão de identificação pessoal. Através do sistema informático é possível, com 

toda a confidencialidade, ter acesso aos dados pessoais do doente, seu diagnóstico e 

perfil farmacoterapêutico, datas de consultas e levantamento de medicamentos, tipo de 

medicação levantada (quantidade, posologia, lote), médico prescritor, custo da 

terapêutica, entre outros. Desta forma, o farmacêutico tem a possibilidade de diminuir o 

tempo entre a prescrição e a dispensa, minimizar a ocorrência de erros, fazer o 

seguimento farmacoterapêutico do doente e avaliar a adesão à terapêutica.  

No ato da dispensa dos medicamentos é dever do farmacêutico informar o utente 

acerca da medicação, como o modo de administração, duração do tratamento, reações 

adversas, precauções, cuidados de armazenamento, entre outras informações que 

possam ser relevantes para esclarecimento das dúvidas do utente. Deve ainda, após 

identificação do utente no sistema informático, inserir no mesmo os medicamentos 

dispensados, bem como as quantidades e lotes. 

No caso de tratamentos superiores a 1 mês, a dispensa de medicamentos é feita 

apenas para um mês, com exceção de algumas terapias de reposição hormonal em que 

a medicação é dispensada para três meses. 

Semanalmente, o farmacêutico responsável pela distribuição de ambulatório 

procede à contagem dos medicamentos em stock para seu controlo. 

Sendo estes tratamentos dispendiosos, recentes e que necessitam de 

monotorização, todos os meses é enviado para o Infarmed o registo dos medicamentos 

biológicos dispensados para a artrite reumatoide, espondilite anquilosante e atrite 

idiopática juvenil. 
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O DL nº118/92 define quais os medicamentos dispensados gratuitamente, 

estando definidos grupos e subgrupos farmacoterapêuticos que integram os diferentes 

escalões de comparticipação. Esses grupos só podem ser dispensados se já estiverem 

incluídos na lista de medicamentos comparticipáveis publicada anualmente no Diário da 

República que engloba: 

• Fatores anti-hemofílicos, antineoplásicos, tuberculostáticos e 

antilepróticos; 

• Hormona de crescimento; 

• Medicamentos para o tratamento da fibrose quística; 

• Medicamentos para o tratamento de lúpus, hemofilia e hemoglobinopatias. 

Para além destes, tem sido publicada legislaçãoo para a dispensa de 

medicamentos para patologias específicas como a paramiloidose, esclerose múltipla, 

acromegália, entre outras. 

 

4.4. Medicamentos sujeitos a controlo especial 

 

4.4.1. Psicotrópicos e estupefacientes 

 

Os psicotrópicos e estupefacientes estão sujeitos a um controlo rigoroso devido às 

suas características específicas que os tornam passíveis de conduzir a abusos no seu 

consumo. Estão sujeitos a uma legislação especial, o Decreto-Lei nº 15/93 de 22 de 

Janeiro, que estabelece o regime jurídico do tráfico e consumo de estupefacientes e 

psicotrópicos. 

No HSB, para que seja feita a distribuição destes medicamentos é necessário que 

seja entregue uma requisição específica (Anexo 5) emitida pela imprensa nacional da 

Casa da Moeda. Cada requisição é composta pelo original e pelo duplicado, sendo que o 

original fica nos SF e o duplicado no serviço que requisitou. 

Para que seja feita a cedência desta medicação é necessário a entrega da 

requisição nos SF, devidamente preenchida e assinada pelo diretor do serviço ou 

substituto legal. Cada requisição apenas pode conter uma substância ativa, para a qual o 

enfermeiro deve colocar a identificação do doente e medicamento, a dosagem, e a 

quantidade. 

No HSB, a dispensa desta medicação é não só arquivada através dos impressos, 

mas também registada num livro próprio. É anotado, por serviço, registando-se o 

medicamento e sua dosagem, a quantidade e assinatura do farmacêutico responsável. 
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Este livro acompanha a medicação até ao serviço em questão para que seja assinado 

pelo enfermeiro responsável no ato da dispensa. 

Dentro deste circuito especial participei na verificação de stocks semanalmente, 

dispensa da medicação e seu registo 

 

4.4.2. Hemoderivados 

 

A requisição, distribuição e administração dos medicamentos hemoderivados é 

regulada pelo Despacho nº 1051/2000 de 14 de Setembro. 

A prescrição desta medicação é feita através de impresso próprio, onde é 

colocado o fármaco e lote (Anexo 6). Cada impresso apenas pode corresponder a um 

doente. 

No HSB, os medicamentos hemoderivados encontram-se armazenados no 

armazém de distribuição tradicional, sendo a sua distribuição uma tarefa do farmacêutico. 

Nesta área participei no preenchimento dos impressos e identificação dos 

medicamentos com o nome do doente em questão, sendo posteriormente conferido pelo 

farmacêutico responsável. 

 

5. Produção e controlo de medicamentos 

 

No HSB, a área destinada à produção e controlo de medicamentos foi projetada 

de modo a serem produzidas preparações seguras e eficazes em condições apropriadas. 

Esta área da farmácia compreende 5 espaços onde são feitos todos os procedimentos, 

desde  as preparações estéreis à reembalagem. Todas estas áreas estão sob a 

responsabilidade de um farmacêutico e são abrangidas pelo SGICM. 

 

5.1. Preparação de misturas intravenosas 

 

As misturas intravenosas preparadas no HSB compreendem os fármacos 

citotóxicos e as preparações extemporâneas estéreis, como é o caso de preparações 

para uso oftálmico.  

A preparação deste tipo de medicação necessita de condições especiais, 

existindo uma sala de preparação do operador com uma antecâmara de passagem 

obrigatória, onde o operador se equipa com o material necessário: bata, touca, luvas, 

proteção de sapatos e máscara. 
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5.1.1. Manipulação de fármacos citotóxicos 

 

O tratamento de quimioterapia é feito, maioritariamente, através de protocolos já 

estabelecidos, em ciclos de tratamento que podem ser compostos por apenas um 

fármaco ou por associações. Uma vez que estes fármacos interferem com a qualidade de 

vida do doente, devido aos seus efeitos secundários, para além do tratamento de 

quimioterapia, é dispensada também aos doentes medicação antiemética.  

A prescrição médica é feita online e analisada pelo farmacêutico responsável que 

verifica os fármacos, dose, diagnóstico e protocolo utilizado, diluições, tempo de perfusão 

e os intervalos entre os ciclos. Para o cálculo da dose de fármaco o farmacêutico deve ter 

em conta a superfície corporal do doente (em função da altura e peso), tendo também em 

consideração a cinética do fármaco no caso de doentes com comprometimento da função 

hepática ou renal.  

A preparação da medicação é feita apenas no dia de administração após 

confirmação positiva por parte do enfermeiro responsável pelo serviço, informando que o 

doente se encontra em condições de realizar a quimioterapia. O intervalo entre a 

preparação da medicação e a sua administração não pode durar mais que duas horas, 

sendo por isso enviada a medicação para o serviço assim que é preparada.  

Após a validação da prescrição, o farmacêutico emite a rotulagem e o plano do 

doente e procede-se à preparação. Esta é feita por um TDT devidamente equipado com o 

material de proteção numa sala com pressão de ar negativa para evitar a passagem de 

partículas para o exterior e câmara de fluxo laminar vertical (CFLV). Após a manipulação 

dos fármacos, os medicamentos preparados são colocados na janela de comunicação 

retirados pelo farmacêutico que verifica se está conforme em termos de cor e limpidez, 

embala e rotula. Posteriormente, os medicamentos são enviados por um AO até ao 

Hospital Dia de Oncologia.  

Nesta área da farmácia assisti à manipulação de citotóxicos juntamente com um 

TDT, verifiquei a validação de prescrições pelo farmacêutico, embalei e rotulei os 

fármacos após preparação e fiz gestão dos stocks informaticamente. 

 

5.1.2. Preparações extemporâneas estéreis 

 

A preparação de estéreis é realizada pelos TDT numa sala assética, com Câmara 

de Fluxo Laminar Horizontal (CFLH), que permite a circulação de ar a 15 cm da parte 
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frontal. Durante o processo de preparação, bem como antes e após o mesmo, devem ser 

verificadas a cor e limpidez das preparações 

No HSB, as requisições para produção de medicamentos estéreis são entregues 

em papel e as preparações mais frequentemente realizadas são os colírios reforçados e 

os medicamentos intravítreos.  

No decorrer do meu estágio o contacto com esta área foi pouco, tendo apenas 

participado na receção e análise das requisições e verificação dos fármacos após 

manipulação, bem como embalamento e rotulagem. 

 

5.2. Preparação de formas farmacêuticas não estéreis 

 

No HSB, a preparação de formas farmacêuticas não estéreis é orientada pelas 

Boas Práticas de Farmácia e regulada pelos DL nº 90/2004 de 20 de Abril e nº 95/2004 

de 22 de Abril.  

Os medicamentos são preparados após receção de uma prescrição médica e é 

feita uma ficha de preparação e respetivo rótulo que deve conter as informações do 

doente, data de preparação, designação atribuída à preparação, quantidade a preparar, 

lote atribuído, fórmula, técnica de preparação, ensaios de verificação, material de 

embalagem e seu lote, condições de conservação e prazo de utilização.  

Entre as preparações que se efetuam no HSB encontram-se papéis 

farmacêuticos, xaropes, soluções, suspensões, entre outras.  

Nesta área da farmácia não participei, tendo-me sido apenas explicados os 

procedimentos. 

 

5.3. Reembalagem 

 

A reembalagem no HSB é realizada emequipamento automático, sendo feita para 

medicamentos orais sólidos que se destinam à distribuição por DIDDU e em regime de 

ambulatório. É feita numa sala isolada, pelos AT, devidamente protegidos dom bata, 

luvas, touca e máscara, para evitar contaminações.  

Deve ser embalado um medicamento de cada vez, para evitar contaminações, ao 

qual é atribuído um lote. Diariamente, é feito um registo dos lotes embalados, que deve 

ser verificado e validado pelo farmacêutico responsável, sendo verificada a data de 

reembalagem, medicamento e seu lote, forma farmacêutica, dosagem, lote atribuído e 

validade.  
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Durante o estágio participei na verificação diária dos lotes embalados. 

 

6. Acompanhamento da visita médica 

 

Semanalmente, é feito o acompanhamento da visita médica no HOSO pela 

coordenadora dos serviços farmacêuticos.  

Esta foi uma das atividades que tive oportunidade de participar, fazendo o 

acompanhamento da visita juntamente com os médicos e a coordenadora dos serviços 

farmacêuticos. Durante esta visita o médico expõe o quadro clínico do doente, sendo feita 

uma avaliação conjunta das terapias e possíveis decisões a tomar. O farmacêutico vai 

preparado com o historial terapêutico do doente de forma a poder avaliar parâmetros 

como o tempo de antibioterapia.  

A presença do farmacêutica nestas visitas é essencial e demonstra a 

responsabilidade e importância do mesmo no que diz respeito à terapia farmacológica 

dos doentes. 

 

7. Conclusão 

 

Ao longo dos 2 meses de estágio no CHS tive a oportunidade de aprender e 

consolidar conhecimentos adquiridos ao longo do curso.  

Apesar de não ter participado em todas as atividades da farmácia hospital, foi um 

estágio bastante gratificante, uma vez que conheci uma outra realidade do que é o 

trabalho de um farmacêutico e notei a responsabilidade e importância do farmacêutico 

num hospital. 

 Assim, revelou-se uma mais valia em termos de aquisição de conhecimentos e 

para o meu futuro enquanto farmacêutica. 
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Anexos 
 

Anexo 1 – Condições e locais de armazenamento 

 

 
 

Anexo 2 – Armazém de injetáveis de grande volume 
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Anexo 3 – Armazém de inflamáveis 

 

 
 

Anexo 4 – Sala de distribuição de medicamentos em ambulatório 
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Anexo 5 – Requisição de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

 

 
 

Anexo 6 – Requisição para pedido de medicamentos hemoderivados 
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