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I’m glad I did it, 
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RESUMO  
A profissão farmacêutica encontra-se numa posição privilegiada para o desempenho daquela que é a 

sua missão: preservar, promover e restaurar a saúde da população. A proximidade da comunidade faz 

do farmacêutico um profissional de saúde frequentemente requisitado, sendo este, por diversas vezes, 

o primeiro ou o último com o qual o utente contacta, realidade que exacerba a importância do seu 

contributo para o funcionamento do circuito de tratamento de um utente. 

Acresce que, na qualidade de especialista do medicamento, é da responsabilidade do farmacêutico 

garantir que a sua utilização representa um acréscimo positivo e seguro para a saúde da comunidade. 

Cumpre ao farmacêutico, face a esta competência, promover o uso racional do medicamento e educar 

a população para o seu papel na saúde. 

Perante o atual enquadramento da atividade farmacêutica no âmbito da Farmácia de Oficina, o estágio 

curricular obrigatório para a conclusão do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas é um 

período essencial para garantir o contacto com as diferentes vertentes da intervenção farmacêutica 

junto da comunidade. 

O presente relatório, constituído por duas partes, pretende ser reflexo daquele que foi o estágio 

desenvolvido na Farmácia Aliança ao longo dos meses de julho, agosto, setembro e outubro. A 

primeira parte consiste numa descrição personalizada dos principais domínios inerentes ao trabalho 

diário em Farmácia de Oficina. A segunda, assumindo um caráter mais científico, corresponde ao 

desenvolvimento teórico de dois temas, a Saúde Mental e a Ansiedade, trabalho que alicerçou a 

concretização de intervenções diretas junto do público-alvo da Farmácia Aliança. 

Na sua globalidade, o Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária é a derradeira 

oportunidade para que, o ainda estudante de Ciências Farmacêuticas possa, sob a alçada da formação 

académica, explorar as potencialidades daquela que é a atividade profissional com maior 

representatividade nacional no setor farmacêutico. O presente relatório é, assim, parte integrante da 

finalização de um processo de aprendizagem contínuo. A sua estrutura é reflexo da polivalência da 

formação académica que o precede, mas também consequência da multidisciplinaridade indissociável 

da profissão farmacêutica. 
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OBJETIVO 

 

O estágio profissionalizante em Farmácia Comunitária é uma componente essencial no percurso 

académico de um farmacêutico, uma vez que permite complementar a formação até então 

adquirida ao longo do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF). 

O presente relatório tem como objetivo descrever o estágio que realizei ao longo de 4 meses na 

Farmácia Aliança (FA),cuja planificação se encontra no Anexo I, dando conta de todas as 

valências associadas ao trabalho em Farmácia de Oficina e a esta farmácia em particular. 

Pretende, assim, ser reflexo das oportunidades que surgiram no decorrer do estágio, bem como 

do processo de aprendizagem desenvolvido e das competências postas em prática e adquiridas. 

 

PARTE I – FARMÁCIA ALIANÇA 
 

1. FARMÁCIA ALIANÇA E GRUPO FASTFARMA, FARMÁCIAS LDA. 
 

A FA encontra-se aberta ao público desde 1909. Atualmente, é a sede do Grupo FastFarma, 

farmácias Lda., grupo empresarial que engloba ainda a Farmácia Santo António e o Espaço 

Saúde Lionesa (uma parafarmácia). 

No âmbito do meu estágio na FA, foram reservados momentos de visita a estas instalações e 

proporcionadas oportunidades de diálogo acerca das particularidades de cada espaço, bem como 

acerca do seu enquadramento no seio do grupo. 

Apesar deste contacto direto ter sido pontual, parte do trabalho diário na FA implica a 

comunicação entre os diferentes constituintes do grupo, razão pela qual se revelou fundamental 

compreender a dinâmica de cada um. 

 

2. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E FUNCIONAL DA FARMÁCIA ALIANÇA 
 

2.1. Localização e Horário de funcionamento 
 

A FA situa-se na Rua da Conceição nº2/18, no Porto. A sua localização privilegiada, no centro 

da cidade, faz dela uma farmácia muito requisitada por distintos grupos da população, o que 

obriga a uma contínua aposta na competência técnica dos seus profissionais, bem como na 

diversidade de produtos e serviços disponíveis. 
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Apesar da maioria de utentes da FA corresponder a idosos polimedicados, muitos deles 

residentes na zona e clientes há já muitos anos, esta farmácia é também alvo de procura por 

nichos particulares da sociedade, o que justifica a crescente aposta num serviço diferenciador. É, 

assim, preocupação da FA prestar à população um serviço completo e integrado, procurando 

suprir as muitas necessidades de uma sociedade cada vez mais exigente. 

No que diz respeito ao horário de funcionamento, a FA encontra-se aberta ao público de 

segunda-feira a sábado, das 8.30h às 22h, cumprindo, desta forma, as exigências impostas pelo 

Decreto-Lei (DL) nº53/2007, de 8 de março [1].  

 

2.2. Organização e descrição do espaço exterior e interior 
 

Na qualidade de prestador de serviços de saúde, uma farmácia de oficina deve estar 

perfeitamente sinalizada, de modo a permitir a sua fácil e rápida identificação por parte da 

população. Para além disso, tal como definem as normas de Boas Práticas em Farmácia 

Comunitária, a farmácia deve ser de fácil acesso a todos os potenciais utentes [2].  

Tendo por base estas premissas, a FA garante a sua evidente sinalização recorrendo a um 

símbolo “cruz verde” iluminado e a uma placa à entrada, com o nome da farmácia e do diretor 

técnico. Visível para o exterior existe, ainda, informação acerca do horário de funcionamento da 

FA e das farmácias de serviço no município. 

Conforme ilustrado no Anexo II, a FA encontra-se dividida em duas áreas individualizadas, com 

entradas independentes e sem comunicação interior. A área principal é constituída por uma zona 

de atendimento ao público (na qual existe um espaço reservado à realização de provas 

bioquímicas, prestação de serviços de enfermagem e administração de vacinas), um armazém, 

um laboratório, um gabinete de dermocosmética e um escritório. A outra área mencionada 

destina-se à dispensa e aconselhamento de produtos de puericultura e de ortopedia. 

 

2.3. Recursos humanos 
 

A equipa técnica da FA é constituída por 9 elementos, conforme legislado pelo DL nº 307/2007, 

de 31 de agosto, e tal como discriminado no Anexo III [3].  

Na FA trabalham também, em regime de prestação de serviços, uma farmacêutica responsável 

pelo Laboratório de Homeopatia, três enfermeiras, uma esteticista, uma estafeta e uma 

empregada de limpeza. 
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3. FONTES DE INFORMAÇÃO  
 

Segundo o artigo 37º do DL nº 307/2007 de 31 de agosto, uma farmácia de oficina deve dispor 

de vários documentos de apoio à prática farmacêutica. Esta norma compreende o Prontuário 

Terapêutico, o Mapa Terapêutico, o Índice Nacional Terapêutico, a Farmacopeia Portuguesa e o 

Formulário Galénico Português [4].  

Na FA, para além destes exemplares, estão disponíveis para consulta documentos de referência 

sobre Legislação Farmacêutica, fontes bibliográficas sobre Farmácia Clínica específicas para 

grupos particulares da população (como é o caso dos idosos) e ainda uma ampla gama de fontes 

de informação sobre Homeopatia e Naturopatia, duas grandes apostas da FA. 

Estes documentos são fundamentais para esclarecer dúvidas pontuais acerca de indicações 

terapêuticas e posologia, interações, contraindicações e precauções com a utilização de 

determinado medicamento ou matéria-prima. No entanto, ainda que seja inquestionável a 

credibilidade destas fontes de informação, a prática do dia-a-dia nem sempre permite a consulta 

frequente das mesmas. Felizmente, o desenvolvimento de aplicações tecnológicas específicas 

para a área da saúde tem vindo a permitir ultrapassar essa barreira e, atualmente, existem 

ferramentas eletrónicas que permitem ao farmacêutico a consulta rápida de informação 

fidedigna acerca do medicamento. É o caso do sistema informático utilizado pela FA, mas 

também de plataformas online como são exemplo o Centro de Documentação e Informação de 

Medicamentos (CEDIME) da Associação Nacional de Farmácias (ANF), o Centro de 

Informação do Medicamento (CIM) da Ordem dos Farmacêuticos e o próprio INFARMED – 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 

 

4. SISTEMA INFORMÁTICO 
 

O sistema informático utilizado pela FA para gestão do serviço é o Sifarma 2000. O Sifarma 

2000 é o programa mais amplamente utilizado em farmácia de oficina a nível nacional e foi 

desenvolvido para facilitar a atividade farmacêutica, permitindo uma prestação de cuidados 

mais segura e adequada, ao minimizar a ocorrência de erros e garantir a rastreabilidade de todos 

os procedimentos [5]. Este programa é utilizado no desempenho de inúmeras funções associadas 

à gestão da farmácia e ao circuito do medicamento (CM), tais como criação, envio e receção de 

encomendas, criação de fichas de produto e de cliente, processamento e regularização de 

devoluções, controlo dos prazos de validade, gestão de stocks e de vendas, faturação e emissão 

de lotes de receitas, controlo da entrada e saída de psicotrópicos e estupefacientes, dispensa 

farmacêutica e aconselhamento. 
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Cada profissional tem acesso ao programa a partir de um determinado código, de modo a que 

todos os procedimentos possam ser rastreados até ao operador e possa ser imputada 

responsabilidade sobre os mesmos.  

No início do estágio passei a utilizar o código pré-definido pela FA para o “Estagiário”. De uma 

forma geral, tive possibilidade de contactar com todas as funcionalidades do Sifarma 2000 

mencionadas. Contudo, as que explorei mais foram as que mais diretamente se relacionam com 

o atendimento e a procura de informação acerca dos medicamentos e produtos (localização, 

histórico de compra e venda, indicações, posologia, interações, etc.). 

 

5. ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO 
 

5.1. Gestão de stocks 
 

O stock de uma farmácia é um elemento essencial para garantir o ótimo funcionamento da 

mesma, mas é também um importante parâmetro reflexo da qualidade da gestão. A sua 

manutenção é fundamental, não só para garantir a prestação dos cuidados de saúde à população, 

mas também para assegurar a viabilidade financeira da farmácia. Compreende-se, assim, que a 

gestão do stock seja um trabalho contínuo e dinâmico, que deve acompanhar as oscilações 

sazonais da procura, fruto das variáveis sociais, culturais, políticas, económicas e do domínio da 

própria saúde pública. 

Durante o meu estágio na FA foi-me possível acompanhar o processo de gestão dos diferentes 

stocks da farmácia, em diferentes momentos e sob o supervisionamento de diferentes 

profissionais, o que contribuiu para um melhor entendimento da subjetividade inerente a um 

processo padronizado, mas também moldável às especificidades próprias dos diferentes 

produtos. 

 

5.1.1. Aquisição  

 

Aquando da aquisição de um produto farmacêutico, a farmácia passa a ser parte integrante do 

circuito próprio destes produtos. Inicia-se, desta forma, um processo faseado de 

responsabilização, que envolve a conservação dos produtos, o seu armazenamento e o controlo 

da sua qualidade até à dispensa ao utente.  

O processo de gestão de stock implica a definição prévia dos medicamentos e produtos que a 

farmácia pretende adquirir. A idealização do stock decorre mediante a análise do histórico de 

vendas da farmácia, as necessidades da população alvo e a oferta disponível no mercado. Para a 
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aquisição dos produtos contribuem ainda a qualidade dos mesmos e as condições comerciais 

disponíveis mais vantajosas para a farmácia. 

Com a introdução de um determinado produto no stock é criada a respetiva ficha e são definidos 

os níveis máximo e mínimo de produto no stock. Estes valores estabelecidos são acompanhados 

no tempo, uma vez que o número de vendas realizadas em dado período ou o caráter sazonal do 

produto podem determinar a sua atualização. 

A encomenda de produtos pode ser realizada diretamente aos laboratórios responsáveis pela sua 

produção, a distribuidores ou a fornecedores. Na FA, o critério que determina a escolha de uma 

ou de outra opção é a sustentabilidade económica, financeira e fiscal da compra, em função das 

condições comerciais apresentadas à farmácia, no que diz respeito ao prazo de pagamento, ao 

prazo de entrega, às condições de transporte e a eventuais descontos aplicáveis. Os principais 

fornecedores da FA são, assim, a Cooprofar, a Alliance Healthcare e a OCP PORTUGAL. 

Uma vez definido um determinado stock, é necessário efetuar pedidos de encomenda diários, 

que têm como objetivo repor as faltas, consequentes das vendas realizadas diariamente. Na FA, 

as encomendas diárias são realizadas em três momentos do dia. Por norma, estes pedidos são 

gerados automaticamente através do Sifarma 2000, tendo por base os valores de stock máximo e 

mínimo definidos para cada produto, por comparação com o stock da farmácia no momento de 

criação da encomenda. Mediante critérios de aquisição pré-definidos, compete ao profissional 

responsável avaliar a proposta de encomenda gerada, validá-la e proceder ao seu envio. 

Para além das encomendas diárias pré-estabelecidas, podem ser realizados pedidos urgentes aos 

fornecedores, caso surja no atendimento uma necessidade pontual por parte do utente.  

A satisfação destes pedidos foi o meu primeiro contacto com o processo de encomendas na FA. 

Desde o início do meu estágio que me foi atribuída a responsabilidade de processar encomendas 

realizadas via online ou via telefónica, o que me permitiu efetuar pedidos de encomenda por via 

telefónica e através do Sifarma 2000 (Encomenda Instantânea) para satisfazer estas 

necessidades. Estes procedimentos foram essenciais como introdução prática ao conceito de 

stock da farmácia e à gestão em armazém. 

 

5.1.2. Receção 

 

Uma vez efetuada a encomenda, o passo seguinte no circuito é a receção dos produtos 

encomendados. As encomendas efetuadas são entregues na FA através de uma porta lateral que 

dá acesso direto ao armazém principal, evitando assim a perturbação da área reservada ao 

atendimento ao público. Todas as encomendas são entregues em contentores específicos 

(térmicos no caso dos produtos que requerem temperaturas baixas de conservação), associados a 

cada fornecedor, devidamente identificados com o nome da farmácia, com um código de barras 
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e um código numérico, a fim de evitar o seu eventual extravio. As encomendas chegam à 

farmácia acompanhadas da respetiva fatura (em duplicado) ou guia de remessa.  

Durante o meu estágio participei frequentemente na receção de produtos encomendados. Por 

diversas vezes fiz a conferência de encomendas, processo que implica a verificação da 

compatibilidade entre a quantidade pedida e a recebida, do preço de fatura de cada produto, do 

prazo de validade (que deve ser compatível com o período estimado de permanência do produto 

na farmácia antes da dispensa ao utente para consumo) e da conformidade do produto, em 

termos do cumprimento das condições de conservação e da integridade da embalagem. Foi 

também da minha responsabilidade efetuar a receção de encomendas, processo realizado através 

do Sifarma 2000 e que culmina com a introdução dos produtos conferidos no stock da farmácia.  

Aquando da finalização da receção de uma encomenda é fundamental comparar o valor final da 

fatura com o valor processado no sistema informático e efetuar correções consequentes das 

variações eventualmente observadas. Finda esta tarefa, as faturas são assinadas, datadas e 

arquivadas.  

Assim, finalizado este processo, pode ocorrer que alguns dos produtos encomendados não 

tenham sido enviados. O Sifarma 2000 permite transferir os produtos em falta para outro 

fornecedor, criando automaticamente uma nova proposta de encomenda para o mesmo. Na FA 

esta transferência de faltas funciona de forma rotativa entre os principais fornecedores. 

 

5.1.3. Armazenamento 

 

A etapa subsequente à receção de produtos na farmácia é o respetivo armazenamento. A 

organização do armazém na farmácia e os critérios subjacentes à sua idealização são 

fundamentais para garantir, não só o correto acondicionamento e conservação dos produtos, mas 

também para otimizar o trabalho na farmácia. 

De acordo com aquele que é o conhecimento prático de um farmacêutico estagiário, acerca da 

realidade do trabalho em farmácia comunitária, no início do seu estágio, o armazenamento de 

produtos é, habitualmente, a primeira tarefa atribuída. O meu estágio na FA não foi exceção. De 

facto, a primeira tarefa que me foi incumbida consistiu na arrumação dos medicamentos e 

restantes produtos nas respetivas zonas de armazenamento. Apesar de ser, muitas vezes, uma 

tarefa tida como monótona e aborrecida, a arrumação dos medicamentos representa o primeiro 

contacto que nós, ainda estudantes, temos com uma infinidade de informações às quais somos 

parcialmente alheios, nomeadamente os nomes comerciais das substâncias ativas que estudamos 

na faculdade, as diferentes combinações existentes no mercado, a imagem de marca de cada 

laboratório, os diferentes produtos que constituem um mesmo grupo homogéneo e, até mesmo, 
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as variadas dosagens da mesma substância ativa e múltiplas formas farmacêuticas nas quais se 

materializam as diferentes substâncias.  

Perante este “bombardeamento” de nova informação, a arrumação de medicamentos foi um 

alerta precoce para esta realidade prática, crucial para que eu me viesse a sentir mais confortável 

no atendimento que se seguiu no decorrer do estágio. Esta influência deve-se à relação próxima 

que existe entre a organização dos produtos e a sua dispensa, uma vez que a idealização do 

armazenamento na farmácia é fulcral para garantir uma dispensa eficaz e eficiente, ao evitar 

perdas de tempo e reduzir o número de procedimentos a realizar, culminando numa otimização 

do atendimento, que privilegia o aconselhamento ao utente. 

Com vista a fomentar esta otimização do armazenamento dos produtos, na FA o armazém 

divide-se em 4 áreas principais, conforme descriminado no Anexo IV.  

De acordo com o determinado por lei, na FA, os medicamentos sujeitos a receita médica 

(MSRM) encontram-se fora da vista e do alcance dos utentes, enquanto os medicamentos não 

sujeitos a receita médica (MNSRM), os produtos de dermocosmética, os bucodentários, os 

dietéticos, os produtos de puericultura e os dispositivos médicos de ortopedia, se encontram 

expostos ao utente, de modo a captar a sua atenção e possível aquisição. No que diz respeito aos 

medicamentos, estes encontram-se separados por forma farmacêutica (FF). Todos estão 

organizados por ordem alfabética, segundo a designação comum internacional (DCI) (no caso 

dos comprimidos e cápsulas) e segundo o nome comercial nos restantes casos. No Anexo IV 

pode ser consultada uma esquematização mais detalhada acerca da organização dos restantes 

produtos [2]. 

De acordo com o Manual de Boas Práticas, na FA, todos os produtos farmacêuticos são 

distribuídos segundo os métodos de armazenagem FEFO (First-Expire, First-Out), em que os 

medicamentos com prazo de validade mais curto são os primeiros a ser dispensados e FIFO 

(First-In, First-Out), no caso dos produtos que não possuem prazo de validade, uma vez que 

estes são dispensados de acordo com a ordem de aquisição pela farmácia [2]. 

 

5.1.4. Condições de armazenamento 

 

As condições de iluminação, temperatura, humidade e ventilação das zonas de armazenamento 

devem respeitar as exigências específicas dos medicamentos: no caso de medicamentos de 

conservação à temperatura ambiente, temperatura inferior a 25º C, humidade menor do que 

65%, luminosidade e ventilação adequadas; no caso dos medicamentos de frio, armazenamento 

em frigorífico, a uma temperatura entre 2 e 8ºC [2]. 

Para avaliar se estes parâmetros se encontram em conformidade, na FA existem 

termohigrómetros para registo da temperatura e da humidade. Para além disto, o frigorífico está 



ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA  

  
 FARMÁCIA ALIANÇA 8  

equipado com termómetro, associado a um alarme que alerta caso a temperatura atinja valores 

fora do intervalo definido. 

Após determinação, estes parâmetros são avaliados e registados semanalmente. No caso de 

ocorrer alguma inconformidade, esta deve ser devidamente justificada. 

 

5.1.5. Prazos de validade, devoluções e quebras 

 

O controlo da qualidade dos medicamentos implica o controlo frequente da validade, de modo a 

garantir que não existem produtos para venda fora do prazo, nem produtos cujo prazo de 

validade não seja compatível com o período necessário para o seu consumo na totalidade. Para 

assegurar esta qualidade, na FA é efetuado um controlo mensal do prazo de validade de todos os 

produtos. Assim, através do Sifarma 2000, são emitidas listagens dos produtos que perderão a 

validade no prazo de dois meses, segundo a informação introduzida aquando da receção dos 

mesmos. Com base nesta lista, procede-se a uma confirmação dos produtos em stock e dos 

respetivos prazos de validade. No decorrer deste processo, produtos que efetivamente 

apresentam uma validade compreendida no prazo definido são separados a fim de serem 

devolvidos ao respetivo fornecedor com a correspondente nota de devolução cuja emissão retira 

os produtos em questão do stock da farmácia. Caso a devolução seja aceite, é emitida uma nota 

de crédito à FA, compensatória no valor dos produtos a devolver e sanada na encomenda 

seguinte. Este procedimento de devolução também se aplica quando um produto chega à 

farmácia em estado de não conformidade. 

Caso a validade de algum produto já tenha sido ultrapassada, ou caso o fornecedor não aceite a 

sua devolução, é da responsabilidade da FA encaminhar os produtos para a Valormed ou para a 

recolha de químicos. Em termos protocolares, esta situação é definida como Quebra de Produto. 

Aquando da atualização do stock, por razões de ordem contabilística, é justificada a ocorrência 

da quebra. 

Ao longo do meu estágio, tive a oportunidade de participar no controlo dos prazos de validade 

dos diferentes produtos. Para além de ter efetuado a conferência dos prazos, procedi ao registo e 

justificação da quebra no stock da farmácia, à atualização dos prazos conferidos e à devolução 

dos produtos segregados. 

 

6. DISPENSA DE MEDICAMENTOS E ACONSELHAMENTO FARMACÊUTICO 
 

A dispensa de medicamentos é a função do farmacêutico que implica uma relação direta com o 

utente. Aquando desta dispensa, é da competência do farmacêutico transmitir ao utente toda a 

informação que seja útil no correto uso do medicamento, de modo a assegurar a eficácia e a 
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segurança da farmacoterapia. É também da responsabilidade do farmacêutico promover a 

adesão à terapêutica e fomentar o uso racional do medicamento na comunidade.  

De modo a desempenhar esta função, o farmacêutico deve reunir não só competências técnicas e 

científicas, mas também capacidades de comunicação, de carácter humano e social, para que se 

crie empatia com o utente e se estabeleça uma relação de confiança. 

No decorrer do estágio que realizei na FA foi-me possível realizar atendimento ao público desde 

cedo, sempre sob orientação e supervisão dos farmacêuticos, o que contribuiu para a aplicação 

prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do MICF e para o desenvolvimento de 

competências direcionadas para o aconselhamento e o estabelecimento de uma adequada 

interação com o utente. 

 

6.1. Dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica  
 

Tal como a própria designação indica, os MSRM, apenas podem ser dispensados perante a 

apresentação de uma receita médica, emitida de acordo com as exigências preconizadas na lei. 

Segundo o DL nº. 176/2006, de 30 de agosto, estão sujeitos a receita médica: medicamentos que 

possam constituir um risco para a saúde do doente (direta ou indiretamente) mesmo quando 

usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; possam 

constituir um risco para a saúde (direta ou indiretamente), quando sejam utilizados com 

frequência, em quantidades consideráveis, para fins diferentes daqueles a que se destinam; 

contenham substâncias (ou preparações à base dessas substâncias) cuja atividade ou reações 

adversas seja indispensável estudar em detalhe; se destinem a administração por via parentérica 

[6]. 

Os MSRM podem ser subdivididos em medicamentos sujeitos a receita médica renovável e 

medicamentos sujeitos a receita médica não renovável. Os primeiros são utilizados em 

tratamentos crónicos ou de longa duração, pelo que as receitas que requerem têm validade de 6 

meses após a prescrição e são materializadas em 3 vias. Já os segundos destinam-se a 

tratamentos agudos ou de curta duração e, portanto, são acompanhados de receitas com validade 

de 30 dias [7]. 

Para além destas duas categorias existem ainda medicamentos sujeitos a receita médica especial 

(estupefacientes e psicotrópicos) e medicamentos sujeitos a receita médica restrita 

(medicamentos de uso exclusivo em ambiente hospitalar, para o tratamento de patologias 

diagnosticadas em ambiente hospitalar e para doentes em tratamento ambulatório) [7]. 
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6.1.1. Receita médica 
 

Segundo a legislação em vigor, a prescrição de um MSRM deve ser realizada de acordo com o 

Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM), o que implica que 

inclua, no mínimo, DCI, dosagem, FF e número de unidades prescritas [8].  

De acordo com os modelos aprovados pelo Despacho nº 15700/2012, de 30 de novembro, a 

prescrição de medicamentos deve ser feita, preferencialmente, através de receita electrónica, 

podendo, excecionalmente, decorrer através da emissão manual de receita (pré-impressa). São 

consideradas situações excecionais de prescrição manual a falência do sistema informático, a 

inadaptação fundamentada do prescritor (atempadamente submetida para análise e validada 

periodicamente), a prescrição ao domicílio ou a prescrição de um máximo de 40 receitas por 

mês [9]. 

Independentemente dos modelos supra mencionados, em cada receita médica podem ser 

prescritas no máximo 4 embalagens, até 4 medicamentos distintos. Sucede, porém, que por cada 

medicamento podem ser prescritas apenas até 2 embalagens. Excetuam-se os medicamentos em 

apresentação unidose, para os quais podem ser prescritas 4 embalagens, no máximo. 

Importa referir a previsão de situações nas quais se aplicam exceções à prescrição médica, que 

permitem a prescrição específica de determinados medicamentos. Estas exceções, designadas de 

A, B e C, devem ser identificadas e justificadas pelo médico prescritor. A exceção A diz 

respeito a medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito, a exceção B reserva-se a 

casos nos quais se tenha verificado a ocorrência de reação adversa prévia notificada ao 

INFARMED e a exceção C aplica-se em casos de continuidade de tratamentos superiores a 28 

dias [10]. 

 

6.1.2. Sistemas de comparticipação de MSRM 
 

Parte dos MSRM são comparticipados. Isto significa que, mediante a apresentação de prescrição 

médica válida, o utente paga apenas uma parte do preço de venda ao público (PVP), ficando o 

restante montante ao encargo de uma outra entidade, habitualmente o Sistema Nacional de 

Saúde (SNS).  

Este sistema de comparticipação, definido pelo DL nº 118/92, de 25 de junho, tem como 

objetivo promover uma maior equidade no valor do medicamento que é dispensado ao cidadão 

[11]. Segundo este diploma, estão previstos dois regimes de comparticipação: o Regime Geral, 

no qual o estado paga uma percentagem do PVP dos medicamentos, de acordo com quatro 

escalões e o Regime Especial, sendo que este último abrange pensionistas cujo rendimento total 

anual não excede 14 vezes o salário mínimo nacional. Identificado pela letra R na prescrição 
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médica, este regime prevê um acréscimo de 5% para o escalão A e de 15% para os restantes 

escalões.  

No regime geral, a comparticipação da medicação ocorre de acordo com os escalões, definidos 

consoante critérios de essencialidade e de justiça social [11]. Os critérios que determinam a 

divisão em escalões são o grupo farmacoterapêutico do medicamento, a patologia a que este se 

destina, a entidade prescritora e a ocorrência de consumo aumentado por doentes portadores de 

determinadas patologias [12]. 

Segundo o DL nº48-A/2010, de 13 de maio, estão definidos 4 escalões, designadamente A, B, C 

e D. No escalão A, no qual a comparticipação é de 95% do PVP, estão incluídos medicamentos 

utilizados no tratamento de doenças crónicas ou mais incapacitantes. No escalão B verifica-se 

uma comparticipação de 69% do PVP, no escalão C de 37% e no escalão D de 15%. Neste 

escalão incluem-se medicamentos destinados ao tratamento de condições consideradas pouco 

graves [14]. Para além destes escalões, os medicamentos considerados imprescindíveis para a 

sustentação da vida (hormonas e medicamentos utilizados no tratamento de doenças endócrinas) 

são comparticipados na totalidade.  

Em acréscimo, estão previstos regimes especiais de comparticipação, destinados a situações 

excecionais. Estas podem estar relacionadas com a natureza de determinados medicamentos 

(como por exemplo o Priadel® para psicose maníaco-depressiva) ou com certas patologias 

(hemofilia, lúpus, paramiloidose, doença de Alzheimer, entre outras). Nestes casos, o médico 

prescritor deve indicar na receita o despacho aplicável junto do medicamento sujeito a 

comparticipação especial [15]. Estas receitas são acompanhadas da letra “O” para identificação 

da comparticipação por despacho próprio. 

O sistema de comparticipação supra mencionado é o do SNS. Apesar de ser o utilizado pela 

maioria dos cidadãos, nem todos o utilizam em regime de exclusividade. Alguns utentes podem 

beneficiar de um regime de complementaridade e, de acordo com a entidade de saúde a que o 

utente pertence, a comparticipação dos medicamentos pode variar. É o que acontece, por 

exemplo, no caso dos utentes que recebem comparticipação do SNS com complementaridade 

por parte dos serviços de assistência médico social (SAMS) ou da Caixa Geral de Depósitos. 

 

6.1.3.  Validação da receita médica e dispensa 

 

Aquando da apresentação de uma receita por parte do utente, o farmacêutico deve proceder à 

sua análise e validação. Para que esta validação se efetive devem ser verificados os elementos 

essenciais para que a receita possa ser aceite, nomeadamente, a data de prescrição, a assinatura 

do médico prescritor, a identificação do utente (nome e número de beneficiário do SNS) e o 

regime de comparticipação [10]. 
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Em seguida, o farmacêutico deve dispensar a medicação, permitindo ao utente exercer o seu 

direito de opção sempre que possível (concretizado, habitualmente, na escolha do medicamento 

mais barato). 

Quando o tamanho da embalagem ou a dosagem não estão definidos na receita, é dever do 

farmacêutico dispensar a embalagem mais pequena e a dosagem mais baixa comercializadas 

[16]. 

Caso se verifiquem exceções à prescrição, o farmacêutico é obrigado a dispensar o 

medicamento prescrito pelo médico, no caso das exceções A e B. Na caso da exceção C, pode 

dispensar todos os medicamentos com preço igual ou inferior ao que o médico prescreveu, de 

acordo com a opção do utente.  

Independentemente da apresentação de receita médica, o farmacêutico não deve descurar o 

devido aconselhamento do utente, sendo da sua responsabilidade confirmar com este o esquema 

posológico (eventualmente indicado pelo médico), indicar cuidados específicos de 

administração e de armazenamento. Para além disso, compete ao farmacêutico validar a 

medicação face ao perfil farmacoterapêutico global do utente, estando alerta para reações 

adversas e possíveis interações.  

 

6.1.4. Receita eletrónica não materializada 

 

Durante o estágio, a maioria dos episódios de atendimento ao público implicaram a dispensa de 

MSRM perante apresentação da respetiva prescrição médica. Apesar de ter contactado com 

frequência com os modelos de receita mencionados anteriormente, grande parte das receitas 

apresentadas na FA exibem já o novo modelo de prescrição eletrónica, tratando-se de receitas 

desmaterializadas. 

A prescrição eletrónica desmaterializada, à qual muitos utentes ainda se estão a adaptar, surgiu 

como resultado de uma iniciativa do Ministério da Saúde com o objetivo de melhorar o processo 

de prescrição e dispensa de medicamentos. Pretende contribuir para a implementação do 

processo de centralização da informação, privilegiando a eficaz comunicação entre os 

profissionais de saúde, aumentando a segurança no processo de prescrição e dispensa e 

otimizando todo o processo. 

Este modelo de receita permite ao utente adquirir a medicação prescrita através da apresentação 

do número da receita, código de acesso e código de direito de opção. Desta forma, o 

farmacêutico acede à prescrição através do sistema informático, estando automaticamente 

definidos o sistema de comparticipação e os medicamentos prescritos.  

Ainda que sejam necessários ajustes para otimizar o processo, este modelo de prescrição 

simplifica não só o processo de dispensa e de gestão da medicação, como representa o 
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cumprimento de mais uma etapa para o uso das tecnologias da comunicação e informação em 

proveito do funcionamento integrado do SNS.  

 

6.2. Medicamentos sujeitos a receita médica especial 
 

De modo a que seja considerado sujeito a receita médica especial, um medicamento deve 

preencher uma das seguintes condições: conter, em dose não dispensada de receita, uma 

substância classificada como psicotrópico ou estupefaciente, nos termos do DL n.º 15/93, de 22 

de janeiro ou possa, em caso de utilização anormal, causar abuso medicamentoso, criar 

toxicodependência ou ser utilizado para fins ilegais. Adicionalmente, medicamentos que 

contenham uma substância que, pela sua novidade ou propriedades, se considere, por precaução, 

incluída nas situações mencionadas, são também alvo deste tipo de prescrição [17]. 

As substâncias ativas classificadas como estupefacientes ou psicotrópicos estão descriminadas 

no DL n.º 15/93, de 22 de janeiro (tabelas I e II) e no nº.1 do artigo 86.º do Decreto 

Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro. A sua prescrição, quando materializada em papel, 

deve ser acompanhada da sigla RE. 

 

6.2.1. Dispensa de psicotrópicos e/ou estupefacientes 

 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, por atuarem no Sistema Nervoso Central e 

poderem desencadear fenómenos de tolerância, dependência física e psíquica e alteração 

comportamental, requerem emissão de receita médica especial. Esta obrigatoriedade visa 

restringir a sua utilização, de modo a evitar situações de abuso, de uso indevido ou de tráfico 

ilegal [17]. 

Assim, a sua dispensa implica a apresentação de receita médica, na qual apenas podem constar 

medicamentos pertencentes a este grupo. Para além disso, esta é da exclusiva responsabilidade 

do farmacêutico e implica o preenchimento de um formulário, para o qual é necessária a 

identificação do utente e do adquirente, (mediante apresentação de documento de identificação), 

bem como do médico prescritor.  

Mensalmente, é emitida uma listagem dos estupefacientes e psicotrópicos dispensados para 

conferência na farmácia. Esta mesma listagem deve ser enviada ao INFARMED até ao dia 8 do 

mês seguinte à dispensa, juntamente com uma cópia das receitas manuais. Para além disso, deve 

ser mantida na farmácia uma cópia desta listagem e das referidas receitas durante três anos.  

A entrada e saída dos estupefacientes e psicotrópicos deve também ser controlada através da 

emissão mensal das listas de entradas e de saídas da farmácia. No término de cada mês, as guias 

de remessa enviadas juntamente com estes medicamentos devem ser reencaminhas para os 
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respetivos fornecedores, depois de assinadas e carimbadas. No final de cada ano civil, o balanço 

das entradas e saídas de estupefacientes e psicotrópicos deve ser enviado ao INFARMED. 

Durante o estágio na FA, foram-me apresentadas algumas receitas deste caráter, as quais pude 

processar sob orientação e supervisão de um farmacêutico. Tive ainda a possibilidade de 

contribuir para a realização do controlo mensal. 

 

6.3. Medicamentos não sujeitos a receita médica  
 

Os MNSRM, comummente designados “de venda livre”, são medicamentos que não preenchem 

os requisitos que determinam a obrigatoriedade de receita médica. Estes medicamentos, 

possíveis de serem adquiridos em farmácias de oficina e nos locais de venda devidamente 

autorizados pelo INFARMED [18], representam uma importante área de intervenção por parte 

do farmacêutico.  

Neste âmbito, compete ao farmacêutico, não só o devido aconselhamento do MNSRM mais 

adequado para cada situação, mas também a promoção do uso racional deste tipo de 

medicamentos e o combate ao crescente fenómeno de automedicação. 

Note-se que a automedicação corresponde à “utilização de medicamentos não sujeitos a receita 

médica (MNSRM) de forma responsável, sempre que se destine ao alívio e tratamento de 

queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência ou aconselhamento opcional 

de um profissional de saúde” [19]. Devido à descentralização da venda de MNSRM e à maior 

disponibilidade de informação acerca destes medicamentos, tem-se verificado um aumento do 

fenómeno de automedicação e das prejudiciais consequências que podem advir para a saúde do 

indivíduo.  

Aliado à crescente publicitação dos MNSRM, atualmente, o PVP destes medicamentos é um 

fator determinante para a sua aquisição num posto de venda indiferenciado. Esta é uma situação 

que, não só exacerba a condição da automedicação como problema para a saúde pública e 

individual, como acarreta consequências negativas do ponto de vista financeiro, para a 

manutenção da viabilidade das farmácias.  

De forma a contrariar esta tendência, a FA aposta na combinação de um PVP competitivo com 

um serviço diferenciado, que privilegia o aconselhamento farmacêutico. Assim, não só exalta as 

competências inerentes à profissão farmacêutica, como contribui para um uso racional dos 

MNSRM e evita que estes sejam utilizados de forma errónea e prejudicial para a saúde.  

Durante o meu estágio, pude contactar com as diferentes vertentes associadas à aquisição e 

dispensa de MNSRM. Tive oportunidade de compreender como funciona o regime de preços 

livres aplicado a este tipo de medicamentos, de aprender a calcular o seu PVP e de avaliar os 

critérios que o determinam. Para além disso, pude compreender que o aconselhamento destes 
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medicamentos implica um maior conhecimento da história clínica do utente, em termos de 

sintomatologia, comorbilidades e perfil farmacoterapêutico. Fui também sensibilizada para as 

situações em que o utente deve ser orientado a procurar aconselhamento médico e para a 

importância da recomendação de medidas não farmacológicas.  

Esta aprendizagem foi potenciada pelas características próprias de uma fração do público-alvo 

da FA. A maior parte dos utentes que requisita estes medicamentos corresponde a cidadãos 

atentos aos meios de comunicação e às inúmeras campanhas publicitárias em torno dos 

MNSRM, tratando-se de um fragmento da população muito informado e exigente do ponto de 

vista do aconselhamento. Face a estas características, prestar um atendimento correto, assertivo, 

direcionado e esclarecedor foi, por diversas vezes, um excelente desafio, galvanizante do meu 

processo de aprendizagem. 

 

6.3.1. Medicamentos Manipulados 

 

Conforme disposto no DL nº 90/2004, de 20 de abril, os medicamentos manipulados, “qualquer 

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

farmacêutico”, devem ser preparados em farmácia de oficina ou hospitalar. Esta preparação 

deverá decorrer de acordo com prescrição médica direcionada para um doente em particular (no 

caso de uma fórmula magistral) ou mediante indicações compendiais (de um formulário ou 

farmacopeia), para dispensa direta ao utente (caso se trate de uma preparação oficinal) [20]. 

A FA dispõe de um laboratório devidamente equipado com os materiais e equipamentos 

necessários à produção de medicamentos manipulados, tal como se encontra descrito em maior 

detalhe no ponto 7. Durante o meu estágio tive oportunidade de participar na preparação de 

diferentes manipulados, como por exemplo, vaselina enxofrada a 10%, solução de álcool a 60º 

saturada em ácido bórico, solução de minoxidilo a 5% e vaselina salicilada a 20%. 

 

6.3.2. Medicamentos à base de plantas 

 

 De acordo com o Estatuto do Medicamento, um medicamento à base de plantas corresponde a 

“qualquer medicamento que tenha exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais 

substâncias derivadas de plantas, uma ou mais preparações à base de plantas ou uma ou mais 

substâncias derivadas de plantas em associação com uma ou mais preparações à base de 

plantas” [21]. 

Devido à crescente disseminação de uma cultura naturalista, como potenciadora de uma vida 

saudável, a procura destes produtos por parte da população tem sofrido um incremento 

significativo. Esta situação, não só obriga a uma atualização de conhecimento e direcionamento 
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do investimento por parte das farmácias, como também impõe a divulgação de informação 

credível acerca destes produtos, uma vez que, por serem à base de plantas, são considerados, por 

diversas vezes, como inócuos.  

No entanto, contendo substâncias ativas, os medicamentos à base de plantas têm potencial para 

provocar efeitos secundários, são alvo de contraindicações e podem interagir com 

medicamentos, suplementos alimentares e alimentos. Representam, portanto, uma importante 

área de intervenção do aconselhamento farmacêutico.  

Na FA existem farmacêuticos especializados em Naturopatia e com conhecimento detalhado 

sobre Fitoterapia, uma vez que estas são áreas nas quais esta farmácia aposta como fator 

diferenciador, de forma a ir de encontro às necessidades da população. Por esta razão, durante o 

meu estágio, foi proporcionado um ambiente propício à transmissão de conhecimentos acerca 

destas matérias, destacando-se o aconselhamento acerca de produtos indicados para o 

fortalecimento do sistema imunitário, para a perda de peso, para os transtornos do trato urinário, 

para a regulação da ansiedade e para os distúrbios do sono. 

 

6.3.3. Medicamentos Homeopáticos 

 

Segundo o DL 176/2006, de 30 de agosto, os medicamentos homeopáticos correspondem a 

“medicamentos obtidos a partir de substâncias denominadas stocks ou matérias-primas 

homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na 

sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num estado membro, e que pode conter 

vários princípios” [21]. 

Possuindo a FA o seu próprio laboratório de medicamentos homeopáticos, é expectável que o 

fluxo de dispensa destes medicamentos seja elevado. De facto, durante o estágio, pude constatar 

o crescente impacto que este laboratório (descrito em maior detalhe no ponto 8) tem no 

atendimento dos utentes, que cada vez efetuam mais pedidos na FA. O contacto com esta 

vertente foi muito significativo durante o estágio, principalmente por representar uma área que 

me era desconhecida quase por completo. 

 

6.4. Medicamentos e produtos de uso veterinário 
 

Segundo o DL n.º 148/2008, de 29 de julho, entende-se medicamento veterinário como sendo 

“toda a substância, ou associação de substâncias, como possuindo propriedades curativas ou 

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

administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, 
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exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou 

modificar funções fisiológicas” [22]. 

Durante o meu estágio pude contactar pontualmente com a dispensa de medicamentos e 

produtos veterinários. Contudo, o contacto com estes foi significativo, o que permitiu suprir 

algumas das lacunas nesta área, que persistiram após a frequência do MICF.  

Acresce que a FA é uma farmácia aderente ao serviço Espaço Animal, da responsabilidade da 

Globalvet®, o que potencia uma relação estreita entre os farmacêuticos e médicos veterinários, 

essencial para o esclarecimento de dúvidas aos utentes [23]. 

Criado com o objetivo de promover um aconselhamento responsável na área veterinária, o 

serviço Espaço Animal permite à FA responder adequadamente na despensa de medicamentos e 

produtos veterinários. Para além disso, disponibiliza uma maior variedade de medicamentos, o 

que a torna alvo de maior procura por parte da população que pretende assegurar o conforto, 

bem-estar e saúde dos seus animais. 

 

6.5. Suplementos Alimentares 
 

De acordo com o DL nº 136/2003, um suplemento alimentar corresponde a “um género 

alimentício que se destina a complementar e ou suplementar um regime alimentar normal e que 

constitui fonte concentrada de determinadas substâncias nutrientes” [24]. Face a esta 

disposição, conclui-se que os suplementos alimentares devem ser utilizados como um 

complemento a uma alimentação equilibrada e saudável, como formas mais rápidas e eficazes 

de suprir alguma necessidade nutricional acrescida face a um valor basal. Dependendo destas 

necessidades, os suplementos alimentares podem ser fontes de vitaminas, minerais, fibras, 

ácidos gordos e aminoácidos essenciais, entre outros. 

Na FA verifica-se um intenso fluxo destes produtos, consequência da grande procura por parte 

da população. Os produtos mais dispensados destinam-se ao reforço da memória e saúde mental 

de crianças e jovens em período escolar, a fortalecer o sistema imunitário de crianças e idosos, a 

promover a perda de peso e destoxificação corporal e a suplementar necessidades específicas de 

momentos particulares da vida (como a menopausa por exemplo). 

Durante o meu estágio explorei particularmente esta área de intervenção, tendo o contacto 

precoce com estes produtos sido orientador de vários momentos de aconselhamento dedicados 

às matérias mencionadas. 
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6.6. Produtos de dermofarmácia, higiene e cosmética 
 

Conforme dispõe o DL nº 296/98, de 25 de setembro, são considerados produtos cosméticos e 

de higiene corporal, produtos destinados “ao contacto com as diversas partes superficiais do 

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

genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais” [25]. Prevê ainda este diploma que a 

sua finalidade é a de limpar, perfumar, modificar o aspeto, proteger e conservar o bom estado ou 

corrigir os odores corporais [26]. 

Sendo esta uma área que pouco explorei durante o mestrado integrado, foi fundamental a 

oportunidade que se verificou ao longo do estágio, de aprofundar os meus conhecimentos nesta 

matéria. A FA dispõe de uma ampla variedade de produtos dermofarmacêuticos e cosméticos, 

sendo as principais marcas a Caudalie®, a Lierac® e a SkinCeuticals® (mais especializadas na 

vertente cosmética) e a Uriage®, Vichy®, La Roche-Posay® e Avène® (estas representadoras 

dos produtos dermofarmacêuticos). 

O cuidado com o corpo é uma preocupação individual crescente no seio da população, que cada 

vez mais procura a farmácia para adquirir este tipo de produtos por iniciativa própria. Revela-se, 

assim, importante investir nesta área e assegurar a formação contínua neste que é um setor em 

constante evolução. Este investimento ficou patente no estágio que realizei na FA, tal como 

descrito no ponto 12 do presente relatório. 

 

6.7. Produtos dietéticos para alimentação especial 
 

Prevê o Decrelo-Lei nº 74/2010, de 21 de junho, que os produtos dietéticos se distinguem dos 

alimentos de consumo comum devido à sua composição especial ou aos processos particulares 

inerentes ao seu fabrico. Por esta razão, são produtos destinados à alimentação, parcial ou 

exclusiva, de pessoas com necessidades nutricionais particulares [27]. Estes grupos 

populacionais englobam doentes oncológicos, idosos com perda de peso e défices nutricionais, 

indivíduos com doenças metabólicas, entre outros [28]. 

Na FA destacam-se os produtos hiperproteicos e hipercalóricos, como são exemplo o Fortimel 

Compact Protein®, o Fortimel Creme® e o Nutrison Protein Plus®. 

Durante o meu estágio, contactei em grande proximidade com estes produtos, essencialmente 

graças ao trabalho desenvolvido com o farmacêutico responsável pelo serviço da FA na 

CarltonLife Júlio Dinis (descrito no ponto 11.3). Este contacto despertou a minha atenção para 

as diferentes fórmulas disponíveis no mercado, para a sua composição em termos energéticos e 

proteicos, bem como para as situações patológicas específicas às quais muitas se destinam 

(diabetes, epilepsia, doenças metabólicas, entre outras).  
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6.8. Dispositivos médicos e artigos de ortopedia 
 

Os dispositivos médicos, enquadrados legalmente pelo DL nº145/2009, de 17 de junho, são 

instrumentos de saúde, destinados a serem utilizados para o mesmo fim dos medicamentos: 

prevenir, diagnosticar ou tratar uma doença humana. Apesar deste objetivo comum, distinguem-

se dos medicamentos, na medida em que devem atingir os seus fins através de mecanismos que 

não contemplem qualquer ação farmacológica, metabólica ou imunológica [29]. 

Na FA há uma grande variedade de dipositivos médicos (seringas, luvas, algodão, compressas 

de gaze, ligaduras, entre outros), dos quais se destacam os artigos de ortopedia.  

Efetivamente, na FA existe uma secção dedicada a artigos de ortopedia. Estes encontram-se na 

Loja anexa à FA o que permite uma maior especialização desta secção, bem como da técnica 

responsável por esta área.  

De facto, a ortopedia assume-se como uma vertente importante no volume de vendas da FA, 

posição que tem vindo a privilegiar o investimento na formação, na aquisição de novos artigos e 

na conquista de novos nichos da população. Alguns dos artigos existentes nesta área são meias 

elásticas e de descanso; colares cervicais; auxiliares de marcha; cadeiras de rodas, sapatos 

ortopédicos, entre outros. 

Apesar do principal local de realização do meu estágio estar fisicamente separado dos artigos de 

ortopedia, a requisição diária destes produtos proporcionou um contacto mais próximo com os 

mesmos, potenciando a compreensão de algumas especificidades do seu aconselhamento. 

 

6.9. Artigos de puericultura 
 

A puericultura é uma área da pediatria que se dedica ao acompanhamento infantil desde o 

nascimento e durante os primeiros dias de vida do recém-nascido.  

Apesar das preocupações demográficas relacionadas com a taxa de natalidade em Portugal, que 

fazem com que esta vertente tenha menor importância quantitativa no leque de áreas de 

intervenção da farmácia, na FA esta área é explorada de acordo com as necessidades da 

população. 

Os artigos de puericultura, destinados a facilitar o sono, o relaxamento, a higiene e a 

alimentação das crianças, encontram-se na Loja da FA, enquadrados numa área dedicada em 

exclusivo a esta vertente.  

Devido a esta separação física, durante o estágio, o contacto diário com estes produtos foi 

diminuído. Contudo, algumas visitas pontuais a esta secção e esclarecimentos com a técnica que 

trabalha nesta área, permitiram-me adquirir algum conhecimento acerca das suas valências e das 

exigências inerentes ao seu aconselhamento. 
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7. LABORATÓRIO DE PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS  
 

A manipulação de medicamentos é uma prática farmacêutica que, integrada nos serviços 

farmacêuticos comunitários, visa produzir medicamentos manipulados seguros e eficazes, de 

acordo com o perfil de cada doente. 

No sentido de satisfazer as necessidades terapêuticas específicas dos utentes, a FA dispõe de um 

laboratório para preparação de medicamentos manipulados, que lhe permite adaptar-se a 

diferentes condições fisiopatológicas e ultrapassar eventuais limitações da indústria 

farmacêutica. 

Atualmente, ao contrário do que se verificava no passado, a requisição de medicamentos 

manipulados é reduzida, o que, por sua vez, conduz a um menor investimento nesta área e a uma 

menor relevância deste departamento no fluxo de vendas na FA.  

No entanto, ainda que o volume de trabalho seja diminuto, a produção que decorre na FA é 

executada de acordo com as Boas Práticas de Fabrico, com vista a fornecer um serviço de 

qualidade aos utentes. 

O período de estágio na FA permitiu-me contactar com as diferentes vertentes envolvidas na 

manutenção de um laboratório deste cariz. Neste leque de atividades insere-se a produção de 

diferentes manipulados, tal como exemplificado no ponto 6.3.1. Todas estas preparações foram 

acompanhadas da elaboração da ficha de preparação, embalamento, rotulagem e cálculo do 

PVP, de acordo com os critérios estabelecidos na Portaria nº 769/2004, de 1 de julho e tal como 

exemplificado no Anexo V. 

 

8. LABORATÓRIO DE PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS 
 

Se, por um lado, a produção de medicamentos manipulados enfrentou um decréscimo desde o 

seu período áureo até aos dias de hoje, o mesmo não se pode dizer da produção de 

medicamentos homeopáticos.  

Tendo surgido como resultado do espírito empreendedor inerente à filosofia de trabalho da FA, 

o laboratório de medicamentos homeopáticos encontra-se, atualmente, numa fase de plena 

ascensão. Com, aproximadamente, um ano e meio de existência, a evolução do laboratório 

evidencia-se pelo número crescente de pedidos que obrigam a uma produção quase diária. 

Paralelamente, surge a necessidade de adquirir novas matérias-primas e de otimizar os métodos 

de trabalho, de modo a fazer face ao investimento de uma significativa fração da população 

nesta vertente da terapêutica. 

Aquando do início do meu estágio na FA, a Homeopatia era uma área quase completamente 

desconhecida para mim. Apesar de estar presente no meu quotidiano, devido à sua disseminação 
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como corrente terapêutica por diferentes nichos populacionais, o meu contacto com a matéria 

não tinha ido para lá de discussões polémicas e controversas acerca da validade da sua aplicação 

em saúde. 

O estágio na FA permitiu despertar a minha atenção para alguns factos acerca da Homeopatia, 

desde os seus fundamentos teóricos, passando pelo processo de produção de medicamentos 

homeopáticos, até à dispensa destes medicamentos aos utentes e recomendação de cuidados 

particulares aquando da toma dos mesmos. 

Para além deste trabalho, diretamente relacionado com a Homeopatia, o facto de o laboratório 

ter sido alvo de duas auditorias (uma interna e outra externa) com vista à sua certificação, 

permitiu que eu colaborasse na implementação de métodos de trabalho determinantes para o 

funcionamento desta unidade de produção, de acordo com as normas previstas. 

 

9. CONTABILIDADE E GESTÃO  
 

Como complemento da sua formação técnica e científica, o farmacêutico comunitário deve 

desenvolver competências essenciais ao trabalho abrangente que desenvolve no ambiente de 

uma farmácia de oficina. Algumas destas competências dizem respeito à gestão da farmácia, em 

grande e pequena escala.  

De modo a que a atividade farmacêutica seja viável, é fundamental efetuar uma adequada gestão 

em três vertentes principais: a económica, a financeira e a fiscal. Estes três pilares de 

sustentabilidade para uma farmácia materializam-se no desempenho das tarefas diárias, desde a 

gestão dos stocks, à realização de compras e à concretização de vendas. 

Esta componente foi uma área significativamente abordada durante o meu estágio e permitiu 

que eu compreendesse o quão importante é estabelecer o equilíbrio entre o caráter dual de uma 

farmácia comunitária: por um lado trata-se de um espaço de saúde focado no utente, por outro 

não pode deixar se ser encarada como um negócio que implica viabilidade económica e 

financeira para ser sustentável e poder continuar a exercer a sua atividade ao serviço da 

população. 

 

10. MARKETING NA FARMÁCIA ALIANÇA 
 

De modo a assegurar uma posição confortável, num mercado cada vez mais competitivo, revela-

se essencial apostar em estratégias de marketing transversais às múltiplas atuações da farmácia e 

direcionadas para diferentes grupos populacionais e circunstâncias. 

Na FA alia-se a aposta em serviços inovadores e de qualidade, a um plano de divulgação 

estruturado e orientado que privilegia uma comunicação eficaz com os utentes.  
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Durante o estágio tive contacto com as diferentes estratégias que compõem este plano. Estas 

englobam uma página no Facebook, um site e um perfil no Instagram (recentemente criado), 

plataformas nas quais os conteúdos são diferenciados e destinados à população jovem, ativa e 

informada.  

Paralelamente, a FA aposta também numa imagem física cuidada e profissional. Neste sentido, 

possui várias montras cuja decoração é sazonal e variável de acordo com os interesses da FA e 

as necessidades próprias da população em cada época do ano. Estas montras apresentam 

também um importante caráter informativo, uma vez que são utilizadas para divulgar os 

serviços disponibilizados pela FA.  

Devido à localização geográfica e à procura por público estrangeiro, na FA são também 

idealizadas algumas estratégias de comunicação vocacionadas para este grupo particular de 

utentes. Recentemente, no sentido de acompanhar a evolução da tecnologia ao serviço da 

comunicação, foi instalado um painel LED numa das montras exteriores. 

Acompanhar a adaptação destas estratégias a cada situação específica foi uma importante 

ferramenta que me permitiu compreender critérios de marketing e adaptar conceitos à realidade 

prática. 

 

11. SERVIÇOS PRESTADOS PELA FARMÁCIA ALIANÇA 
 

Os cidadãos reconhecem, cada vez mais, que as farmácias têm como missão promover a saúde 

das populações e que são, nos dias de hoje, mais do que locais destinados apenas à dispensa de 

medicamentos e produtos farmacêuticos. Esta alteração de paradigma resulta na necessidade, 

por parte das farmácias, de disponibilizar novos serviços e de atuar em vertentes de intervenção 

úteis para a população. 

Por esta razão, na FA há uma forte aposta em serviços de saúde que vão de encontro aos desejos 

e necessidades dos utentes. 

Alguns dos serviços disponibilizados pela FA são a recolha de medicamentos e de radiografias, 

a determinação de parâmetros biológicos e bioquímicos (testes rápidos) e a distribuição 

domiciliária de medicamentos. Na FA existe também uma equipa de enfermagem responsável 

por prestar serviços de primeiros socorros, administrar medicamentos injetáveis e aplicar 

vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação.  

A FA dispõe ainda de um gabinete de dermocosmética, consultas de nutrição e podologia, bem 

como aconselhamento especializado em naturopatia, homeopatia e tricologia, da 

responsabilidade de farmacêuticos especializados. 
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Para além destes serviços disponibilizados continuamente, a FA está consciente da sazonalidade 

de algumas situações que podem comprometer a saúde das populações, pelo que também 

realiza, pontualmente, rastreios e ações de sensibilização. 

 

11.1. Recolha de medicamentos e radiografias 
 

Atualmente, é claro que os medicamentos apresentam características particulares que os tornam 

específicos enquanto resíduos. Desta consciencialização resultou, em 1999, a criação de uma 

sociedade sem fins lucrativos designada VALORMED®. A VALORMED®, resultado da 

colaboração de farmácias, indústrias farmacêuticas e distribuidores, tem como responsabilidade 

proceder à gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso [30]. 

Esta recolha seletiva permite a adequada separação dos medicamentos dos restantes resíduos 

urbanos, permitindo não só a sua correta destruição, mas também o seu reaproveitamento e 

valorização. Corresponde, por isso, a um reflexo da crescente consciencialização da sociedade 

para a necessidade de proteção do ambiente. 

Na FA, existe um caixote da VALORMED®, onde os utentes podem colocar os medicamentos 

fora de uso. Além disto, na farmácia realiza-se também a recolha de radiografias. 

 

11.2. Determinação de parâmetros biológicos e bioquímicos 
 

A FA dispõe de serviços farmacêuticos para avaliação de parâmetros biológicos e bioquímicos, 

no intuito de promover a adesão à terapêutica, o controlo de alterações fisiológicas e o rastreio 

de modificações comprometedoras da saúde.  

Dentro destas determinações realizadas na FA destaca-se a medição da tensão arterial, 

requisitada com uma frequência diária, bem como a determinação do peso e do índice de massa 

corporal. 

Os testes rápidos realizados são a determinação da glicemia (mais frequente), do colesterol, dos 

triglicerídeos, do perfil lipídico, do ácido úrico, da hemoglobina glicosilada, do PSA (prostate 

specific antigen) e do tempo de coagulação sanguínea.  

Durante o meu período de estágio, comecei logo nas primeiras semanas a realizar com 

frequência estas determinações. Para além de proporcionarem uma forma prática de rever 

conhecimentos ministrados durante o mestrado integrado, a participação ativa nestas 

determinações possibilitou uma interação mais próxima com os utentes e um cenário 

potenciador da prática do aconselhamento.  

No desempenho destas funções, pude exercer um papel de sensibilização para a adoção de 

hábitos de vida saudáveis, promover a adesão à terapêutica e consciencializar os utentes para a 
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prevenção da doença. Eu própria percebi a elevada contribuição que as doenças crónicas, como 

a diabetes e as doenças cardiovasculares, têm na saúde pública e como determinados fatores de 

risco (colesterol, excesso de peso, sedentarismo, entre outros) representam potenciadores 

evidentes destas patologias.  

 

11.3. Serviços farmacêuticos realizados na Carlton Life Júlio Dinis 
 

Reflexo da polivalência inerente à profissão farmacêutica, a FA está envolvida num projeto de 

prestação de serviços farmacêuticos, em parceria com a Carlton Life. A Carlton Life Júlio Dinis 

é uma residência sénior em ambiente hospitalar, especializada na compensação do 

envelhecimento natural, na prestação de cuidados a idosos com doenças degenerativas e na 

reabilitação.  

Tendo surgido a partir do convencional fornecimento de medicação e produtos farmacêuticos 

para este tipo de unidades, a atual parceria prevê muito mais do que o transporte e a distribuição 

da medicação a todos os clientes desta unidade. O trabalho desenvolvido pelo farmacêutico 

responsável pelo projeto implica a gestão do espaço da FA na Carlton Life (em termos de 

espaço físico, controlo de stocks e prazos de validade, condições de armazenamento, entre 

outros), bem como a implementação e concretização diária de um sistema de distribuição em 

dose individual unitária. Simultaneamente, são providenciados cuidados farmacêuticos aos 

clientes desta unidade, uma vez que o farmacêutico responsável desenvolve um trabalho de 

acompanhamento farmacoterapêutico, juntamente com médicos, enfermeiros e restantes 

profissionais. 

Tal como descrito no Anexo I, durante o meu estágio na FA foram vários os períodos dedicados 

ao acompanhamento do farmacêutico responsável por este projeto. Tendo-se revelado um 

excelente exemplo de como o serviço farmacêutico pode ser utilizado para otimizar a prestação 

de cuidados de saúde, esta experiência representou um complemento precioso para a minha 

formação enquanto farmacêutica estagiária. 

 

12. FORMAÇÃO CONTÍNUA 
 

Em acréscimo à prática profissional diária, o desempenho da profissão farmacêutica exige uma 

constante atualização técnica, científica, ética e legal. Na qualidade de farmacêutica estagiária 

tive a oportunidade de experienciar esta realidade e de compreender a importância da 

participação em ações de formação interna e externa.  

Neste seguimento, durante a realização do presente estágio, participei em duas formações 

externas (Anexo I). A primeira, dedicada ao tema da queda capilar, foi da responsabilidade da 
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ANF, em colaboração com os laboratórios Vichy. A segunda, da responsabilidade do grupo 

Ales Groupe, surgiu no mesmo enquadramento e dedicou-se à exposição de produtos capilares 

da Lierac® e da Phyto®. 

Tive também a possibilidade de assistir a formações internas realizadas na FA. A primeira foi 

sobre desparasitantes internos e externos (para cães e gatos), esteve a cargo da GlobalVet e foi 

realizada no âmbito da parceria estabelecida entre a FA e o Espaço Animal. A segunda, da 

responsabilidade dos laboratórios ISDIN, incidiu sobre uma gama de produtos da marca 

direcionada para a queda capilar. 

Para além destas componentes, a minha formação contínua ao longo do estágio foi potenciada 

graças à realização de pequenos trabalhos requisitados pela equipa da FA. Alguns destes 

trabalhos estiveram relacionados com ações de marketing, com a gestão da farmácia e com a 

certificação do laboratório, tendo-me permitido adquirir conhecimentos práticos nestas áreas. 

Foi-me também solicitado que desenvolvesse alguns trabalhos de pesquisa para divulgar no site 

da FA (Anexos VI a IX), o que me permitiu explorar diversos temas e, assim, alargar o leque de 

conhecimentos para áreas de maior especificidade. 

 

PARTE II – INTERVENÇÕES FARMACÊUTICAS 
 

“We must now find ways to make sure that access to mental health services becomes a reality 

for all men, women and children, wherever they live.” 
Dr. Margaret Chan, Diretora Geral da OMS 

 

1. SAÚDE MENTAL 
 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o termo saúde corresponde a um “pleno 

estado de bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença”. Face a este 

enquadramento, a saúde mental surge como parte integrante do conceito de saúde e corresponde 

a um “ estado de bem-estar no qual o indivíduo tem consciência das suas capacidades, pode 

lidar com o stress habitual do dia-a-dia, trabalhar de forma produtiva e frutífera e é capaz de 

contribuir para a comunidade em que se insere” [31]. 

Ainda que esta seja uma definição realista e concretizável na sociedade, para muitos cidadãos 

poderá constituir uma descrição demasiada abrangente, subjetiva e pouco prática. Assim, uma 

forma mais simplista, mas igualmente correta, de encarar a saúde mental é considerando-a como 

a capacidade de um indivíduo responder a desafios. Entenda-se por desafio uma qualquer 



ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA  

  
 FARMÁCIA ALIANÇA 26  

situação com a qual o indivíduo tem de lidar: um exame na faculdade, uma discussão com um 

amigo, uma mudança de emprego, a morte de um familiar ou uma doença física. 

Na realidade, o indivíduo comum vive a sua vida de acordo com um conjunto de normas e um 

plano pré-definido. No entanto, são inúmeras as circunstâncias nas quais o ser humano se vê 

forçado a ultrapassar um determinado obstáculo ou a lidar com uma situação imprevista, de 

forma a redefinir o plano inicial. É a saúde mental que determina a capacidade de gerir e de se 

adaptar a estas oscilações. 

Importa esclarecer que, à semelhança do estado de saúde global, a saúde mental sofre alterações 

no decurso da vida do ser humano. Estas alterações são determinadas por dois grupos de fatores: 

os protetores e os de risco. 

Os fatores protetores da saúde mental aumentam as competências de um indivíduo e a sua 

capacidade de enfrentar eventos inesperados e/ou desagradáveis. Por outro lado, os fatores de 

risco contribuem para exacerbar o impacto que os eventos disruptivos têm na vida do indivíduo 

e comprometem a sua capacidade de gerir os mesmos, culminando num declínio da saúde 

mental. 

De acordo com este conceito, a intervenção no âmbito da saúde mental pressupõe a promoção 

do bem-estar, a preservação de um estado mental saudável, a prevenção da ocorrência de 

desordens mentais e o tratamento e reabilitação dos indivíduos afetados por este tipo de 

patologias [31]. 

 

1.1. Promoção da saúde mental 
 

Tal como a saúde global, a saúde mental é influenciada por múltiplos fatores psicológicos, 

biológicos e sociais, bem como pela interação entre estes. 

De acordo com a OMS, a saúde mental depende da inclusão social, da participação económica e 

da liberdade face a situações de violência e discriminação. Estas três dimensões correspondem 

às grandes áreas de intervenção política aquando da promoção da saúde mental individual e 

comunitária a uma escala global [32]. 

A inclusão social de um indivíduo pressupõe o estabelecimento de relações interpessoais de 

suporte, o envolvimento em atividades de grupo e a participação cívica, como parte integrante 

da sociedade na qual se insere. A participação económica diz respeito à garantia das condições 

básicas necessárias para a integração na estrutura social envolvente. Inclui alojamento, poder 

económico, trabalho e acesso à educação. A liberdade face a situações de violência e 

discriminação prevê a valorização da diversidade, o respeito pela diferença e a garantia da 

segurança individual [32]. 
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De acordo com as dimensões influenciadoras da saúde mental, compreende-se que esta 

contribua para todos os aspetos da vida humana.  

De facto, o seu valor intrínseco é transversal ao indivíduo e à sociedade, uma vez que estabelece 

uma relação recíproca com a produtividade e o bem-estar comum. Por esta razão, apesar da 

saúde mental ser um recurso individual, pode ser aumentada ou diminuída pelas intervenções da 

sociedade que, desta forma, afetam a qualidade de vida do indivíduo [32]. 

Graças a esta reciprocidade, é importante realçar que, apesar das suas qualidades universais, a 

saúde mental se expressa de forma distinta de acordo com o indivíduo em causa e com o 

contexto social e cultural no qual este se encontra inserido. Revela-se, consequentemente, 

importante compreender a aplicação do conceito de saúde mental a uma determinada 

comunidade, previamente ao estabelecimento de medidas de promoção da saúde mental. 

 

1.2. Determinantes biológicos e fisiológicos da saúde mental 
 

Apesar de se verificar um certo grau de subjetividade em alguns dos fatores que determinam a 

saúde mental, é possível afirmar que existe uma componente transversal à sua qualidade, 

independente do contexto social, cultural e económico. Esta componente corresponde a fatores 

biológicos influenciadores da saúde global e, principalmente, do adequado funcionamento 

cerebral. 

Os determinantes biológicos da saúde mental podem ser divididos em dois grupos: aqueles que 

não são possíveis de alterar através de uma mudança de hábitos e comportamentos, como é o 

caso da predisposição genética que conduz a desregulação hormonal ou a desequilíbrio 

neuroquímico, e aqueles sobre os quais o indivíduo exerce algum controlo. 

Destes últimos destaca-se a alimentação e a hidratação, a prática de atividade física e a higiene 

do sono como fatores influenciadores do desempenho cerebral e, consequentemente da saúde 

mental. 

 

1.2.1. A influência da alimentação sobre a saúde mental 

 

É do conhecimento geral que, para alcançar uma vida saudável, é importante fazer uma 

alimentação equilibrada e variada. No entanto, a população em geral terá uma maior dificuldade 

em explicar, concretamente, qual a importância da nutrição para o adequado funcionamento 

cerebral. 

À semelhança do que acontece com outros órgãos do organismo humano, o cérebro requer um 

complexo conjunto de macro e micro nutrientes para garantir o seu adequado funcionamento e 

permitir o desenvolvimento do indivíduo.  
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Em termos percentuais, a composição nutricional do cérebro consiste, maioritariamente, de 

lípidos, aos quais se seguem as proteínas, a glucose e um vasto leque de micronutrientes. 

Dos lípidos que compõem o tecido cerebral, destacam-se os ácidos gordos ómega 3 e 6, 

importantes na prevenção de doenças neurodegenerativas. Uma vez que são ácidos gordos 

essenciais, os ómegas 3 e 6 apenas podem ser adquiridos através da dieta, pelo que uma 

alimentação rica em nozes, sementes e peixes ricos nestas gorduras (como a cavala ou o salmão) 

é essencial para a criação e manutenção das membranas celulares e consequente preservação da 

integridade celular a nível cerebral [33]. 

Os aminoácidos e as proteínas são as unidades funcionais básicas para o crescimento e 

desenvolvimento, determinando a forma com um indivíduo se sente e se comporta. Este papel 

advém do facto dos aminoácidos serem precursores de neurotransmissores, mensageiros 

químicos que transportam os sinais nervosos através dos neurónios, como são exemplo a 

norepinefrina, a serotonina e a dopamina. Desta forma, o fornecimento de aminoácidos ao 

cérebro afeta o estado de humor, a qualidade do sono, a capacidade de concentração e o estado 

de alerta de um indivíduo. Assim, torna-se ainda mais evidente a importância de realizar uma 

alimentação variada, com vista a manter um equilibrado fornecimento de aminoácidos e, 

consequentemente, uma estável libertação de mensageiros químicos cerebrais. Em última 

instância, este equilíbrio contribui para uma maior estabilidade emocional e um fortalecimento 

da saúde mental [34]. 

Tal como acontece com outros órgãos, o funcionamento cerebral também beneficia de um 

variado fornecimento de micronutrientes. 

São de realçar, neste grupo, os antioxidantes presentes nas frutas e nos vegetais, que fortalecem 

o cérebro no combate aos radicais livres causadores de stress oxidativo e consequente destruição 

cerebral [35]. Revela-se também importante a presença de vitaminas (B6 e B12 principalmente) 

e de ácido fólico na diminuição da suscetibilidade a doenças mentais e na proteção face ao 

declínio mental. Quantidades vestigiais de ferro, cobre, zinco e sódio são também fundamentais, 

uma vez que promovem a saúde mental e o desenvolvimento cognitivo desde uma fase inicial 

do desenvolvimento do indivíduo [36].  

Para o que o cérebro consiga utilizar eficazmente estes nutrientes é necessária energia para a 

concretização dos processos celulares. Se, por um lado, o cérebro humano corresponde a apenas 

2% da massa corporal humana, este órgão utiliza cerca de 20% dos recursos energéticos do 

organismo, o que evidencia a sua capacidade funcional e as elevadas exigências do ponto de 

vista energético [37]. 

A maior parte da energia utilizada pelo cérebro é obtida através da ingestão de hidratos de 

carbono  que o organismo digere e transforma em glucose. Devido às necessidades energéticas 

acrescidas, o cérebro é particularmente suscetível a variações na concentração de glucose, 
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verificando-se défice cognitivo aquando de diminuições abruptas deste açúcar, em resultado da 

elevada suscetibilidade do córtex frontal as variações glicémicas [37]. 

Face ao exposto, revela-se factual a importância que a adopção de uma alimentação equilibrada 

e variada tem no estado da saúde mental. Importa, por isso, implementar hábitos alimentares 

potenciadores do adequado funcionamento cerebral e, em caso de necessidade, recorrer à 

suplementação apropriada. 

 

1.2.2. A importância da hidratação na manutenção da saúde mental 

 

O cérebro é constituído por, aproximadamente, 85% de água. Parte desta água encontra-se 

armazenada no interior dos neurónios, em organelos celulares designados vacúolos.  

Uma das funções destes vacúolos é manter a estrutura rígida dos neurónios de forma a permitir 

uma rápida transmissão dos sinais nervosos entre eles. Para além disto, os vacúolos são também 

importantes na remoção de toxinas e produtos do metabolismo celular. Em última instância, a 

água armazenada no seu interior impede o sobreaquecimento do cérebro [38]. 

Face a este conjunto de funções, compreende-se que uma situação de moderada desidratação 

(perda de 1,5% de massa corporal devido à perda de fluidos) comprometa o adequado 

funcionamento cerebral. De facto, em situação de desidratação verifica-se um encolhimento do 

tecido cerebral. Consequentemente, o indivíduo sente-se cansado e tonto, apresenta menor 

capacidade de resposta rápida, sofre alterações de humor e diminuição da performance cognitiva 

[38]. 

Revela-se, portanto, fundamental para a preservação da função cerebral e da saúde mental, o 

regular consumo de água. Segundo a OMS, um indivíduo deve consumir cerca de 4 copos de 

água por dia, de modo a garantir a adequada hidratação do organismo e, consequentemente, do 

cérebro, condição fulcral para a manutenção da saúde mental [39]. 

 

1.2.3. A prática de exercício físico e o impacto sobre a saúde mental 

 

O cérebro reconhece a prática de exercício físico como um período de stress, pelo que é ativado 

um mecanismo de resposta designado de “fight or flight”. Como reação a esta suposta ameaça, o 

cérebro produz dois tipos de substâncias: BDNF (brain derived neurotrophic factor) e 

endorfinas [40].  

O BDNF protege e repara os neurónios localizados na região cerebral associada à memória. Um 

estudo revela que a prática moderada de exercício físico aeróbico, com uma frequência diária, 

causa uma melhoria na performance cognitiva em indivíduos com perdas de memória [41]. Esta 

capacidade resulta da ativação de genes responsáveis pela expressão do BDNF, o que conduz a 
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uma maior produção desta proteína. Consequentemente, ao contrário do que se considerou 

possível durante anos, verifica-se uma potenciação do crescimento de novas células nervosas 

(neurogénese), com aumento da massa cerebral [40].  

As endorfinas são libertadas para minimizar o desconforto associado à atividade física e 

bloquear a sensação de dor. Estão também associadas ao prazer, à satisfação e a estados de 

euforia. A produção destas substâncias justifica a sensação de bem-estar e o sentimento de 

realização que advêm da prática de exercício físico [41]. 

De acordo com estas evidências, estudos reportam que pessoas fisicamente ativas apresentam 

significativamente menos sintomas depressivos do que pessoas sedentárias [42].  

À luz do conhecimento atual, a OMS recomenda a prática regular (30 minutos por dia) de 

exercício físico, principalmente, de manhã, de forma a potenciar a capacidade de gestão do 

stress e a melhorar a função cerebral [43]. 

 

1.2.4. O contributo da higiene do sono para a saúde mental 

 

O sono ocupa, aproximadamente, um terço da vida de um indivíduo. Os adultos necessitam de 

cerca de 7 a 8 horas de sono diárias, enquanto os adolescentes requerem 10 horas [44]. No 

entanto, de uma forma geral, a população tende a atribuir-lhe pouca importância, considerando-

o apenas uma forma de descanso físico. 

Apesar desta conceção minimizadora da real importância do sono, é durante este período que o 

organismo equilibra e regula os seus sistemas vitais, responsáveis por fenómenos como a 

respiração, a circulação sanguínea, a resposta imunitária e o próprio crescimento [44].  

Para além disso, o sono é crucial para o funcionamento cerebral tendo um significativo impacto 

na capacidade de resposta rápida, na aprendizagem, na formação de memórias e nas variações 

do estado de humor de um indivíduo [45].  

Durante o sono, aproximadamente 1/5 do fluxo sanguíneo é direcionado para o cérebro. Neste 

período verifica-se um processo de restruturação cerebral (que inclui a reparação do DNA) 

fundamental para o bom funcionamento de múltiplos processos cerebrais, incluindo a memória.  

O sono é composto por quatro fases: a fase 1, a fase 2, o sono de ondas lentas e os movimentos 

oculares rápidos (rapid eye movements (REM)), sendo as duas últimas as fases mais profundas 

do sono [44].  

A monitorização de indivíduos através de eletroencefalograma durante estas duas fases 

evidencia a passagem de sinais nervosos (sob a forma de impulsos elétricos) entre o tronco 

encefálico, o hipocampo, o tálamo e o córtex, regiões cerebrais envolvidas no processo de 

consolidação da memória, no qual a informação passa da memória a curto prazo, para os 

circuitos de memória a longo prazo [46]. 
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Em situações de privação de sono, a perda da função que se verifica evidencia o declínio 

gradual da capacidade cerebral. Com o avançar do período de privação perde-se a acuidade 

visual, a capacidade de reconhecimento táctil, a coordenação dos movimentos. O humor altera-

se com o aparecimento de sentimentos de agitação, irritabilidade e aborrecimento. Em situações 

mais extremas, a capacidade de concentração diminui drasticamente, a memória a curto prazo é 

comprometida e o indivíduo pode experienciar paranóia e alucinações [47]. 

De acordo com as evidências atuais, estas consequências da privação do sono (a curto e a longo 

prazo) devem-se à acumulação de produtos resultantes do metabolismo celular, como é o caso 

da adenosina (substância cuja acumulação aumenta a sonolência e provoca alterações 

fisiológicas que preparam o organismo para dormir). Em situações nas quais a higiene do sono é 

garantida, não se verifica esta acumulação, uma vez que durante o sono se acentua o mecanismo 

de remoção destes resíduos tóxicos, através da atuação do sistema linfático, das células gliais e 

do líquido cérebroespinal [47]. 

Tendo em consideração o processo global de reestruturação que se verifica durante o sono, é 

evidente que os bons hábitos de sono são fundamentais para a renovação da capacidade cerebral 

e para a manutenção da saúde e da sanidade mental. 

 

Face ao exposto, revela-se factual que o funcionamento cerebral e a saúde mental são 

influenciados por múltiplos fatores biológicos associados a comportamentos, pelo que é 

fundamental a adoção de hábitos de vida que preservem e promovam a saúde mental.  

De uma forma geral, esses hábitos englobam a escolha de uma alimentação variada, a prática 

regular de exercício físico, a higiene do sono e a manutenção de relações pessoas, sociais e 

laborais estruturadas e equilibradas. 

A importância destes hábitos, transversal a vários órgãos e sistemas do organismo humano, 

condiciona, muitas vezes, a minimização da sua importância pela população em geral. No 

entanto, o impacto transversal que causam na saúde global deve ser encarado como uma 

evidência do caráter holístico imputado, não só à saúde mental, mas à saúde humana como um 

todo. 

 

1.3. A saúde mental em Portugal e no Mundo 
 

Os distúrbios mentais comuns, como a depressão e as desordens de ansiedade, estão a aumentar 

de forma global no mundo. Entre 1990 e 2013, o número de pessoas com depressão e/ou 

desordens ansiosas aumentou cerca de 50%, dos 416 milhões para os 615 milhões, sendo que, 

atualmente, aproximadamente 10% da população mundial é afetada por estas condições [48]. 
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As desordens mentais representam 30% da carga global de doenças não fatais no mundo. 

Responsáveis por uma das maiores taxas de incapacidade mundial, causam também elevadas 

taxas de morbilidade e de mortalidade.  

Em Portugal, de acordo com o número de indivíduos que sofrem de perturbações mentais, que 

se encontram registados em unidades de cuidados de saúde primários, as perturbações da saúde 

mental têm vindo a assumir um peso cada vez maior no panorama das doenças da população 

[49]. 

De acordo com o relatório apresentado pela Direção Geral de Saúde (DGS), referente ao ano 

civil de 2015, as perturbações mentais e do comportamento representam um significativo fator 

causador da perda de anos de vida saudável pelos portugueses, com uma contribuição de 

11,75% para esta situação. Reforçando a relevância de investir na prevenção e no tratamento 

destas condições, as perturbações mentais representam 20,55% das causas do total de anos 

vividos com incapacidade [49].  

Em conjunto, estes dados revelam o real posicionamento da saúde mental como influenciadora 

da atual saúde das populações. O contributo das desordens mentais para o comprometimento da 

saúde nacional ultrapassa o das doenças cerebrovasculares, oncológicas, respiratórias e da 

diabetes, evidenciando o potencial que o declínio da saúde mental tem para conduzir a prejuízos 

na saúde, que culminam em consequências sociais e económicas [49]. 

 

1.4. Educação para a saúde mental 
 

O enquadramento atual do impacto das desordens mentais no mundo revela que é urgente 

implementar medidas efetivas para a promoção, preservação e restauro da saúde mental das 

populações.  

De acordo com um estudo da OMS de 12 de abril de 2016, investir no tratamento de 

perturbações da saúde mental, como a depressão e os transtornos ansiosos, não só culmina num 

retorno positivo em termos de saúde, como também em termos económicos. Com base neste 

estudo, o tratamento destas perturbações conduz a uma melhor saúde mental e, 

consequentemente, a uma maior capacidade de trabalho produtivo, com repercussões positivas 

no crescimento da economia mundial [50]. 

Apesar destas evidências, o investimento atual em serviços que promovam, preservem e 

restaurem a saúde mental é consideravelmente inferior ao necessário. Segundo a OMS, 

mundialmente, é despendido em média apenas 3% (1 a 5%) do orçamento de estado para a 

saúde em questões de saúde mental [51].  

Revela-se, assim, importante alterar a forma como a saúde mental é encarada globalmente, uma 

vez que estes problemas deixam de ser exclusivamente do âmbito da saúde pública, para serem 
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problemas da ordem do desenvolvimento mundial, com importante impacto na economia da 

sociedade atual.  

De acordo com os “Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável”, definidos em 2015 em 

Assembleia Geral das Nações Unidas, até 2030 pretende-se reduzir em um terço o número de 

mortes prematuras consequentes de doenças não comunicáveis. Este objetivo pretende ser 

alcançado através da promoção da saúde mental, prevenção e tratamento das desordens mentais 

e promoção do bem-estar [52]. 

O relevo que as desordens mentais assumem à escala global na definição das políticas de 

atuação mundial é reflexo da sua verdadeira importância na saúde das populações e é uma 

evidência do trabalho que necessita ser desenvolvido para diminuir o impacto negativo que estas 

condições têm globalmente. À escala local, são muitos os desafios que se impõem.  

De modo a enfrentar os problemas de Saúde Mental, impera descentralizar os cuidados de saúde 

mental (de instituições de saúde especializadas, como os hospitais psiquiátricos) e reforçar a sua 

implementação junto da comunidade. Esta iniciativa, não só promove o melhor acesso a estes 

cuidados, como também contribui para a diminuição do estigma, ainda bastante enraizado na 

sociedade face às desordens mentais. 

De acordo com esta premissa, surge a Ação Conjunta para a Saúde Mental e o Bem-estar – Joint 

Action on Mental Health and Wellbeing, ação que decorreu entre 2013 e 2015 e que culminou 

com a redação do European Framework for Action on Mental Health and Wellbeing. Este 

documento consiste, precisamente, na definição daqueles que são os objetivos europeus para o 

desenvolvimento dos cuidados de saúde mental junto das comunidades.  

Em Portugal, a aproximação dos cuidados de saúde mental da comunidade teve início em 1998. 

Ainda que dificultado pela centralização dos recursos, pela falta de formação profissional, pelo 

insuficiente financiamento e pela reduzida prioridade política, atualmente observam-se já alguns 

progressos desta iniciativa [53]. 

 

1.5. Intervenção Farmacêutica dedicada ao Tema Saúde Mental 
 

Objetivos  

 

A intervenção dedicada ao tema da saúde mental teve como objetivos: 

 Divulgar a existência do conceito de saúde mental  

 Esclarecer acerca da definição de saúde mental 

 Enquadrar a saúde mental no contexto da sociedade atual 

 Informar a população acerca dos hábitos de vida essenciais para a promoção da saúde 

mental individual 
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 Incentivar a redução do estigma/preconceito face a desordens/perturbações da saúde 

mental 

 

Métodos 

 

De modo a cumprir os objetivos traçados, a presente intervenção farmacêutica materializou-se 

na divulgação do Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado a 10 de outubro. À semelhança das 

campanhas de sensibilização realizadas mundialmente neste dia, na FA promoveu-se a 

divulgação da saúde mental como parte integrante da saúde pública e individual através da 

composição de um texto publicado no site da farmácia (Anexo X). 

O texto em questão focou-se na preservação da saúde mental, através da divulgação dos hábitos 

influenciadores da mesma e na possibilidade de ocorrerem desajustes do equilíbrio emocional e 

psicológico, face a diferentes estímulos agressores. Abordava, ainda, as possíveis estratégias a 

utilizar nestas situações, direcionando sempre o leitor para um abandono do estigma associado 

aos distúrbios mentais. 

Paralelamente, foram elaborados cartões (Anexo XI) contendo uma listagem dos hábitos 

promotores da saúde mental. Estes cartões foram distribuídos indiscriminadamente pelos utentes 

que visitaram a FA no dia 10 de outubro. Uma vez que os referidos cartões continham uma 

mensagem incentivadora de uma postura positiva face aos diferentes desafios do dia-a-dia, a sua 

distribuição envolveu também uma breve conversa com os utentes, de forma a sensibilizá-los 

para a referida mensagem e para a questão da saúde mental na sua globalidade. 

De forma a incentivar a visita da FA no dia 10 de outubro, no fim de semana anterior a esta 

data, foi divulgada a imagem associada a esta iniciativa, bem como o lema da campanha e os 

hábitos recomendados para promoção da saúde mental, através da página do Facebook da FA 

(Anexo XII). 

 

Discussão 

 

A abordagem do tema da saúde mental surgiu, por um lado, de um interesse pessoal pela 

biologia e fisiologia do cérebro e sistema nervoso mas, por outro, da constatação da frequência 

com que os utentes se dirigiam ao balcão de atendimento da FA, com o intuito de procurar 

aconselhamento na resolução de problemas associadas a uma débil saúde mental. 

Durante o meu estágio, pude observar que esta procura de aconselhamento assume uma 

frequência diária e é transversal a faixas etárias e a condições económicas e sociais. Para além 

disso, do ponto de vista fisiopatológico, a sintomatologia motivadora da procura de ajuda 

profissional, revelou-se diversa. Esta observação permitiu inferir que, subjacente a esta 
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sintomatologia, se encontrava uma multiplicidade de alterações da saúde mental, como por 

exemplo perturbações do sono, dificuldades de concentração, perdas de memória, crises de 

ansiedade e ataques de pânico, obsessões, compulsões e depressões. 

Este contacto com os utentes evidenciou a necessidade de intervir no âmbito da saúde mental. 

Ademais, realçou a importância de direcionar esta intervenção para a promoção global da saúde 

mental e a educação da população, uma vez que, de uma forma geral, a maioria dos utentes 

mencionados demonstrou uma desvalorização da sintomatologia experienciada e uma, mais 

evidente, minimização, das eventuais causas da mesma. 

Apesar de não ser possível inferir objetivamente acerca dos resultados desta iniciativa, os 

momentos de conversa com os utentes evidenciaram alguns factos importantes a ter em 

consideração aquando da instauração de medidas futuras direcionadas para esta área.  

Em primeiro lugar, suportaram a perceção inicial acerca da necessidade de intervir junta da 

população no âmbito da educação para a saúde mental, isto porque a maior parte dos utentes 

manteve uma postura desvalorizadora desta questão, quando em comparação com outras 

matérias como por exemplo a saúde cardiovascular.  

Evidenciou a disseminação da errada conceção de que a saúde mental está garantida na ausência 

de desordens mentais graves (como a esquizofrenia ou a doença bipolar) e de que certos 

sintomas de perturbações da saúde mental são apenas sentimentos normais e inevitáveis face ao 

stress do dia-a-dia (angústia, ansiedade, medo, exaltação, entre outros). 

Por fim, a iniciativa expôs a presença de desequilíbrios da saúde mental em alguns utentes da 

FA, alertando para a importância de ações futuras direcionadas para desordens mentais 

específicas. 

 

Conclusão 

 

O balanço global da presente intervenção farmacêutica é positivo, tal como pode ser consultado 

em maior detalhe no Anexo XIII. 

Considero que foram cumpridos os objetivos traçados para esta iniciativa e que a sua 

concretização permitiu sensibilizar não só a população em geral para esta problemática, mas 

também a equipa da FA para a importância de investir na saúde mental aquando da intervenção 

na comunidade.   
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2. ANSIEDADE COMO DISTÚRBIO DA SAÚDE MENTAL 

 
2.1. Ansiedade: o que é? 

 

A ansiedade é um estado induzido por estímulos externos, reconhecidos como ameaçadores. 

Biologicamente, tem como objetivo proteger o bem-estar e assegurar a sobrevivência, pelo que, 

em circunstâncias saudáveis, se caracteriza por alterações que permitem lidar com dada situação 

inesperada ou adversa. Estas alterações, controláveis e transitórias, englobam indução de um 

estado de alerta e vigília, ativação autonómica e neuroendócrina, e adoção de padrões 

comportamentais específicos e característicos [54]. 

Apesar de ser uma resposta normal e adaptativa do organismo, em determinadas circunstâncias, 

a ansiedade pode assumir um caráter patológico por implicar a perda de capacidade funcional, 

diminuir a capacidade de adaptação a alterações e comprometer a interação com o meio. 

 

2.2.Distúrbios da ansiedade: contextualização 
 

Se episódios pontuais de ansiedade são fenómenos normais na vida de um indivíduo saudável, 

as desordens do foro ansioso envolvem mais do que um medo ou uma preocupação temporários.  

Numa pessoa com ansiedade nervosa, estes episódios repetem-se com maior ou menor 

frequência e tendem a agravar-se com o tempo. A ansiedade tende a interferir com as atividades 

diárias, comprometendo o desempenho profissional e/ou académico e pondo em risco as 

relações interpessoais.  

De uma forma geral, as desordens da ansiedade apresentam um padrão crónico, com uma taxa 

de recuperação baixa e uma elevada probabilidade de reincidência [55]. O impacto destas 

doenças na vida de um indivíduo pode assumir consequências pessoais, sociais e económicas, 

equiparadas às da depressão major [56]. Outras comorbilidades psiquiátricas estão geralmente 

presentes num indivíduo que sofre de desordens de ansiedade, o que contribui para um maior 

comprometimento da sua capacidade funcional [55]. 

 

2.1. Classificação dos distúrbios de ansiedade 

 

Dentro do grupo de patologias sob a designação de desordens da ansiedade encontram-se 

diferentes condições. De acordo com a 5ª edição do “Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders”, publicado em 2013, pela Associação Americana de Psiquiatria, são 

designadas desordens da ansiedade: a desordem de pânico, a desordem da ansiedade 
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generalizada (DAG), a desordem da ansiedade social (também designada de fobia social) e a 

desordem da ansiedade da separação. O mesmo manual exclui desta classificação, ao contrário 

das edições anteriores, a perturbação pós-stress traumático e os transtornos obsessivo-

compulsivos. 

 

2.2. Sintomatologia das desordens de ansiedade 

 

Ainda que as desordens ansiosas e a incapacitação que podem originar tenham um relevo 

considerável no panorama da saúde global, muitos doentes que beneficiariam de intervenção 

clínica não são conhecidos, pelo que não recebem qualquer tratamento. Por outro lado, há 

indivíduos que recebem tratamentos desnecessários e/ou inadequados [56].  

De modo a resolver esta problemática, revela-se essencial que as desordens ansiosas sejam, 

pronta e corretamente, reconhecidas. Este reconhecimento implica o conhecimento e a perceção 

daqueles que são os sintomas físicos e psicológicos transversais às desordens da ansiedade. 

A sintomatologia ansiosa é convencionalmente dividida em dois grandes grupos: os sintomas 

físicos e os sintomas psicológicos. Os primeiros, também designados de sintomas somáticos, 

devem-se a uma ativação do sistema nervoso autónomo. Podem incluir tremores, alterações 

respiratórias e palpitações. Os segundos, de caráter mais subjetivo, podem incluir irritabilidade, 

inquietação e apreensão [56].  

Esta sintomatologia deve ser considerada clinicamente relevante quando anormalmente severa, 

se prolongada indefinidamente no tempo, se não correlacionada com fatores stressores ou se 

comprometer a capacidade funcional do indivíduo, as suas competências sociais ou a sua 

condição física [56]. 

 

2.3. Sintomatologia ansiosa no reconhecimento, diagnóstico e monitorização dos 

distúrbios de ansiedade 

 

À semelhança do que acontece com outros distúrbios mentais, a sintomatologia episódica 

manifestada e reportada por um indivíduo apresenta uma importância crucial no 

reconhecimento, diagnóstico e monitorização da evolução de um distúrbio de ansiedade.  

Perante este contributo, revela-se fundamental ter em consideração o potencial subjetivo destes 

relatos pelo que impera a idealização de métodos precisos, válidos e fidedignos para avaliar esta 

sintomatologia de forma rigorosa e objetiva.  

Tendo em consideração que atualmente existem vários métodos para proceder à avaliação da 

sintomatologia ansiosa é mandatório ter em consideração alguns aspetos aquando da escolha e 

da aplicação dos mesmos. 
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Um desses aspetos diz respeito à sensibilização para a existência de diferentes desordens da 

ansiedade, de modo a que seja possível direcionar os métodos de avaliação para a 

sintomatologia genérica ou para os sintomas específicos de determinado subtipo em particular. 

Neste contexto, as ferramentas disponíveis para a avaliação da sintomatologia ansiosa genérica 

ou da DAG focam-se maioritariamente no estudo do humor e do comportamento, avaliando 

episódios de nervosismo, irritabilidade, preocupações ou dificuldade em relaxar [57]. 

Aquando da idealização destas ferramentas, um outro aspeto importante a ter em consideração é 

a distinção objetiva entre o que são fenómenos naturais de ansiedade e o que são sintomas com 

valor patológico. Para executar esta distinção, é fundamental a definição de valores limite 

definidos por acordos consensuais como o Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM) ou o International Classification of Diseases (ICD) [57,58].  

Um exemplo de uma das ferramentas existentes para avaliar genericamente a sintomatologia 

ansiosa é o inquérito DAG-7 (Anexo XIV). Este inquérito consiste em itens que avaliam 

episódios ansiosos decorrentes nos 14 dias anteriores à sua realização, de acordo com valores 

limiares definidos pelo DSM-IV [58]. Uma descrição mais detalhada dos seus pontos fortes e 

fracos pode ser encontrada no Anexo XV.  

Os objetivos definidos para a utilização destas ferramentas depende, amplamente, do contexto 

profissional no qual as mesmas são aplicadas. Acresce, ainda, que o seu potencial é variável 

consoante se aplicam ao estudo da prevalência das desordens ansiosas numa determinada 

população ou se destinam ao diagnóstico individual da patologia. 

 

2.4. Estratégias terapêuticas para as desordens de ansiedade 

 

Aquando da avaliação da necessidade de tratamento para um dado distúrbio de ansiedade, 

revela-se importante ter em consideração diferentes fatores influenciadores. Estes incluem a 

severidade e persistência dos sintomas, o grau de incapacidade associada, o impacto do 

distúrbio na vida diária do paciente e a presença simultânea de sintomatologia depressiva [56].  

À luz da prática clínica atual e do conhecimento científico reunido, verifica-se uma considerável 

sobreposição entre os tratamentos adotados para diferentes desordens ansiosas.  

Relativamente à intervenção farmacológica, atualmente, muitos dos aspetos relacionados com o 

uso de fármacos no tratamento prolongado das desordens da ansiedade estão ainda em 

discussão. As estratégias farmacológicas existentes não curam a ansiedade, no entanto podem 

aliviar os sintomas. Os fármacos disponíveis são, habitualmente, utilizados no início da 

terapêutica (em situações agudas) ou em caso de ausência de resposta à terapia cognitivo-

comportamental. Estudos reportam que doentes cuja estratégias terapêutica engloba ambas as 

intervenções (psicoterapia e fármacos) apresentam resultados mais evidentes [59].  
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Existem várias opções farmacológicas disponíveis para o tratamento das desordens da 

ansiedade, tais como os antidepressivos tricíclicos (ADT), as benzodiazepinas, os inibidores 

seletivos da recaptação da serotonina (ISRS) e os inibidores da recaptação de serotonina e de 

noradrenalina (IRSN). Segundo as guidelines atuais, a primeira linha de tratamento 

recomendada, com base em evidências científicas, é o uso de ISRS em combinaç e a terapia 

cognitivo-comportamental (combinados ou isoladamente) [56, 59]. 

 

2.5. Desordens da Ansiedade: que intervenção farmacêutica 

 

Na qualidade de perturbações da saúde mental, as desordens da ansiedade são patologias de 

difícil reconhecimento e diagnóstico. Paralelamente, o seu tratamento requer um determinado 

compromisso por parte do utente o que, muitas vezes, dificulta a continuidade de terapêuticas 

prolongadas no tempo.  

Devido à proximidade da comunidade, o farmacêutico encontra-se numa posição privilegiada 

para intervir no âmbito das desordens da ansiedade. As suas intervenções passam pela 

sensibilização e educação da população, bem como pela promoção da adesão à terapêutica e do 

uso racional dos fármacos utilizados nestas patologias. Simultaneamente, o farmacêutico é um 

interveniente com potencial de desconstrução do estigma e do preconceito associado às 

desordens ansiosas, que podem influenciar a sua prevalência e comprometer o sucesso do seu 

tratamento. 

 

2.6. Intervenção Farmacêutica dedicada ao Tema Ansiedade 

 

Objetivos 

 

A intervenção dedicada ao tema da ansiedade teve como objetivos: 

 Promover a educação da população acerca do fenómeno fisiológico de ansiedade  

 Sensibilizar a população para o caráter patológico dos distúrbios de ansiedade 

 Incentivar a redução do estigma/preconceito face a desordens da ansiedade 

 

Métodos 

 

De modo a cumprir os objetivos traçados, a presente intervenção farmacêutica materializou-se 

na aplicação de uma ferramenta de avaliação da ansiedade, o inquérito DAG-7 (Anexo XIV). A 

realização de uma adaptação deste inquérito (Anexo XVI) decorreu no dia 10 de outubro, Dia 
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Mundial da Saúde Mental. Foram abordados, aleatoriamente, 50 utentes da FA, dos quais 37 

aceitaram responder ao inquérito. 

 

Resultados e Discussão 

 

Os resultados da presente intervenção, relativos à adesão, à análise da sintomatologia e à 

caracterização da amostra populacional, encontram-se descriminados em detalhe no Anexo 

XVII do presente relatório.  

De um modo geral, a iniciativa foi bem aceite pelos utentes abordados, ainda que durante a 

realização do inquérito e perante o seu resultado, muitos utentes se revelassem um pouco 

desconfortáveis em abordar as causas de determinados comportamentos e/ou sentimentos. 

Muitos utentes demonstraram ainda a necessidade de justificar algumas respostas, assumidas 

pelos mesmos como menos positivas.  

Os resultados, ainda que restritos à amostra populacional e de caráter observacional, corroboram 

a prevalência das desordens da ansiedade na generalidade da população, expondo-as como 

transversais a géneros, faixas etárias e realidades socioeconómicas.  

 

Conclusão  

 

Tal como explanado no Anexo XVIII, o balanço global da presente intervenção farmacêutica é 

positivo, tendo sido atingidos os objetivos inicialmente traçados e expostas futuras vertentes de 

intervenção mais direcionadas dentro deste tema. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Poder-se-á considerar o presente relatório como um elemento de avaliação referente ao estágio 

curricular desenvolvido na FA. De facto, não deixa de o ser.  

Se for feito um esforço de reflexão com vista a atribuir-lhe mais valências, com alguma 

facilidade se conclui que este relatório assume, também, um caráter monográfico consequente 

do desenvolvimento teórico de matérias com impacto na sociedade atual. 

Sucede, porém, que o relatório em questão é mais do que isso.  

A sua concretização resulta de um trabalho dinâmico e multidisciplinar desenvolvido 

diariamente na FA, no qual tive o privilégio de ser integrada. Os aspetos que foca são, por um 

lado, os pilares da atuação farmacêutica observada e praticada ao longo dos últimos quatro 
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meses e, simultaneamente, pontos de partida para um contínuo investimento na formação, de ora 

avante como profissional e não mais na qualidade de estudante. 

Para além de ser reflexo da aprendizagem inerente a todo o estágio, a concretização deste 

relatório foi, por si só, um importante ensinamento. O cunho pessoal intrínseco aos seus 

conteúdos representou um primeiro passo na definição de uma carreira profissional 

obrigatoriamente diferenciada, de forma a acrescentar valor ao panorama nacional da saúde e a 

garantir o exercer da profissão farmacêutica no auge das suas potencialidades.  

Independentemente do percurso profissional a traçar no futuro, estou certa de que as 

competências que adquiri no decorrer destes quatro meses, muitas delas patentes no presente 

relatório, serão fulcrais para garantir que venha a ser um profissional competente, do ponto de 

vista técnico e científico, interventivo no meio social em que me venha a inserir e ciente das 

responsabilidades para com a população, o utente e a própria profissão farmacêutica. 
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ANEXOS 

 
Anexo I – Planificação das atividades desenvolvidas durante o estágio realizado na FA 

Anexo II – Esquema representativo da organização global do espaço físico da FA 

Anexo III – Constituição da equipa técnica da FA 

Anexo IV – Esquema representativo da organização do armazém na FA 

Anexo V – Laboratório de Manipulados 

Anexo VI – “Água, o Remédio Natural”, texto para divulgação no site da FA 

Anexo VII – Texto sobre a centelha asiática para divulgação no site da FA 

Anexo VIII – “Uso prolongado de protetores gástricos: o reverso da medalha”, trabalho de 

pesquisa para divulgação no site da FA 

Anexo IX – Pesquisa sobre a Psoríase, para divulgação no Centro de Tratamento do Pé, em 

http://ctpe.pt/psoriase/ 

Anexo X – Intervenção Farmacêutica I: ação de divulgação da saúde mental como parte 

integrante da saúde pública e individual; Imagem da iniciativa (A) e Texto (B) ambos 

divulgados no site da FA 

Anexo XI – Intervenção Farmacêutica I: cartões entregues aos utentes contendo mensagem 

incentivadora de uma postura positiva face aos diferentes desafios do dia-a-dia (frente) e 

uma listagem dos hábitos promotores da saúde mental (verso) 

Anexo XII – Intervenção Farmacêutica I: divulgação do Dia Mundial da Saúde Mental na 

página do facebook da FA 

Anexo XIII – Análise SWOT referente à Intervenção Farmacêutica I 

Anexo XIV – Ferramenta para avaliação genérica da sintomatologia ansiosa: inquérito DAG-7 

Anexo XV – DAG-7: descrição sumária, pontos fortes e pontos fracos 

Anexo XVI – Intervenção Farmacêutica II: Adaptação do Inquérito DAG-7 distribuída a utentes 

da FA no Dia Mundial da Saúde Mental, 10 de outubro 

Anexo XVII – Intervenção Farmacêutica II: Resultados da realização do inquérito DAG-7 e 

respetiva discussão  

Anexo XVIII – Análise SWOT referente à Intervenção Farmacêutica II   
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Anexo I - Planificação das atividades desenvolvidas durante o estágio realizado na FA 

 

julho             
D S T Q Q S S 
          1 2 

3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31             

agosto             
D S T Q Q S S 
  1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31       

setembro             
D S T Q Q S S 
        1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30   

outubro             
D S T Q Q S S 
            1 

2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31           

 

Legenda: 

  Estágio realizado maioritariamente na FA 
  Acompanhamento do farmacêutico responsável pelo serviço na Carlton Life 
  Formação externa 
  Concretização das Intervenções Farmacêuticas 

  Fim de semana, feriado ou folga 
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Anexo II - Esquema representativo da organização global do espaço físico da FA  

 
   

Legenda: 

  Entradas 

  Montras exteriores 

  
Balcões de 
atendimento 

  Armazenamento/Exposição de produtos 

  Gabinete de consultas 

  
Serviço de enfermagem e determinações 
bioquímicas 

Armazém 
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Anexo III - Constituição da equipa técnica da FA 

 

Elemento da equipa técnica Cargo desempenhado 

Dr. Carlos Brás Cunha Diretor técnico e proprietário 

Dra. Sónia Correia Farmacêutica Adjunta 

Dra. Susana Castro Farmacêutica Adjunta 

Dr. Alexandre Faria Farmacêutico Adjunto 

Dr. Rui Felisberto Farmacêutico 

Paula Martinho Técnica de Farmácia 

Eduardo Moreira Técnico de Farmácia 

João Pedro Jorge Técnico de Farmácia 

Fátima Sousa Técnica de Farmácia 
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Anexo IV – Esquema representativo da organização do armazém na FA 

 

 
Legenda: 

  Artigos de Puericultura 

  Produtos de ortopedia 

  
Suplementos 
alimentares 

  Produtos de dermofarmácia, higiene e cosmética 

  Bucodentários 

  Medicamentos homeopáticos   
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Anexo V – Ficha de preparação de um medicamento manipulado   
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Anexo VI – “Água, o Remédio Natural”, texto para divulgação no site da FA 

  

 

Água, o Remédio Natural 

 

 

O fácil acesso a água, considerada segura e própria para consumo humano, é um fator 

influenciador da saúde pública. A água representa uma fonte natural de vida, 

fundamental para garantir a saúde do indivíduo.  

De facto, mais de 50% da massa corporal de um indivíduo corresponde a água. 

Durante o dia-a-dia, esta água vai sendo eliminada (suor, urina, lágrimas, saliva), pelo 

que é fundamental repor a quantidade perdida, de modo a garantir o adequado 

funcionamento do organismo. Assim, é recomendado o consumo diário de, 

aproximadamente, 1,5 litros de água. No entanto, não só a quantidade, mas também a 

qualidade da água ingerida é importante, para garantir saúde, bem-estar e equilíbrio 

fisiológico. 

Existem, no mercado, filtros cujo objetivo central é melhorar a qualidade da água; estes 

contribuem para a otimização da água potável, tornando-a mais leve e alcalina, com 

maior benefício para o bom funcionamento do organismo. 

Não esqueça: a água é o remédio mais natural para a sua saúde! 

 

Na Farmácia Aliança, pode agora encontrar uma gama de jarros Brita que dispõem de 

filtros capazes de diminuir a dureza da água potável, tornando mais fácil e prático o 

acesso a água de excelência, para si e para toda a família. 

Encontre aqui a solução que melhor se adapta às suas necessidades.   

 

 

 

      Dra. Sónia Correia, farmacêutica;  

Francisca Gaifém, farmacêutica estagiária  
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Anexo VII - Texto sobre a centelha asiática para divulgação no site da FA 

  

 

Centelha asiática 

 

A centelha asiática é uma erva daninha pertencente à espécie Centella asiatica. Sendo 
uma planta edível com um enorme valor económico, é também reconhecida 
mundialmente pelo seu potencial farmacêutico e nutricional.  

A centelha asiática ocupa um lugar já centenário em áreas como a medicina 
ayurvédica e a medicina tracidional chinesa. A esta planta, também conhecida como 
Gotu Kola, são atribuídas várias propriedades que justificam a sua utilização com 
benefícios para a saúde. Estas propriedades devem-se à presença, principalmente nas 
folhas da planta, de uma ampla diversidade de compostos, dos quais se destacam os 
derivados triterpénicos.  

Uma das principais razões que justificam o recurso a suplementos alimentares à base 
de centelha asiática são as suas propriedades anti-celulíticas. De facto, a Gotu Kola 
restabelece as trocas metabólicas entre o tecido conjuntivo e a corrente sanguínea, 
impedindo a acumulação de toxinas, água e gorduras. Tem, consequentemente, uma 
ação anti-inflamatória, drenante e reguladora da microcirculação, útil em casos de 
celulite.  

É importante não esquecer que a intervenção sobre a celulite deve ser iniciada o mais 
cedo possível após o aparecimento dos primeiros sintomas, uma vez que o seu 
sucesso está condicionado pelo grau de comprometimento do tecido conjuntivo. É 
ainda fundamental nunca esquecer que a utilização da centelha asiática deve ser 
complementada com a prática regular de atividade física, uma alimentação saudável e 
cuidados com a pele. 

 

Francisca Gaifém, Farmacêutica Estagiária, Farmácia Aliança 
Sónia Correia, Farmacêutica, Farmácia Aliança 
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Anexo VIII – “Uso prolongado de protetores gástricos: o reverso da medalha”, trabalho de 
pesquisa para divulgação no site da FA 

  
 

Uso prolongado de protetores gástricos: o reverso da medalha 

Os inibidores da bomba de protões (IBP) são fármacos modificadores da secreção gástrica. A sua 
utilização encontra-se indicada em casos de desordem do trato gastrointestinal superior como dispepsia, 
esofagite de refluxo, úlcera péptica, infeção por Helicobacter pylori e desordens de hipersecreção como a 
síndrome de Zollinger-Allison (1). Para além disso, estes fármacos são também amplamente prescritos 
como protetores gástricos, principalmente em doentes polimedicados, como forma de prevenir a lesão da 
mucosa gástrica pela agressividade da terapêutica medicamentosa. São exemplos de fármacos 
pertencentes a este grupo o omeprazol, o pantoprazol, o lansoprazol, o esomeprazol e o rabeprazol (2). 

As sólidas evidências científicas que suportam a eficácia terapêutica dos IBP e os longos anos de 
utilização que dão robustez ao seu perfil de segurança, fazem com que estes fármacos sejam 
considerados fármacos seguros, mesmo em utilização prolongada (3). No entanto, este perfil de 
segurança amplo e transversal tem vindo a ser questionado, uma vez que vários efeitos adversos estão 
associados ao uso prolongado de IBP (4). De facto, a utilização prolongada de IBP é um problema que 
suscita preocupação, principalmente na população mais idosa, que, frequentemente apresenta múltiplas 
comorbilidades e se encontra, consequentemente, polimedicada.  

Face a esta alteração do posicionamento dos IBP no que refere ao seu perfil de segurança, 
surgem cada vez mais estudos com o objetivo de compreender quais as reais consequências do uso 
prolongado destes fármacos.  

Neste seguimento, os efeitos adversos do uso prolongado de IBP, mais frequentemente 
documentados, incluem diarreia provocada por Clostridium difficile, pneumonia, fraturas da anca e 
malabsorção de ferro, vitaminas e nutrientes (1, 2, 5). Trombocitopenia, rabdomiólise e nefrite aguda 
intersticial aguda são também quadros associados ao uso de IBP (6). 

Estudos reportam que os IBP provocam um estado hipergastrinémico, aumentando o risco de 
desenvolvimento de tumores gástricos neuroendocrinos. Este estado é também responsável por uma 
maior severidade da gastrite no contexto de uma infeção por Helicobacter pylori (4). 

Recentemente, a FDA – Food and Drug Administration lançou um comunicado alertando para o 
risco de fraturas e o comprometimento da absorção de magnésio associados ao uso de IBP (6). Estudos 
observacionais demonstram que o uso de IBP está associado ao desenvolvimento de hipomagnesémia e 
que pode, por esta razão, ter um impacto negativo na saúde do doente, potenciando a ocorrência de 
eventos cardiovasculares associados ao défice de magnésio (7). 

As evidências que suportam os efeitos adversos associados ao uso prolongado de IBP são cada 
vez mais sustentáveis e factuais. Face a este problema, é fundamental proceder a uma gradual alteração 
do paradigma existente em torno dos IBP e passar a encará-los como fármacos com potencial terapêutico, 
mas com capacidade para desregular o funcionamento de múltiplos processos no organismo humano, 
aquando do seu uso prolongado. Urge, portanto, apostar numa revisão cuidada da terapêutica, em 
doentes que se encontrem medicados com estes fármacos por um período prolongado, de modo a 
encontrar alternativas de tratamento mais adequadas. 

 

Francisca Gaifém, Farmacêutica Estagiária 

Dra. Sónia Correia, Farmacêutica 
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Anexo IX – Pesquisa sobre a Psoríase, para divulgaçãono Centro de Tratamento do Pé, em 
http://ctpe.pt/psoriase/    

 

O que é a psoríase? 

A psoríase é uma doença autoimune crónica. Desenvolve-se quando o sistema imunitário do indivíduo 
sinaliza as células da pele para crescerem demasiado rápido. Como resultado, formam-se novas células 
de pele num espaço de dias, em vez de semanas, como acontece em situações fisiológicas. Uma vez que 
o organismo não consegue remover naturalmente este excesso de células mortas, estas vão se 
acumulando, formando placas avermelhadas grossas e secas. 

Sinais e sintomas 

Os aglomerados celulares característicos da psoríase podem aparecer em qualquer zona do corpo, apesar 
de surgirem habitualmente nos cotovelos, joelhos e couro cabeludo. Alguns doentes relatam sensação de 
comichão e ardor nas placas psoriáticas. 

Quem pode ter psoríase? 

A psoríase pode surgir em qualquer idade e em qualquer género. Na maior parte das pessoas, a doença 
manifesta-se entre os 15 e os 35 anos. A faixa etária entre os 50 e os 60 anos é outro período no qual é 
comum o desenvolvimento da doença. A psoríase pode surgir em qualquer grupo racial. Contudo, 
indivíduos de raça caucasiana desenvolvem a doença mais frequentemente do que indivíduos de outras 
raças. 

As pessoas que têm psoríase habitualmente têm um ou mais membros da família com a doença. Contudo, 
apesar da psoríase ser uma doença com caráter hereditário, nem todas as pessoas com familiares 
doentes desenvolvem a doença. 

A psoríase pode também estar associada com outras situações patológicas como diabetes, depressão e 
doenças cardiovasculares. 

O que causa a psoríase? 

Ao contrário do que a manifestação clínica da doença sugere, a psoríase não é uma doença contagiosa. 
As placas psoriáticas não são infecciosas, pelo que não é possível “apanhar psoríase” através do contacto 
com alguém doente.  

Apesar de ainda não serem completamente conhecidos os mecanismo que despoletam a psoríase, é 
sabido que o sistema imunitário e o conjunto de genes herdados por um indivíduo são fatores 
determinantes para o desenvolvimento da doença.  

Para além da influência destes fatores, a manifestação da psoríase surge após a exposição a um estímulo 
externo desencadeador da doença. Alguns destes estímulos podem ser: 

 - a exposição a fatores de stress 

 - a medicação com antimaláricos, lítio, propanolol ou indometacina 

 - a exposição a clima frio e seco 

 - um processo infeccioso (principalmente por bactérias do género Streptococcus) 

 - lesões na pele, tais como cortes, arranhões ou queimaduras solares graves  
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Como é diagnosticada a psoríase? 

Atualmente, não é conhecida nenhuma análise bioquímica ou teste complementar que permita o 
diagnóstico da psoríase, pelo que este requer uma avaliação clínica do doente. 

O diagnóstico clínico da psoríase requer: 

- a avaliação da pele, das unhas e do couro cabeludo do doente para pesquisar por sinais característicos 
da psoríase 

 - a avaliação da história familiar da doença (se existem familiares com psoríase ou não) 

 - a avaliação da história clínica do doente (episódios de doença recentes, exposição a fatores de stress, 
medicação anterior) 

O diagnóstico da psoríase pode também envolver a remoção de uma porção de pele afetada (biopsia) 
para avaliação microscópica, na qual o médico poderá confirmar a presença de psoríase. 

Como é tratada a psoríase? 

A psoríase é uma doença crónica para a qual não existe cura. Isto significa que a maioria das pessoas que 
desenvolve psoríase irá viver com a doença durante toda a vida.  

No entanto, o tratamento da psoríase tem benefícios. O tratamento da psoríase reduz os sinais e sintomas 
da doença, o que conduz a uma melhoria da condição global de saúde e da qualidade de vida do doente. 

Graças ao investimento da comunidade científica nesta área, existem diversos tratamentos efetivos contra 
a psoríase. É, por isso, fundamental encontrar o tratamento que mais se adequa a cada pessoa e ao seu 
estilo de vida, uma vez que cada tratamento tem os seus benefícios e possíveis efeitos secundários. 

A terapêutica da psoríase baseia-se essencialmente em três abordagens: 

 - terapêutica medicamentosa tópica e/ou sistémica 

 - fototerapia 

 - terapêuticas alternativas 

O tratamento da psoríase é determinado pelo tipo de psoríase, pelo grau de severidade (ligeiro, moderado 
ou intenso) e pela área da pele afetada. Frequentemente, recorre-se a uma combinação dos diferentes 
tipos de tratamento. 

Adaptado de 

American Academy of Dermatology 

National Health Service United Kingdom 

National Psoriasis Foundation  



ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA  

  
 FARMÁCIA ALIANÇA 53  

Anexo X (A) - Intervenção Farmacêutica I: ação de divulgação da saúde mental como parte 
integrante da saúde pública e individual; Imagem da iniciativa  
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Anexo X (B) - Intervenção Farmacêutica I: ação de divulgação da saúde mental como parte 
integrante da saúde pública e individual; Texto da iniciativa     

 

Saúde Mental: um estado de bem-estar 
Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde mental corresponde a um “ estado de bem-estar 
no qual o indivíduo tem consciência das suas capacidades, pode lidar com o stress habitual do 
dia-a-dia, trabalhar de forma produtiva e frutífera e é capaz de contribuir para a comunidade em 
que se insere”.  

O comprometimento da saúde mental, em paralelo com o abuso de substâncias, é a principal causa 
de incapacidade no mundo. É, por isso, fundamental investir em medidas políticas que promovam a 
saúde mental, a nível público e individual. 

O estado da saúde mental de um indivíduo é influenciado por fatores biológicos, ambientais e 
socioeconómicos. Garantir a saúde mental é, assim, mais do que assegurar a ausência de desordens 
mentais, como epilepsia, autismo, demência e depressão.  

Uma pessoa com saúde mental sente-se bem. Tem capacidades e recursos para enfrentar as 
dificuldades que surgem no decurso da sua vida e consegue vivenciar e gerir os diferentes tipos de 
emoções. Um pleno estado de saúde mental depende da aplicação de um amplo leque de hábitos e 
atividades que, direta ou indiretamente, estão relacionadas com o bem-estar da mente: 

Alimentação nutricionalmente variada e equilibrada 
Prática regular de exercício físico 
Ritmos de sono/vigília adequados 
Equilíbrio entre a atividade profissional e o lazer 
Relacionamentos familiares e sociais estáveis 

Apesar da importância destes hábitos influenciadores da saúde mental, esta depende também de 
fatores genéticos e biológicos. Quando as boas práticas assumidas na rotina de cada um não são 
suficientes para garantir um pleno estado de bem-estar, é fundamental recorrer a ajuda 
especializada. Existem intervenções comportamentais, psicológicas e farmacológicas disponíveis 
para promover mecanismos de defesa e de adaptação, permitindo alcançar uma vida equilibrada. 

O primeiro passo para garantir a sua saúde mental pode depender de si. Aproveite este Dia Mundial 
da Saúde Mental para cuidar do seu corpo e da sua mente.  

E comece o dia com um sorriso. 
Por si e pela sua saúde. 
Francisca Gaifém, Farmacêutica Estagiária 
Texto adaptado de 
Organização Mundial de Saúde (www.who.int) 
National Health System UK (www.nhs.uk) 
Clínica de Saúde Mental do Porto (www.clinicadesaudementaldoporto.pt) 
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Anexo XI - Intervenção Farmacêutica I: cartões entregues aos utentes contendo mensagem 
incentivadora de uma postura positiva face aos diferentes desafios do dia-a-dia (frente) e uma 
listagem dos hábitos promotores da saúde mental (verso) 

 
Anexo XII - Intervenção Farmacêutica I: divulgação do Dia Mundial da Sáude Mental na página 
do facebook da FA  
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Anexo XIII - Análise SWOT referente à Intervenção Farmacêutica I   

Utilização de meios de comunicação de 
largo alcance 
Mensagem assertiva e acessível 
Imagem simples e apelativa 
 

 
Impossibilidade de avaliar o alcance da 
iniciativa 
Objetivos não mensuráveis 

 

INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA (AMBIENTE INTERNO) 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Apoio por parte da equipa da FA 
Fácil abordagem dos utentes 
 

 
Pouca disponibilidade para a iniciativa 
devido ao acelerado ritmo de trabalho 
diário na FA 

 

FA E UTENTES (AMBIENTE EXTERNO) 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 
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Anexo XIV - Ferramenta para avaliação genérica da sintomatologia ansiosa: inquérito DAG-7

 
Anexo XV – DAG-7: descrição sumária, pontos fortes e pontos fracos   

Elevada sensibilidade 
Elevada especificidade 
Valores limite concretos 
 

 
Avaliação da ansiedade generalizada 
apenas 

 

INQUÉRITO DAG-7 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 
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Anexo XVI – Intervenção Farmacêutica II: Adaptação do Inquérito DAG-7 distribuída a utentes da FA no Dia Mundial da Saúde Mental, 10 de outubro 
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Anexo XVII – Intervenção Farmacêutica II: Resultados da realização do inquérito DAG-7 e 
respetiva discussão 
Adesão dos utentes à iniciativa 

 
Gráfico 1: Taxa de adesão dos utentes da FA ao inquérito sobre a DAG. 

Tal como descriminado no gráfico 1, a taxa de adesão ao inquérito pode ser considerada 

positiva, uma vez que dos 50 utentes abordados, apenas 13 se recusaram a colaborar. As razões 

apresentadas por estes foram, em todos os casos, uma alegada falta de tempo. Esta elevada 

adesão por parte do público da FA revela uma disponibilidade geral para as intervenções 

dinamizadas pela farmácia, independentemente da temática a abordar. 

 

Impacto da DAG na amostra populacional 

 
Gráfico 2: Número de utentes que não apresentaram sintomatologia ansiosa (A) e que apresentaram algum grau de 

distúrbio da ansiedade (B). *Os distúrbios de ansiedade mencionados referem-se ao período de 14 dias anterior à 

realização do inquérito.  

 

Tal como é possível observar no gráfico 2, do total de utentes que respondeu ao inquérito, 43% 

não apresentou sintomas de DAG nos 14 dias anteriores à realização do inquérito, enquanto 

57% revelou sintomas concordantes com a manifestação de algum grau de DAG, para o mesmo 

período. Desta forma, a intervenção realizada na FA corrobora a evidência que reporta uma 

significativa prevalência da DAG na população, o que reforça a importância de intervir no 

âmbito desta condição. 
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Severidade dos quadros de DAG  

 
Tabela 1: Diferentes categorias de DAG evidenciadas pela resposta ao inquérito, intervalo de pontuação associado a 
cada categoria (valores limite) e número de utentes inseridos em cada uma. * Os distúrbios de ansiedade 
mencionados referem-se ao período de 14 dias anterior à realização do inquérito. 

CATEGORIAS INTERVALO Nº. DE RESPOSTAS 

Ansiedade Ligeira [5-10[ 8 

Ansiedade Moderada [10-15[ 9 

Ansiedade Grave [15-21] 4 

 

 
Gráfico 3: Contributo de cada grau de DAG para o impacto global da desordem na amostra populacional. * Os 

distúrbios de ansiedade mencionados referem-se ao período de 14 dias anterior à realização do inquérito.  
À semelhança do que se encontra descrito na Tabela 1, a avaliação executada através da 

resposta ao inquérito utilizado, permite categorizar os quadros de ansiedade em três grupos de 

diferente severidade. Da amostra populacional utilizada, 8 utentes obtiveram uma pontuação 

final localizada entre 5 e 10 pontos (exclusive), o que corresponde à manifestação de um quadro 

de ansiedade ligeira, nos 14 dias anteriores à realização do inquérito. Do mesmo grupo amostral, 

9 utentes obtiveram uma pontuação inserida no intervalo entre 10 e 15 pontos (exclusive), 

correspondendo a quadros de ansiedade moderada. Por último, 4 utentes obtiveram uma 

pontuação igual ou superior a 15, o que evidencia a manifestação de ansiedade grave no período 

mencionado.  

Ansiedade ligeira (38%)

Ansiedade moderada (43%)

Ansiedade grave (19%)
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Caracterização da amostra populacional manifestadora de quadros de DAG 
 
 Género 

 
 
Gráfico 4: Distribuição de géneros em cada categoria de DAG manifestada.  
No que diz respeito ao género dos utentes que demonstraram algum grau de ansiedade, verifica-

se, tal como pode ser observado no gráfico 4, um predomínio de indivíduos do género feminino 

em todas as categorias. No entanto, esta indicação não é suficiente para afirmar a observação de 

uma maior prevalência dos quadros de DAG nas mulheres, uma vez que, devido à aleatoriedade 

na seleção dos utentes, o grupo amostral incluía à partida um número superior de mulheres. 

Idade

 
Gráfico 5: Distribuição de idades em cada categoria de DAG manifestada. *Os distúrbios de ansiedade mencionados 
referem-se ao período de 14 dias anterior à realização do inquérito. 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Ansiedade ligeira Ansiedade
moderada

Ansiedade grave

Sexo Masculino

Sexo Feminino

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Ansiedade ligeira Ansiedade moderada Ansiedade grave

< 25

[25-45[

[45-65[

> 65



ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA  

  
 FARMÁCIA ALIANÇA 62  

Relativamente à idade dos utentes que manifestaram sintomatologia ansiosa, verifica-se uma 

transversalidade dos casos a um espectro etário alargado. Esta aparente indicação, parece 

suportar a conceção de que as desordens ansiosas podem afetar indivíduos de todas as idades. À 

semelhança do que se verifica relativamente à correlação com o género, também o estudo da 

eventual correlação das desordens da ansiedade com a idade requer uma intervenção 

direcionada e com diferente estrutura da realizada. 
Caracterização socioeconómica 

 

Gráfico 6: Caracterização socioeconómica da amostra populacional com manifestações de DAG, tendo em 
consideração a situação profissional. *Os distúrbios de ansiedade mencionados referem-se ao período de 14 dias 
anterior à realização do inquérito. A caracterização socioeconómica da amostra populacional foi concretizada utilizando como critério a situação profissional dos utentes. Apesar da aparente indicação, patente no gráfico 6, de que a sintomatologia ansiosa se verifica mais frequentemente em indivíduos empregados, esta correlação não pode ser avaliado através do presente inquérito.    
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Anexo XVIII – Análise SWOT referente à Intervenção Farmacêutica II

  

Inquérito de resposta simples, rápida e 
acessível aos diferentes utentes 
Método de avaliação das respostas 
rápido, objetivo e quantitativo 
Forma pessoal de promover a educação 
acerca do tema 

 
Presença de viés e consequente 
impossibilidade de correlação dos dados 
com género, idade e condição 
socioeconómica 
Objetivos não mensuráveis 

 

INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA (AMBIENTE INTERNO) 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

Apoio por parte da equipa da FA 
Fácil abordagem dos utentes 
Possibilidade de comunicação próxima, 
individual e pessoal com os utentes 

Impossibilidade de abordar uma fração 
significativa dos utentes da FA 
Estigma face às desordens de ansiedade, 
comprometedor da veracidade das 
respostas e do diálogo acerca das 

FA E UTENTES (AMBIENTE EXTERNO) 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 
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RESUMO 
 

Apesar de ser pouco explorada no decorrer da formação do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas e de te uma menor representatividade no setor farmacêutico a nível nacional, 

quando comparada com outras atividades profissionais, a Farmácia Hospitalar é uma vertente 

de intervenção farmacêutica com grande importância educacional.  

Independentemente da atividade profissional a desempenhar após a conclusão do mestrado, 

impera que o futuro farmacêutico tenha um amplo conhecimento daquelas que são as 

diferentes áreas nas quais o medicamento circula. 

Nesta perspetiva, o presente relatório pretende ser reflexo daquele que foi o processo de 

aprendizagem desenvolvido ao longo dos dois meses de estágio no Centro Hospitalar e 

Universitário da Universidade de Coimbra, correspondendo a uma descrição personalizada 

daquelas que foram as atividades acompanhadas durante este percurso.  

A sua concretização, bem como a própria realização do estágio, surgem de uma 

consciencialização para a importância da multidisciplinaridade e da polivalência do 

farmacêutico como profissional e são, simultaneamente resultado de uma postura incutida e 

apreendida durante o percurso académico na Faculdade de Farmácia da Universidade do 

Porto.   
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Serviço de informação sobre o medicamento 

Serviço de Medicina Intensiva  

Unidade de misturas intravenosas  

Unidade de produção de medicamentos não estéreis  

Unidade de queimados 
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1. INTRODUÇÃO 
O estágio profissionalizante em Farmácia Hospitalar é uma componente importante no currículo de 

qualquer farmacêutico, uma vez que permite complementar a formação adquirida ao longo do Ensino 

Superior e possibilita a sua aplicação prática em contexto real. 

Face a este enquadramento, o presente relatório foi redigido no âmbito do estágio realizado no Centro 

Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), E.P.E.. O estágio em questão decorreu durante os 

meses de maio e junho do ano civil de 2016 e constitui parte integrante do plano de estudos do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto.  

 

2. OBJETIVO 
Neste contexto, esta exposição tem como objetivo descrever, de forma sucinta, as valências dos 

serviços farmacêuticos hospitalares do CHUC, E.P.E com as quais foi possível contactar enquanto 

estagiário. Pretende-se que este relatório seja o reflexo do processo de aprendizagem inerente ao 

estágio, através da descrição de oportunidades e desafios que surgiram, experiências que decorreram e 

conhecimentos que se adquiriram. 

 

3. CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E. 
O CHUC, E.P.E. direciona a sua atividade para o cumprimento de um objetivo único: a prestação de 

cuidados de saúde focados no doente, criando, assim, um impacto positivo na comunidade e 

garantindo a eficiência e a sustentabilidade global da saúde. Primando pelo rigor, integridade e 

responsabilidade, o CHUC, E.P.E compromete-se a diagnosticar, tratar e reabilitar doentes, num 

tempo clinicamente adequado e aplicando critérios de qualidade e humanidade nos serviços prestados. 

Ademais, este hospital é reconhecido como sendo uma instituição que fomenta a educação, a 

investigação e a ciência. A promoção do ensino universitário, a formação de profissionais e a 

investigação clínica direcionada são, neste sentido, estratégias impulsionadoras do nível de excelência 

imputado à prática clínica [1]. Perante isto, importa referir que, a posição do CHUC, E.P.E. no 

panorama dos cuidados de saúde a nível nacional e o vasto leque de oportunidades que é potenciado 

num ambiente profissional tão rico foram critérios determinantes para a sua escolha como local de 

realização deste estágio. 

 

Em 2005, com a entrada em vigor do Decreto-Lei Nº233/2005, o CHUC, E.P.E. adquiriu a designação 

de Entidade Pública Empresarial (E.P.E.), tendo sofrido, posteriormente, uma reestruturação de modo 

a fundir o Centro Hospitalar de Coimbra (CHC), o Centro Psiquiátrico de Coimbra e os Hospitais da 

Universidade de Coimbra (HUC). Atualmente, é constituído pelo Hospital Geral, pelos Hospitais da 

Universidade, pelo Hospital Pediátrico, pelo Hospital Sobral Cid, pela Maternidade Daniel de Matos e 

pela Maternidade Byssaia Barreto. 
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O estágio profissionalizante sobre o qual se versa a presente exposição decorreu maioritariamente nos 

Hospitais da Universidade, uma vez que é nestes que se encontram sediados os Serviços 

Farmacêuticos (SF). No entanto, no decorrer do estágio, foi ainda possibilitado o contacto pontual com 

outras valências, tal como se encontra descrito no Anexo I (A) e (B). 

 

4. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DO CHUC, E.P.E 
Segundo o Decreto-Lei N.º 44204, de 2 de fevereiro de 1962, entende-se por farmácia hospitalar "o 

conjunto de atividades farmacêuticas exercidas em organismos hospitalares ou serviços a eles ligados 

para colaborar nas funções de assistência que pertencem a esses organismos e promover a ação de 

investigação científica e de ensino que lhes couber". Acresce que, de acordo com a mesma legislação, 

os SF Hospitalares são departamentos com autonomia técnica e científica, sujeitos à orientação dos 

Órgãos de Administração dos Hospitais, perante os quais respondem pelos resultados do exercício da 

sua atividade [2]. 

No seguimento deste enquadramento legal, os SF do CHUC, E.P.E são parte integrante da rede de 

cuidados de saúde centrados no doente estabelecida nesta instituição. Desta forma, os SF integram 

uma equipa polivalente e multidisciplinar, na qual são responsáveis por garantir a correta distribuição 

da terapêutica medicamentosa aos doentes do hospital, bem como a qualidade, eficácia e segurança da 

mesma. Incumbe também aos SF, a prestação de informação credível e fidedigna acerca do 

medicamento, a quem a requisitar ou que se mostre pertinente oferecer [3]. 

 

4.1. Organização dos Serviços Farmacêuticos do CHUC, E.P.E. 
Os SF do CHUC, E.P.E encontram-se divididos nas seguintes áreas principais: Farmacotecnia, 

Aprovisionamento, Distribuição, Cuidados Farmacêuticos, Ensaios Clínicos e Serviço de Informação 

do Medicamento. 

Ao longo do presente relatório, serão descritos os pilares de atuação de cada uma das áreas 

mencionadas. Será também abordada a forma como os diferentes setores se relacionam entre si, em 

termos de gestão, estrutura e funcionamento, dando maior relevo àquelas que foram as áreas com as 

quais o estágio proporcionou um maior contacto.  

De forma a ilustrar a integração do estágio nas diferentes áreas, no Anexo I encontra-se informação 

detalhada acerca do calendário de estágio e das atividades realizadas em cada uma das áreas dos SF, 

no decurso do mesmo. 

 

4.2. Localização das instalações 

As instalações dos SF do CHUC, E.P.E encontram-se distribuídas pelas diferentes unidades que 

constituem o centro hospitalar, como resultado simultâneo do agrupamento ainda em concretização e 

da necessidade de garantir a proximidade física dos SF aos variados serviços clínicos. Contudo, a sede 
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dos SF é no piso -2 do edifício principal dos HUC, ainda que, mesmo neste edifício, se verifique um 

certo grau de descentralização, adaptada às necessidades das múltiplas áreas que constituem os SF. 

 

4.3. Recursos Humanos 
A equipa de profissionais de saúde responsável pelo funcionamento dos SF do CHUC, E.P.E. é 

constituída por farmacêuticos hospitalares (FH), técnicos de diagnóstico e terapêutica (TDT), 

assistentes operacionais e assistentes administrativos. Em conjunto, e assumindo as diferentes 

responsabilidades inerentes a cada cargo e função, estes profissionais asseguram a execução das várias 

etapas do Circuito do Medicamento (CM). A direção dos SF compete a um farmacêutico especialista 

em Farmácia Hospitalar, nomeado pelo Conselho de Administração. Atualmente, este cargo é 

desempenhado pelo Dr. José António Lopes Feio.  

 

4.4. Sistema Informático 
A multiplicidade de áreas existentes nos SF exacerba a importância do estabelecimento de uma 

comunicação eficaz, que assegure a execução correta do CM e garanta o sucesso da terapêutica 

medicamentosa. No CHUC, E.P.E a comunicação entre os diferentes setores dos SF, e destes com os 

restantes profissionais, decorre através do Sistema de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento 

(SGICM), sistema informático integrado nos computadores do CHUC, E.P.E.  

Este sistema informático permite garantir a correta gestão do medicamento, quer em regime de 

internamento, quer em regime ambulatório. Possibilita o registo da história clínica do doente, 

facilitando o seu acompanhamento holístico e, em particular, numa perspetiva farmacoterapêutica. É 

uma ferramenta essencial para a otimização e integração dos cuidados de saúde, permitindo reduzir o 

tempo despendido na comunicação, os custos inerentes e a ocorrência de erros [4]. 

Ao longo do estágio realizado nesta instituição, foi possível observar a contribuição do SGICM para o 

bom funcionamento de múltiplas tarefas desempenhadas pelo FH. A sua importância, transversal a 

todos os sectores dos SF, foi transmitida, não só graças à observação de algumas funcionalidades, mas 

também devido a execução de outras (como por exemplo, validação terapêutica, consulta de historial 

clínico, consulta de exames e resultados bioquímicos, comunicação entre profissionais de saúde). 

 

5. GESTÃO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS FARMACÊUTICOS E DISPOSITIVOS MÉDICOS 

De modo a garantir a correta dispensa e o bom uso do medicamento, é essencial que os SF de uma 

unidade hospitalar apliquem um conjunto de procedimentos cujo objetivo comum seja a gestão do 

medicamento. Este processo visa, simultaneamente, assegurar uma adequada gestão clínica e uma 

otimizada gestão financeira, garantindo a segurança, a eficiência e a eficácia da terapêutica. 

No CHUC, E.P.E, o processo de gestão de medicamentos implica a concretização de várias etapas. 

Inicia-se aquando da seleção do medicamento (de acordo com o Formulário Hospitalar Nacional de 
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Medicamentos (FHNM) e tendo em consideração as necessidades dos doentes), seguindo-se da 

aquisição/produção e posterior armazenamento. Compreende, ainda, a sua distribuição por diferentes 

setores e serviços, culminando na administração do medicamento certo ao doente certo.  

De forma a garantir a adequada gestão das diferentes vertentes associadas ao medicamento, existem, 

integradas nos SF, Comissões Técnicas Hospitalares especializadas. São exemplos a Comissão Ética, a 

Comissão de Higiene, a Comissão de Qualidade e a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT). A 

CFT é responsável pela definição e monitorização da política do medicamento na instituição. 

Funcionando como órgão de ligação entre os SF e os serviços clínicos, tem como funções atualizar 

periodicamente o formulário e promover o seu cumprimento, avaliar os custos da terapêutica, garantir 

a sua qualidade e elaborar programas de educação e de monitorização da utilização do medicamento 

[5,6]. 

No seguimento desta política, nos SF do CHUC, E.P.E. tem vindo a ser implementado um crescente 

investimento na monitorização terapêutica, processo de acompanhamento pós-administração, que 

representou uma parte importante do presente estágio. 

 

6. FARMACOTECNIA 
A área da Farmacotecnia diz respeito à formulação e preparação de medicamentos que não se 

encontram disponíveis no mercado na dose ou na forma farmacêutica (FF) adequadas às necessidades 

específicas de determinados doentes. A Farmacotecnia pretende, assim, fazer face às necessidades de 

doentes pediátricos, geriátricos, oncológicos, que apresentam um variável perfil fisiopatológico. O 

objetivo é, desta forma, alcançar uma terapêutica personalizada.  
No CHUC, E.P.E, a Farmacotecnia engloba a Unidade de Produção de Medicamentos Não Estéreis 

(UPNE), a Unidade de Misturas Intravenosas (UMIV), a Unidade de Produção de Citotóxicos (UPC) e 

a Radiofarmácia.  

Este setor é responsável pela produção de medicamentos requisitados pelos diferentes serviços do 

hospital, para doentes em regime de internamento, em regime ambulatório, em Hospital de Dia ou para 

reposição dos stocks dos variados serviços. 

 

6.1. Unidade de Produção de Medicamentos Não Estéreis  
Na UPNE são preparados medicamentos não estéreis, para uso interno ou externo. A preparação dos 

medicamentos manipulados é realizada em sala apropriada, de acordo com as medidas de higiene e 

segurança definidas para o efeito [7].  

À semelhança do que acontece em outras unidades, na UPNE é fundamental que todas as operações de 

produção sejam padronizadas. Esta padronização é essencial para garantir a reprodutibilidade da 

qualidade do medicamento preparado [7]. Neste sentido, uma das funções do farmacêutico é elaborar a 

ficha técnica de preparação do manipulado que consta no arquivo da unidade (Anexo II). Para além 
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disso, compete ainda ao farmacêutico: analisar e validar a prescrição médica; redigir a guia de 

produção (Anexo III) conforme as necessidades descritas no pedido e emitir rótulos (Anexo IV), com 

o objetivo de identificar corretamente a preparação. 

Apesar do farmacêutico ter conhecimentos práticos que o habilitam à execução da produção, esta é, 

por rotina, da responsabilidade do TDT, sendo o farmacêutico responsável pela supervisão do 

processo (após elaborar a guia de produção) e pela garantia do cumprimento das Boas Práticas de 

Fabrico (BPF). Esta supervisão compreende, para além dos procedimentos propriamente ditos, a 

confirmação das substâncias ativas e das matérias-primas (lote, origem, FF, quantidade, dose, etc.), a 

validação do produto final e a correta rotulagem do mesmo. É também da responsabilidade do FH 

realizar os registos de consumo de matérias-primas por doente ou por serviço e garantir o envio dos 

manipulados aos serviços clínicos de destino. 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de acompanhar pontualmente, durante uma semana, o 

serviço na UPNE, tomando conhecimento do funcionamento geral da unidade e assistindo à 

preparação de alguns manipulados, como cápsulas de misoprostol e suspensão oral de nistatina, 

lidocaína e bicarbonato.  

 

6.2. Unidade de Produção de Misturas Intravenosas 
Na UMIV são produzidos os fármacos que devem apresentar esterilidade. O fabrico de fármacos 

estéreis implica o cumprimento de requisitos específicos que visam limitar o risco de contaminação 

microbiológica, a presença de partículas estranhas e de agentes pirogénios [8]. Na prática, esta 

condição obriga a que os fármacos sejam preparados em salas criadas para o efeito, dentro de câmara 

de fluxo laminar. De modo a garantir o controlo das condições de esterilidade no interior da unidade 

de produção, a entrada de profissionais é restrita e controlada. No CHUC, E.P.E, a UMIV encontra-se 

compartimentada em quatro zonas distintas, como ilustrado no Anexo V. 

A sala de preparação e embalagem é o local onde se preparam as matérias-primas e material 

necessário à produção e onde se procede à rotulagem e embalagem dos produtos acabados [7]. A 

antecâmara reserva-se à higienização das mãos antes da entrada nas salas de produção, que contêm 

pressão positiva superior à existente na antecâmara e nas quais se encontram as câmaras de fluxo 

laminar horizontal e vertical [8].  

De forma a garantir a esterilidade do ambiente e do local de trabalho, é fundamental colocar em 

prática alguns procedimentos como a ligação da câmara, pelo menos 30 minutos antes da sua 

utilização, a desinfeção do seu interior com álcool a 70º, a desinfeção de todo o material que dá 

entrada nas salas onde se encontram as câmaras e a disposição do material no interior da câmara de 

modo a não impedir o fluxo [8]. 

Para além destes procedimentos, os profissionais que trabalham na UMIV devem utilizar equipamento 

destinado à produção [7]. É obrigatória a utilização de touca, máscara, luvas e farda própria em todas 



ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE EM FARMÁCIA HOSPITALAR 

 
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA  6 
 

as secções da UMIV, bem como o uso de proteções para o calçado. Nas salas de produção 

propriamente ditas, onde se encontram as câmaras, é obrigatória a utilização de uma bata estéril 

adicional sobre a farda. O profissional que procede à preparação dos fármacos na câmara tem de 

utilizar luvas estéreis sobre as luvas convencionais [8].  

A produção na UMIV é, habitualmente, desempenhada pelos TDT. No entanto, todo o processo deve 

ser supervisionado por um FH que, nesta unidade, apresenta competências e responsabilidades 

semelhantes às descritas para a UPNE. A equipa de trabalho da UMIV é, por norma, constituída por 

dois FH e por dois ou três TDT, consoante as exigências de produção. 

Neste setor, na sala com câmara de fluxo laminar horizontal, procede-se à produção de fármacos que 

requerem esterilidade, como os de administração intravenosa, bem como de nutrição parentérica, 

colírios, preparações intra-vítreas e pomadas oftálmicas. Muitos destes fármacos requerem fortificação 

ou diluição, como é o caso dos colírios (ciclosporina a 0,5%, 1% e 2%), ou têm de ser reconstituídos 

antes de administrados, como acontece com os fármacos biológicos (bevacizumab 10mg/mL). 

Fármacos que apresentam perigosidade para o operador, como é o caso do ganciclovir (fármaco 

teratogénico produzido frequentemente na UMIV) são preparados na sala com câmara de fluxo 

laminar vertical, o que representa uma medida de proteção adicional. 

A nutrição parentérica individualizada aqui preparada destina-se à Unidade de Cuidados Intensivos no 

Recém-Nascido (UCIRN) da Maternidade Daniel de Matos e ao Serviço de Medicina Intensiva (SMI) 

dos HUC (exemplos de prescrições podem ser encontrados no Anexo VI (A) e (B), respetivamente). 

Pode também ser preparada nutrição destinada a doentes que realizem a perfusão no domicílio, o que 

lhes permite manter um quotidiano normal, sem deslocações diárias ao hospital. O período que passei 

na UMIV permitiu-me ter um contacto continuado com a produção de nutrição parentérica, 

acompanhando todas as etapas de produção, sobretudo aquando do desempenho de tarefas da 

competência do FH, o que possibilitou a compreensão do seu enquadramento técnico e científico. 

No decorrer da produção de uma fórmula nutricional (exemplos de guias de produção no Anexo VII 

(A) e (B)), é importante ter particular cuidado com a ordem de adição dos componentes à bolsa 

nutritiva, de modo a garantir que não existem/ocorrem incompatibilidades, nem se verifica a 

instabilidade de nenhum componente da fórmula. Assim, em primeiro lugar deve ser adicionada a fase 

aquosa (constituída por glicose, aminoácidos, eletrólitos, vitaminas hidrossolúveis e oligoelementos); 

posteriormente, procede-se à adição da fase lipídica (lípidos e vitaminas lipossolúveis), que irá 

conferir à preparação um aspeto opaco. Deste modo, é possível controlar se ocorreu a precipitação de 

algum componente [9,10]. 

Durante o meu estágio, acompanhei o serviço na UMIV durante uma semana. De uma forma geral, 

este contacto permitiu compreender o funcionamento da unidade e participar ativamente em algumas 

das tarefas desempenhadas pelos farmacêuticos, como é o caso da preparação do material para a 

produção, do registo de consumo, da embalagem e rotulagem dos produtos acabados. Além disso, 

acompanhei também o processo de manipulação propriamente dito, bem como a validação das 
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fórmulas de nutrição prescritas. Neste período, assisti à preparação de inúmeros fármacos, dos quais 

destaco a produção de colírios para o Serviço de Oftalmologia, de verteprofina (usada no tratamento 

da degenerescência macular relacionada com a idade), de infliximab (anticorpo monoclonal utilizado 

no protocolo de tratamento da doença de Crohn), de alteplase 50μg/ml (preparação intravítrea) e de 

soro autólogo, para utilização em ambulatório. 

Na UMIV, à semelhança do que acontece noutras unidades de produção, todas as preparações são 

submetidas a um rigoroso controlo de qualidade [7]. Durante o estágio, participei ativamente no 

desempenho desta tarefa, a qual implica inspeção visual (homogeneidade, cor, etc), confirmação da 

integridade física da embalagem e verificação da exatidão da informação que consta no rótulo 

(composição qualitativa e quantitativa, identificação do doente, condições de conservação, data de 

validade).  

Nesta unidade, contactei também com o processo necessário para a realização do controlo 

microbiológico da nutrição parentérica [8]. Este é realizado diariamente, sob preenchimento de 

impresso próprio (Anexo VIII), e implica retirar um pequeno volume do produto final e introduzi-lo 

num tubo contendo meio enriquecido, de modo a verificar a presença/ausência de crescimento 

microbiológico. 

 

6.3. Unidade de Produção de Citotóxicos 
Os doentes oncológicos representam uma parte significativa dos destinatários dos fármacos 

produzidos na Farmacotecnia dos SF do CHUC, E.P.E.. A produção de fármacos antineoplásicos é da 

responsabilidade da UPC, unidade que se encontra fisicamente separada dos SF centrais. A UPC 

localiza-se no interior do Hospital de Dia, e foi criada especificamente para fazer face às crescentes 

necessidades dos doentes oncológicos. Neste Hospital de Dia são exclusivamente tratados doentes do 

foro oncológico que não se encontram em regime de internamento.  

Os fármacos produzidos na UPC são utilizados para tratar neoplasias malignas em associação com 

outros tratamentos (como a cirurgia e a radioterapia) ou quando estes não são eficazes. A terapêutica 

medicamentosa, nestes casos, tem como objetivo a cura, o prolongar da vida do doente ou a melhoria 

dos sintomas associados à doença [11]. Devido às suas características tóxicas, o seu manuseamento 

deve obedecer a regras de segurança que visem não só manter a esterilidade e a estabilidade dos 

fármacos para segurança do doente, mas também a sua correta manipulação para proteção dos 

profissionais de saúde [12]. A toxicidade associada a este tipo de fármacos exige, portanto, que a sua 

manipulação seja realizada em câmara de fluxo laminar vertical, numa sala a pressão negativa [12].  

De acordo com esta necessidade, a própria organização do espaço físico da UPC cumpre requisitos 

específicos que têm como objetivo manter a qualidade e a assepsia dos locais de produção. Por essa 

razão, no CHUC, E.P.E. a UPC encontra-se dividida em cinco áreas, para além do gabinete onde 

decorre a validação da prescrição, tal como ilustrado no Anexo IX. 
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A equipa da UPC é, habitualmente, constituída por três FH e dois ou três TDT, consoante as 

exigências do serviço.  

O trabalho desenvolvido pelo FH na UPC é semelhante ao desenvolvido nas restantes unidades de 

produção. Contudo, no que diz respeito à validação da prescrição médica, é fundamental que o FH que 

integra a equipa da UPC tenha conhecimentos detalhados acerca dos Protocolos Oncológicos, de modo 

a efetuar uma correta validação da terapêutica prescrita (como exemplificado no Anexo X) e a 

acompanhar o perfil farmacoterapêutico dos doentes, atualizado a cada tratamento nas folhas de 

registo criadas para o efeito (Anexo XI). 

Durante o meu estágio, foi possível seguir o serviço da UPC durante duas semanas. Este período, ao 

ser mais alargado do que noutras unidades de produção, deu-me a oportunidade de acompanhar com 

maior proximidade a validação da prescrição médica, organizar os tabuleiros com as matérias-primas 

para darem entrada nas áreas de produção, assistir à preparação e participar na rotulagem, 

embalamento e despacho da quimioterapia para o destino. Durante este período, assisti à preparação de 

diferentes fármacos como são exemplo o fluorouracilo e o irinotecano, inseridos num protocolo para o 

tratamento de cancro gástrico ou a ciclofosfomida, a hidroxidaunorrubicina e a vincristina integrantes 

de um protocolo para tratamento de linfomas. 

 

6.4. Radiofarmácia 
A Radiofarmácia é a vertente da Farmácia Hospitalar responsável pela gestão, manipulação, dispensa 

e controlo dos radiofármacos. É uma área que abrange estudos relacionados com aspetos 

farmacêuticos, físicos, químicos e biológicos dos radiofármacos, o que implica conhecimentos acerca 

do planeamento, preparação e controlo da qualidade destes [13]. Os radiofármacos, ou fármacos 

radioativos, são compostos sem ação farmacológica, constituídos por dois componentes básicos: um 

sistema químico e um isótopo radioativo, designado de radionuclídeo [14]. O sistema químico é 

responsável pelas propriedades farmacocinéticas do radiofármaco, permitindo a distribuição do 

radionúclideo a um órgão ou tecido específico; o radionúclideo, por sua vez, é responsável pela 

emissão da radiação [15].  

No CHUC, E.P.E., a radiofarmácia pertence à área da Farmacotecnia e encontra-se fisicamente 

integrada no Serviço de Medicina Nuclear, localizado no piso -1 dos HUC. A maioria dos 

radiofármacos produzidos na radiofarmácia (95%) destina-se ao diagnóstico e incorporam tecnécio 

meta-estável (99mTc). Além disto, podem também ser preparados radiofármacos destinados ao 

tratamento, habitualmente constituídos por iodo (131I), o radionúclideo mais comum na terapêutica 

(muito utilizado para o tratamento do carcinoma medular da tiroide, por exemplo).  

Na Europa, os radiofármacos são considerados um grupo particular de medicamentos, pelo que a sua 

preparação e o seu uso são alvo de diretivas legais próprias que visam implementar medidas e 
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procedimentos que garantam o seu uso com eficácia e segurança [16]. Neste enquadramento, as 

medidas de proteção radiológica do operador são fundamentais no serviço de radiofarmácia.  

A proteção radiológica baseia-se na aplicação de três princípios fundamentais: o da justificação (de 

todo e qualquer procedimento), o da otimização (com vista à menor exposição necessária) e o da 

limitação da dose, de acordo com os valores impostos por lei [13]. Ainda no que concerne à exposição 

do operador à radiação, é fulcral compreender que esta depende de três fatores (tempo, distância e 

barreiras) e proceder à sua medição, razão pela qual todos os profissionais do Serviço de Medicina 

Nuclear trabalham com um dosímetro [15].  

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de acompanhar o serviço na radiofarmácia durante uma 

semana. Dada a especificidade desta área, grande parte do período de estágio neste setor foi passado a 

estudar um conjunto de referências bibliográficas selecionadas pelo farmacêutico responsável. Para 

além desta introdução teórica, foi possível assistir à preparação diária de diferentes fármacos, como 

são exemplo os seguintes kits: Osteocis® (utilizado em osteocintigrafias), Nanocoll® (para 

linfocintigrafias), Ceretec® (usado em cintigrafias cerebrais e para determinação da morte cerebral), 

Myoview® (para imagiologia do miocárdio – diagnóstico e localização de isquemia/enfarte). Pude 

também observar o processo de marcação de leucócitos in vivo para localização de infeção local, 

acompanhar a redação de todos os registos diários obrigatórios (como exemplificado no Anexo XII 

(A) e (B)) e executar o controlo de qualidade dos geradores de radionuclídeos e dos próprios 

radiofármacos. Esta garantia da qualidade é um procedimento de realização obrigatória, que visa 

avaliar a pureza radioquímica, radionuclídica, química e biológica [13]. 

A passagem pela radiofarmácia beneficiou do facto de se encontrarem, nesse mesmo período, 

estudantes do Curso Superior de Radiologia a estagiar no Serviço de Medicina Nuclear, situação que 

fomentou a troca de conhecimentos interdisciplinares e a compreensão do funcionamento do serviço 

de uma forma mais integrada. 

 

7. APROVISIONAMENTO 
O aprovisionamento nos SF é a área responsável por armazenar os medicamentos, produtos 

farmacêuticos e dispositivos médicos [3]. O trabalho desenvolvido no armazém implica um 

conhecimento detalhado do CM e excelentes estratégias de gestão e organização, uma vez que, do 

bom funcionamento do armazém depende, diretamente, o processo de produção e distribuição.  

O armazenamento dos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos deve assegurar a 

existência das adequadas condições de espaço, luz, temperatura e humidade, de modo a garantir a 

utilização dos produtos com segurança.  

Assim, de modo a assegurar o cumprimento destes requisitos, na área de aprovisionamento existem 

procedimentos padronizados pré-definidos, como a realização da monitorização da temperatura e da 
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humidade, e a aplicação dos princípios FIFO (“first in, first out”) e FEFO (“first expired, first out”) 

aquando da distribuição dos produtos armazenados [3]. 

Um dos objetivos do trabalho na área do aprovisionamento é a manutenção de stocks, a sua gestão e o 

fácil acesso aos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos [3]. Por este motivo, 

nos SF do CHUC, E.P.E. privilegia-se a automatização das tarefas no armazém, através do uso de 

sistemas como Fast Dispensing System® (FDS), Kardex®, Consis® e PyxisMedStation®. O recurso a 

estes equipamentos automáticos representa uma vantagem na execução do trabalho diário, devido à 

necessidade constante de movimentos repetitivos e precisos que exigem concentração por parte dos 

operadores.  

No CHUC, E.P.E, o aprovisionamento divide-se fisicamente em diferentes armazéns, idealizados e 

localizados a fim de suprirem as necessidades de setores específicos, como são exemplo o armazém da 

unidade de ambulatório central, o da unidade de ambulatório do Hospital de Dia e o da UPC (os mais 

representativos do ponto de vista económico). 

 

8. DISTRIBUIÇÃO 
É da responsabilidade dos SF do CHUC, E.P.E. garantir que todos os serviços desta instituição tenham 

acesso à medicação e ao material de que necessitam, de modo a prestarem os adequados cuidados de 

saúde aos doentes. Compete, portanto, aos SF garantir a distribuição de medicamentos, produtos 

farmacêuticos e dispositivos médicos, controlando a sua circulação [17]. 

No cumprimento desta função, a área da distribuição de medicamentos tem também o objetivo de 

alcançar uma melhor racionalização da dispensa dos mesmos, de modo a assegurar a sua correta 

administração e, consequentemente, otimizar o efeito terapêutico. Paralelamente, são objetivos da 

distribuição farmacêutica diminuir os erros relacionados com a medicação, facilitar a monitorização da 

terapêutica, reduzir o tempo de enfermaria dedicado às tarefas administrativas e manipulação dos 

medicamentos e racionalizar os custos inerentes a todo o processo [3]. 

A atividade de distribuição de medicamentos por parte dos SF hospitalares encontra-se em estreita 

relação com o funcionamento e necessidades dos serviços clínicos. Na prática, esta comunicação 

inicia-se com o acesso do FH às prescrições individualizadas de cada doente, independentemente deste 

se encontrar em regime de internamento, regime ambulatório ou em Hospital de Dia. Assim, o FH 

encontra-se apto a, numa fase inicial de dispensa da medicação, validar a terapêutica medicamentosa 

e, no decorrer do acompanhamento do doente, monitorizar a ação da mesma. Por norma, para que 

determinada medicação seja dispensada pelos SF é necessária a existência de prescrição médica 

associada. Esta prescrição deve contemplar a identificação do doente, a data, a designação do 

medicamento por denominação comum internacional (DCI), a dose, a FF e a via de administração, 

bem como a identificação do médico prescritor [3]. 
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Apesar de algumas formas mais convencionais, como é o caso da prescrição manual, ainda 

representarem vias de comunicação entre os profissionais de saúde, esta relação entre os serviços 

clínicos e a distribuição farmacêutica é sustentável e otimizada, graças à integração do processo de 

distribuição no sistema informático partilhado em todo o hospital.  

De uma forma geral, a validação da prescrição médica pelo FH contempla a análise da concordância 

entre os medicamentos prescritos, a via de administração, a FF, a dose, a frequência de administração, 

o horário e a quantidade a ser dispensada; a avaliação de eventuais incompatibilidades entre os 

fármacos constantes na prescrição; a avaliação da relação da prescrição atual com a medicação 

prescrita anteriormente; a avaliação da duração do tratamento medicamentoso, tendo em conta a 

calendarização automática e as observações da prescrição médica; a análise da adequação do perfil 

farmacoterapêutico ao doente em causa e à situação clínica em questão [3]. 

Nos SF do CHUC, E.P.E, a distribuição de medicamentos encontra-se adaptada às diferentes 

exigências dos serviços, pelo que implica a existência de distintos sistemas, nomeadamente a 

Distribuição de Medicamentos para o Internamento, a Distribuição de Medicação a doentes em 

Ambulatório, a Distribuição de Medicamentos Sujeitos a Prescrição Especial e a Distribuição de 

Medicamentos para Ensaios Clínicos. 

 

8.1. Distribuição de medicamentos para internamento 
A distribuição de medicamentos a doentes que se encontram internados no CHUC, E.P.E, pode 

decorrer através de duas vias: a Distribuição Tradicional (também designada de distribuição por 

reposição de stocks predefinidos) ou a Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (habitualmente 

denominada de Unidose). 

 

A Distribuição Tradicional tem como principal objetivo a reposição de stocks predefinidos existentes 

nas enfermarias dos serviços clínicos [3]. Estes stocks consistem nos medicamentos mais utilizados 

por um dado serviço e são definidos por uma equipa de farmacêuticos, enfermeiros e médicos 

pertencentes ao respetivo serviço clínico. A sua composição qualitativa e quantitativa varia consoante 

o serviço em questão, uma vez que depende das necessidades próprias de cada um, por sua vez 

associadas ao tipo de patologias que mais frequentemente se verificam em determinados serviços. A 

reposição dos stocks predefinidos ocorre segundo uma periodicidade previamente acordada e permite 

que os serviços apresentem um certo grau de independência dos SF, através do acesso facilitado a um 

grupo de medicamentos, facto que contribui para uma otimização da prestação de cuidados ao doente. 

O pedido dos medicamentos para reposição dos stocks nivelados, é feito pelo enfermeiro do serviço. 

Este pedido deve ser, posteriormente, validado pelo farmacêutico, de modo a que o TDT possa 

proceder à dispensa da medicação.  
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Como o próprio nome indica, a Distribuição Individual Diária em Dose Unitária assegura a 

distribuição de medicamentos por um período de 24h, aos doentes em regime de internamento [3].  

O processo de distribuição em regime de unidose tem início com a validação da prescrição médica por 

parte do FH. Posteriormente, é impresso o mapa de cedência de cada serviço para 24h.  

De notar que estes serviços possuem, para além desta medicação distribuída diariamente, um stock 

mínimo predefinido que dá resposta rápida aos medicamentos urgentes ou SOS. Cumpre ainda referir 

que, é da responsabilidade do TDT o preenchimento dos carros com a medicação validada em dose 

unitária. Depois de preenchidos, os carros seguem para os respetivos pisos. Estes carros estão 

identificados por serviço e são constituídos por diferentes gavetas. Estas estão devidamente 

seccionadas e identificadas com o nome do doente em questão e número da cama do serviço em que se 

encontra. Uma vez que estes carros funcionam como um meio de transporte dos medicamentos aos 

serviços, deve ser assegurado, durante o seu percurso, o adequado acondicionamento da medicação. 

Para se proceder de forma eficiente à Distribuição em Regime de Unidose é fundamental que a 

medicação seja reembalada (principalmente quando na sua forma original não se encontra embalada 

individualmente). Durante a reembalagem, o medicamento deve ser devidamente identificado (nome, 

dose, lote, prazo de validade). No próprio processo, o medicamento deve ser protegido do meio 

ambiente (agentes físicos, ação mecânica), de modo a assegurar a preservação da sua integridade, 

inocuidade e atividade farmacológica. 

 

8.2. Distribuição de medicamentos em ambulatório 
A distribuição de medicamentos em regime de ambulatório destina- se a doentes não internados. Aqui 

a dispensa de medicação permite reduzir os custos e os riscos que advêm da permanência em 

internamento hospitalar, como é o caso das infeções nosocomiais. Possibilita ainda que o doente dê 

continuidade ao seu tratamento em ambiente familiar, o que, por si só, pode ser favorecedor da sua 

recuperação e integração socioprofissional [3].  

Todos os medicamentos sujeitos a este tipo de distribuição são de caráter gratuito e a sua cedência 

encontra-se devidamente legislada. Em casos particulares, não previstos pela legislação, pode ser 

pedida uma autorização para a cedência gratuita, ao Conselho de Administração.  

A cedência de medicamentos em regime de ambulatório é da responsabilidade do FH e decorre em 

gabinete reservado para este efeito, fisicamente separado da base dos SF, e perto do circuito das 

consultas externas. Em caso de consulta no próprio dia, o levantamento da medicação deve ser 

presencial, de modo a que seja garantido o adequado acompanhamento do doente. No momento da 

cedência é fundamental que o farmacêutico confira o esquema terapêutico na prescrição médica no 

SGICM, na receita trazida pelo doente e com o próprio, de modo a assegurar que a terapêutica é 

cumprida e a promover o envolvimento do doente. O FH tem o dever de fornecer toda a informação e 

aconselhamento ao doente, de forma a promover a correta utilização dos medicamentos, esclarecendo-
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o quanto a doses, formas de administração, horário e duração do tratamento; alertando-o para a 

possibilidade da ocorrência de efeitos secundários e indicando a forma da correta conservação e 

manuseamento dos medicamentos [18].  

A medicação é, por norma, dispensada para um período máximo de um mês, apenas se realizando 

dispensa para um período superior em caso de autorização especial concedida pela Direção Clínica.  

Nas unidades de distribuição em regime ambulatório, os medicamentos que exigem conservação à 

temperatura ambiente (humidade reduzida e 25ºC) estão distribuídos por armários. Já os 

medicamentos que devem ser conservados entre 2 e 8ºC, encontram-se no interior de um frigorífico, 

devendo ser dispensados juntamente com acumulador de frio. Por seu turno, os medicamentos 

devolvidos são encaminhados para incineração.  

A reposição de stocks decorre diariamente, através de pedido encaminhado para o armazém central, 

por via informática. Em caso de falta de medicação é realizado um pedido de carácter urgente. Importa 

referir que, mensalmente, se procede à verificação dos prazos de validade. 

Durante o estágio que realizei nos SF, tive a oportunidade de contactar com diferentes unidades de 

distribuição em regime ambulatório, conforme discriminado no Anexo I (B). Esta possibilidade 

permitiu-me explorar a dispensa de medicamentos inseridos em enquadramentos terapêuticos 

distintos, como é o caso da medicação adjuvante em tratamentos oncológicos e dos medicamentos 

para doentes transplantados renais ou insuficientes renais crónicos, entre outros. Acresce mencionar 

que esta experiência me possibilitou presenciar a interação com diversos grupos populacionais, 

provenientes de distintos contextos sociais (como são exemplo os doentes infetados pelo vírus da 

imunodeficiência humana (VIH)), bem como compreender a importância do aconselhamento 

farmacêutico associado aos múltiplos cenários terapêuticos, como são exemplo a infeção pelo vírus da 

hepatite C e o quadro de transplante renal, hepático e cardíaco.  

 

8.3. Distribuição de medicamentos sujeitos a legislação especial 
Existem grupos de medicamentos que, devido às suas características particulares, estão sujeitos a um 

controlo adicional aquando da dispensa, uma vez que o seu armazenamento e movimentação requerem 

condições especiais de segurança. Estes medicamentos estão sujeitos a legislação própria, a qual deve 

ser cumprida aquando da sua distribuição. Neste grupo de medicamentos incluem-se os fármacos 

estupefacientes e psicotrópicos, bem como os hemoderivados [3]. 

 

8.3.1. Estupefacientes e psicotrópicos 

O uso de estupefacientes e psicotrópicos para fins terapêuticos implica o cumprimento do legislado no 

Decreto-Lei n.º 15/93 de 22 de Janeiro, que define o “Regime jurídico do tráfico e consumo de 

estupefacientes e psicotrópicos” (posteriormente alterado na Lei n.º 45/96 de 22 de Janeiro), no 
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Decreto Regulamentar n.º 61/94 de 3 de Setembro e na Portaria n.º 981/98 de 8 de Junho sobre 

“Execução das medidas de controlo de estupefacientes e psicotrópicos” [3].  

Nos SF do CHUC, E.P.E, estes medicamentos encontram-se armazenados separadamente e 

devidamente identificados, em local próprio, individualizado e com fechadura de segurança. A 

receção, armazenamento e dispensa de estupefacientes e psicotrópicos é da responsabilidade do FH. 

A requisição destes fármacos decorre de forma informatizada, seguindo, no entanto, o preconizado no 

impresso especial de requisição para este tipo de substâncias – o Modelo n.º 1509 – Anexo X – da 

Imprensa Nacional – Casa da Moeda (Anexo XIII). Paralelamente, os próprios SF efetuam a 

requisição deste tipo de substâncias ao fornecedor através do preenchimento do Modelo n.º 1506 – 

Anexo VII – da Imprensa Nacional – Casa da Moeda (Anexo XIV). 

Perante requisição, a reposição dos stocks de estupefacientes e psicotrópicos é executada segundo um 

calendário próprio predefinido para cada serviço. Semanalmente, é realizado um inventário que 

pretende verificar se o stock virtual destes medicamentos coincide com o stock real, de modo a serem 

corrigidas possíveis inconformidades. Mensalmente é enviado ao INFARMED um mapa com todos os 

movimentos destes medicamentos. 

 

8.3.2. Hemoderivados  

Os medicamentos derivados do plasma, hemoderivados, incluem albuminas, fatores de coagulação e 

imunoglobulinas. Encontram-se sujeitos ao legislado no Despacho n.º 5/95 do Ministério da Saúde de 

25 de janeiro (Aquisição de Produtos derivados do Plasma Humano) e no Despacho Conjunto n.º 

1051/2000, de 14 de setembro, que implementa a obrigatoriedade de registo dos lotes e prazos de 

validade, bem como de emissão do Certificado de Autorização de Utilização de Lotes (CAUL), 

documento emitido pelo INFARMED após ter sido verificada a não contaminação do produto 

hemoderivado quanto a carga viral, dos vírus conhecidos até ao momento. 

A dispensa de hemoderivados decorre mediante o preenchimento de uma requisição segundo o modelo 

nº 1804 (Anexo XV (A) e (B)). Esta requisição é constituída por duas vias: uma via destinada ao 

serviço e uma via destinada aos SF. Após o preenchimento desta requisição, o FH dispensa o 

hemoderivado, acompanhado da via destinada ao serviço em questão. Cada requisição é específica 

para um só produto, destinado a um único doente. Caso o medicamento dispensado não venha a ser 

administrado, deve ser devolvido aos SF juntamente com a via destinada ao serviço, na qual deve 

constar o registo da sua não administração. 

De acordo com a legislação em vigor, todo e qualquer boletim analítico e certificado de aprovação 

emitido pelo INFARMED deve ser arquivado e o seu número deve constar do preenchimento da folha 

de dispensa do hemoderivado [3]. A necessidade desta legislação surgiu da importância de assegurar a 

segurança dos produtos hemoderivados face ao risco de transmissão de doenças infecciosas causadas 

por vírus. O objetivo é, portanto, permitir uma fácil rastreabilidade dos produtos hemoderivados, 
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desde a sua produção até à sua administração, garantindo, assim, a sua segurança. Esta razão justifica a 

necessidade de arquivar durante 50 anos o registo da cedência de hemoderivados pelos SF. 

 

8.4. Distribuição de medicamentos extra formulário 
Apesar das prescrições hospitalares serem feitas com base no FHNM, podem verificar-se situações nas 

quais haja a necessidade de recorrer a medicamentos que não constem neste formulário. Estes 

medicamentos extraformulário são considerados de uso restrito devido à exclusiva utilização 

terapêutica para um dado conjunto de indicações ou ao seu elevado valor económico. Por esta razão, a 

sua utilização obriga à realização de uma requisição especial, na qual deve ser apresentada uma 

justificação para a necessidade daquele medicamento em particular, na situação clínica específica, do 

doente em causa. Este tipo de requisição deve incluir a identificação do doente, o serviço onde está 

internado, a DCI e a FF do medicamento em questão, a via de administração, a posologia, a duração 

prevista do tratamento e a justificação para a sua solicitação. A deliberação necessária para que o 

medicamento seja cedido pelos SF é feita avaliando a impacto económico do uso do medicamento e a 

relação risco-benefício para a saúde do doente, face às alternativas já existentes. 

O período de estágio passado na UPC promoveu um amplo contacto com este procedimento, uma vez 

que a prescrição de inúmeros fármacos, não protocolados em determinados tratamentos oncológicos, 

se fazia acompanhar de uma justificação médica e farmacêutica, de modo a autorizar a sua produção e 

posterior administração ao doente em causa. 

 

8.5. Distribuição de medicamentos sem AIM em Portugal 
Medicamentos sem autorização de introdução no mercado (AIM) em Portugal podem ser utilizados 

mediante emissão de uma autorização de utilização excecional (AUE) por parte do INFARMED. A 

emissão de uma AUE encontra-se legislada ao abrigo do Decreto- Lei nº 176/2006, de 30 de agosto e 

das condições definidas no regulamento aprovado pela Deliberação nº 105/CA/2007, a 01 de março de 

2007. O seu pedido obriga ao preenchimento de uma requisição, que deve contemplar dados 

fornecidos pelo laboratório acerca do medicamento em questão. Esta requisição é acompanhada por 

uma justificação clínica, elaborada pelo diretor do serviço para o qual se destina o fármaco. Uma vez 

enviada ao INFARMED, a documentação é analisada e o pedido é, eventualmente, deferido, situação 

na qual é emitida a AUE [19]. 

 

9. CUIDADOS FARMACÊUTICOS 
Uma das áreas nas quais o farmacêutico pode assumir um papel de destaque no sistema nacional de 

saúde é a implementação do uso racional do medicamento. Através da promoção da sua correta 

utilização, os Cuidados Farmacêuticos visam a otimização dos cuidados de saúde, através de um 

acompanhamento individual personalizado de cada doente. Assim, os Cuidados Farmacêuticos 
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correspondem a uma área de intervenção que tem como objetivo máximo contribuir para que o doente 

retire do medicamento o maior benefício, com o menor prejuízo possível [20]. 

Na prática, os serviços nos quais se materializam os Cuidados Farmacêuticos podem dividir-se em 

dois grupos. No primeiro, do âmbito da Saúde Pública, inserem-se serviços de educação/promoção 

para a saúde e sobre o medicamento. No segundo grupo, direcionado para o doente, enquadram-se 

serviços cujo objetivo é a otimização da terapêutica individual. Estes incluem a informação sobre o 

medicamento, o aconselhamento farmacêutico, a promoção da adesão à terapêutica, a 

farmacovigilância, a revisão/reconciliação terapêutica e o acompanhamento farmacoterapêutico [21]. 

No decorrer do estágio realizado nos SF do CHUC, E.P.E., tive a oportunidade de explorar em maior 

detalhe o trabalho desenvolvido pelo farmacêutico no acompanhamento farmacoterapêutico. Este 

acompanhamento foi direcionado para a monitorização de fármacos, com base em conhecimentos de 

farmacocinética clínica, permitindo a identificação e resolução de problemas relacionados com o 

medicamento (PRM) nesta vertente.  

A Farmacocinética é a ciência que estuda os fenómenos de absorção, distribuição, metabolismo e 

excreção de fármacos. A sua aplicação à prática clínica ocorre aquando do recurso a esta informação 

para prever a resposta de cada doente a determinada dose de determinado fármaco, tornando a 

terapêutica mais eficaz e segura, por ser personalizada e adaptada a cada caso particular [22]. 

No CHUC, E.P.E., a aplicação prática destes conhecimentos está particularmente direcionada para o 

controlo dos níveis séricos de antibióticos, a avaliação da função renal para ajustes de dosagens e a 

conversão da terapêutica intravenosa (IV) em oral, sempre que forem reunidas as condições exigidas 

para tal.  

 

9.1. Monitorização do nível sérico de antibióticos 
A monitorização farmacocinética de antibióticos é uma prática clínica importante para a otimização da 

terapêutica, que assume um relevo particular face à atual problemática da resistência aos antibióticos. 

Os objetivos desta atuação são adequar a antibioterapia à intervariabilidade individual, através do 

ajuste do esquema terapêutico. Desta forma, é aumentada a probabilidade de debelar, com eficácia e 

em tempo útil, uma determinada infeção. 

Na prática, o papel do farmacêutico é avaliar o resultado do doseamento de determinado antibiótico, 

fazer propostas face à terapêutica a assumir tendo em consideração esse resultado e calendarizar 

futuros doseamentos, de modo a dar continuidade à monitorização. 

Para a concretização deste trabalho é fundamental que o farmacêutico responsável conheça na sua 

plenitude os critérios influenciadores do perfil farmacocinético de um fármaco.  

Um dos aspetos fundamentais a ter em consideração é o parâmetro que pode ser relacionado com a 

concentração mínima do antibiótico, inibitória do agente etiológico da infeção (CMI). Este parâmetro 

pode ser a concentração do antibiótico, o tempo de duração da sua ação ou a área sob a curva (area 
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under the curve - AUC) do gráfico que relaciona a sua concentração sérica com a dose administrada 

[22].  

Tendo em consideração estas diferenças, podem-se distinguir três perfis: os fármacos concentração-

dependentes (como é o caso dos aminoglicosídeos), os AUC-dependentes (como a vancomicina) e os 

tempo-dependentes (como os carbapenemos). 

Outro parâmetro a ter em consideração é o tempo de semi-vida do antibiótico a monitorizar, uma vez 

que este determina a maior ou menor importância de efetuar o doseamento em dois momentos 

distintos: pré e pós-administração do antibiótico. Estes dois pontos, designados de vale e pico, 

respetivamente, permitem avaliar as concentrações mínima e máxima atingidas pelo antibiótico. O 

valor do pico permite, assim, detetar concentrações que ultrapassem o limite de toxicidade, enquanto o 

de vale permite inferir acerca da capacidade de eliminação do fármaco por parte do doente [22]. 

Ainda que seja importante efetuar sempre estas duas determinações, de modo a avaliar o resultado de 

forma integrada, no caso dos antibióticos com tempo de semi-vida muito curto, as variações entre 

estes dois extremos de concentração ocorrem mais rapidamente, o que exacerba a importância da 

utilização dos dois pontos. 

Durante o meu estágio no CHUC, E.P.E. participei ativamente na concretização deste trabalho. Não só 

acompanhei o farmacêutico responsável, com procedi eu própria à monitorização e consequentes 

ajustes terapêuticos, sempre mediante a sua orientação e supervisão. Os antibióticos monitorizados 

durante o meu período de estágio foram a amicacina, a gentamicina, a tobramicina e a vancomicina. 

 

9.2.  Avaliação da função renal e ajustes de dosagens 
A insuficiência renal pode contribuir para alterações no efeito de alguns fármacos, principalmente 

quando estes (ou metabolitos ativos aos quais dão origem) são eliminados através dos rins [23]. 
A monitorização de fármacos alvo de excreção renal, como é o caso da levofloxacina e da 

ciprofloxacina, revela-se, portanto, fundamental em doentes com insuficiência renal, uma vez que os 

seus efeitos podem ser potenciados, causando toxicidade (situação mais frequente). No caso de 

fármacos que apresentam uma estreita janela terapêutica a importância desta monitorização exacerba-

se. 

Para avaliação da função renal de um doente, são analisados o valor sérico de creatinina e a taxa de 

filtração glomerular (TFG). É também fundamental ter em consideração a idade, o peso e a altura do 

indivíduo, aquando da determinação do seu grau de insuficiência renal e propor ajustes terapêuticos 

em termos de dose e frequência de administração [23].  

Em caso de observação da acumulação de um fármaco, consequente de um dado grau de insuficiência 

renal, os ajustes terapêuticos concretizados estão de acordo com a equação de Cockcroft-Gault e 

podem consistir na redução da dose, no aumento do espaçamento entre doses ou, caso estas 
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possibilidades não sejam aplicáveis, na sugestão de um fármaco alternativo, com menor probabilidade 

de acumular. 

Durante o meu estágio nos Cuidados Farmacêuticos do CHUC, E.P.E., este trabalho não foi realizado 

diariamente, ao contrário da monitorização de antibióticos. No entanto, no âmbito da componente 

formativa do estágio, pude concretizar estudos com casos práticos direcionados para doentes com mais 

de 75 anos e aplicar os conhecimentos teóricos em ajustes de dosagens de levofloxacina. 

 

9.3. Conversão da terapêutica intravenosa em oral 
Os antibióticos são dos fármacos mais utilizados em ambiente hospitalar. Em média, um terço dos 

pacientes recebe antibioterapia e, destes, cerca de 40% recebe antibióticos por via IV. O facto de mais 

de 40% das prescrições de antibióticos serem desajustadas, reflete-se, frequentemente, num uso 

excessivo de antibioterapia IV [24,25]. 

O uso inapropriado da via IV pode causar consequências adversas para os doentes, pode potenciar 

futuros quadros de resistência aos antibióticos e determina um maior consumo de recursos financeiros 

e humanos. Face ao exposto, revela-se essencial investir no estudo da exequibilidade da conversão da 

terapêutica IV em oral, em doentes que reúnam as condições necessárias para tal [25]. 

Durante o meu estágio no CHUC, E.P.E. foi desafiada a estudar quais os critérios determinantes para a 

continuidade da terapêutica IV. Estes incluem uma situação clínica instável (sepsis ou infeção severa, 

resposta inflamatória sistémica, febre com neutropenia, hipotensão, choque); necessidade por parte do 

doente de doses de antibiótico elevadas, não possíveis de administrar com recurso à via oral (casos de 

endocardite, meningite, imunossupressão, infeção óssea ou articular, abcesso, fibrose cística ou 

infeção prostética); presença de problemas de absorção ou via oral comprometida (quadros de vómito, 

diarreia severa, esteatorreia, distúrbios de deglutição, inconsciência) e início da terapia IV há menos 

de 72 horas (3 dias) [25,26].  

Compreendidos estes critérios, pude praticar a aplicabilidade desta conversão em casos nos quais não 

se verificasse a necessidade da continuidade da terapêutica IV e nos quais houvesse sinais indicadores 

de evolução favorável do quadro de infeção. Estes casos práticos incidiram, essencialmente, em 

doentes medicados com solução injetável de ciprofloxacina a 200 mg/100 mL.  

 

9.4. Acompanhamento da visita clínica 
No âmbito da abordagem multidisciplinar do tratamento instituído a um determinado doente e tendo 

como objetivo providenciar-lhe o melhor tratamento possível, são constituídas equipas de profissionais 

de saúde que acompanham a evolução dos doentes inseridos em determinado serviço clínico. No 

âmbito desta intervenção, o farmacêutico, parte integrante da equipa que efetua a visita clínica, tem 

como responsabilidade promover a otimização da terapêutica, com vista a uma maior eficácia da 

mesma.  
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No decorrer destas visitas, é dado a conhecer o historial clínico do doente, o diagnóstico e a evolução 

do quadro fisiopatológico. Estas visitas são realizadas com uma periodicidade previamente acordada e 

permitem ao farmacêutico definir com propriedade o perfil farmacoterapêutico do doente, assegurar a 

adesão à terapêutica e avaliar a sua segurança, detetando PRM, tais como efeitos secundários e 

interações medicamentosas. 

No âmbito do estágio realizado no CHUC, E.P.E., tive a oportunidade de acompanhar um FH numa 

destas visitas clínicas, neste caso em particular, inserida no Serviço da Unidade de Queimados. Uma 

descrição mais pormenorizada da mesma pode ser encontrada do Anexo XV do presente relatório. 

 

10.  ENSAIOS CLÍNICOS 
Segundo o Decreto-Lei nº 46/2004 de 19 de agosto, um Ensaio Clínico (EC) é uma investigação 

conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos e farmacológicos de 

um medicamento experimental, de modo a avaliar a sua segurança e eficácia [27]. 

A realização de um EC encontra-se legislada a nível nacional pela Lei n.º 21/2014, de 16 de abril, na 

qual é aprovada a Lei da Investigação Clínica. No que diz respeito ao Ensaios Clínicos com 

medicamentos de uso humano, esta Lei revoga a Lei n.º 46/2004, de 19 de agosto e passa a transpor a 

Diretiva n.º 2001/20/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de abril, que vem estabelecer as 

disposições respeitantes às Boas Práticas Clínicas no âmbito dos Ensaios Clínicos [28]. Qualquer EC 

deve também estar de acordo com os princípios éticos da investigação em direitos humanos, com a 

Declaração de Helsínquia e com a Declaração de Belmonte. 

Ao FH são imputadas responsabilidades pelo EC desde que surge o medicamento experimental até ao 

término do EC. No decorrer de um EC, compete ao FH garantir a receção, o armazenamento e a 

dispensa dos medicamentos experimentais e restantes produtos farmacêuticos, necessários para o 

correto desenrolar do EC. É também da sua responsabilidade zelar pelo cumprimento do protocolo que 

descreve o ensaio, prestar esclarecimentos acerca do medicamento experimental e promover a adesão 

ao EC, bem como avaliar a exequibilidade financeira de cada um. 

No Centro de Ensaios Clínicos do CHUC, E.P.E. existe um sistema informático, o Sistema Integrado 

de Gestão para Ensaios Clínicos (SIGEC) onde é realizada a gestão do Circuito do Medicamento 

Experimental. Os ensaios que decorrem no CHUC, E.P.E. são maioritariamente de fase III. 

 

11.  SERVIÇO DE INFORMAÇÃO SOBRE O MEDICAMENTO 
Perante a crescente complexidade das terapêuticas medicamentosas e do setor do medicamento, no 

qual surgem constantemente novos fármacos, surgiu a necessidade de integrar nos SF uma área de 

prestação de informação sobre o medicamento aos restantes profissionais de saúde da instituição. Este 

serviço designa-se Serviço de Informação sobre o Medicamento (SIMed).  
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Tendo em conta os princípios legais e éticos que regem a profissão, é obrigação do SIMed reunir e 

ceder informação científica sobre o medicamento, de forma ativa (através da realização de ações de 

divulgação, como seminários e folhetos) e de forma passiva, por resposta às questões colocadas. Estas 

questões estão geralmente relacionadas com vias alternativas de administração, interações, 

incompatibilidades e intervalos de dosagem, entre outros aspetos relacionados com o medicamento, 

influenciadores do sucesso da terapêutica.  

Para o esclarecimento destas questões, o FH tem ao seu dispor literatura direcionada para a área do 

medicamento e da terapêutica. É de boa prática deste serviço o registo de todas as questões colocadas, 

bem como das respostas concedidas, de modo a promover a rapidez de resposta, caso a mesma questão 

seja colocada no futuro. Esta é, também, uma forma de registar a intervenção farmacêutica neste 

âmbito e proceder a estudos que avaliem a importância do SIMed, a frequência com que os seus 

serviços são requisitados e a qualidade do serviço prestado. 

 

12.  ATIVIDADES E TRABALHOS REALIZADOS DURANTE O ESTÁGIO 
No âmbito do estágio realizado no CHUC, E.P.E., surgiram oportunidades de participar em ações de 

formação em conjunto com os restantes estagiários e elementos da equipa dos SF. Esta componente 

formativa compreendeu um ciclo de apresentações, cujos temas se encontram mencionados no Anexo 

XVII. No seguimento desta atividade elaborei uma apresentação intitulada “Farmacocinética e 

Interações: O Papel da Pg-P”, cujos slides de apoio se encontram no Anexo XVIII.  

Durante o mês dedicado ao acompanhamento dos Cuidados Farmacêuticos, surgiu ainda a 

oportunidade de desenvolver um estudo acerca da monitorização farmacocinética da clozapina. Os 

slides resultado deste trabalho encontram-se no Anexo XIX e foram um importante contributo para o 

projeto de implementação da monitorização deste fármaco pelos SF.  

 
13.  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O enquadramento atual da sociedade conduz a uma crescente necessidade de profissionais, não só 

competentes técnica e cientificamente, mas também polivalentes e multidisciplinares, capazes de dar 

resposta aos desafios da atualidade.  

O presente estágio, bem como a sua realização na cidade de Coimbra, surgiu como forma de exposição 

a novas realidades, a fim de testar capacidades e de adquirir novas ferramentas. Findo o período de 

dois meses durante o qual decorreu, resta concluir que esta experiência representou um importante 

acréscimo na minha formação como estudante de ciências farmacêuticas e como futuro profissional. 

Independentemente da atividade que venha a desempenhar, estou certa de que este estágio foi 

fundamental para que eu compreendesse de forma mais integrada qual o panorama geral da profissão e 

qual o papel do farmacêutico no setor da saúde a nível nacional, capacitando-me para um competente 

e consciente exercício da minha atividade. 
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15.  ANEXOS 

 
Anexo I – Áreas dos Serviços Farmacêuticas atribuídas (A) e atividades desenvolvidas (B) durante o 

estágio nos SF do CHUC, E.P.E. 

Anexo II – Ficha técnica de preparação de manipulado produzido na UPNE (suspensão oral de 

Nistatina, Lidocaína e Bicarbonato) 

Anexo III – Guia de produção de manipulado produzido na UPNE (suspensão oral de Nistatina, 

Lidocaína e Bicarbonato) 

Anexo IV – Rotulagem de manipulado produzido na UPNE (suspensão oral de Nistatina, Lidocaína e 

Bicarbonato) 

Anexo VI – Prescrição de fórmula nutricional parentérica para a UCIRN (A) e para o SMI (B) 

Anexo VII – Guia de produção de uma fórmula nutricional destinada à UCIRN (A) e ao SMI (B) 

Anexo VIII – Impresso do controlo microbiológico realizado à nutrição parentérica produzida na 

UMIV 

Anexo X – Prescrição médica em formato on-line para validação na UPC - Protocolo BEC 

(bleomicina, etopósido, cisplatina) 

Anexo XI – Folha de registo manual do perfil farmacoterapêutico dos doentes em Hospital de Dia 

Anexo XII – Folha de registo diário dos radiofármacos produzidos na Radiofarmácia: frente (A) e 

verso (B) 

Anexo XIII – Documento para requisição de estupefacientes e psicotrópicos pelos serviços clínicos 

aos SF 

Anexo XIV – Documento para requisição de estupefacientes e psicotrópicos pelos SF ao fornecedor 

Anexo XV – Documento para requisição, distribuição e administração de hemoderivados - via 

farmácia (A) e via serviço (B) 

Anexo XVI – Descrição sumária do acompanhamento da visita clínica à Unidade de Queimados 

Anexo XVII – Ciclo de formações 

Anexo XVIII – Apresentação realizada durante o estágio - Farmacocinética e Interações: O Papel da 

Pg-P 

Anexo XIX – Estudo realizado durante o estágio – Monitorização farmacocinética da clozapina 
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Anexo I (A) – Áreas dos Serviços Farmacêuticas atribuídas durante o estágio nos SF do CHUC, 

E.P.E. 

 

maio             
D S T Q Q S S 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31         

junho   
D S T Q Q S S 
      1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30     

Legenda: 

  Farmacotecnia 
  Cuidados Farmacêuticos 
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Anexo I (B) – Atividades desenvolvidas durante o estágio nos SF do CHUC, E.P.E. 

 

maio             
D S T Q Q S S 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31         

junho   
D S T Q Q S S 
      1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30     

Legenda: 

  UPC 
  UPNE e UMIV 
  Radiofarmácia 
  Cuidados Farmacêuticos 
  Acompanhamento da visita clínica 
  Componente formativa 

  
Ambulatório 
Central 
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Anexo II - Ficha técnica de preparação de manipulado produzido na UPNE (suspensão oral de 
Nistatina, Lidocaína e Bicarbonato) 
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Anexo III – Guia de produção de manipulado produzido na UPNE (suspensão oral de Nistatina, 

Lidocaína e Bicarbonato) 
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Anexo IV – Rotulagem de manipulado produzido na UPNE (suspensão oral de Nistatina, Lidocaína e 
Bicarbonato) 
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Anexo VI – Prescrição de fórmula nutricional parentérica para a UCIRN (A)  
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Anexo VI – Prescrição de fórmula nutricional parentérica para o SMI (B) 
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Anexo VII – Guia de produção de uma fórmula nutricional destinada à UCIRN (A) 
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Anexo VII – Guia de produção de uma fórmula nutricional destinada ao SMI (B) 
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Anexo VIII – Impresso do controlo microbiológico realizado à nutrição parentérica produzida na 

UMIV 
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Anexo X – Prescrição médica em formato on-line para validação na UPC - Protocolo BEP 

(bleomicina, etopósido e cisplatina)  
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Anexo XI – Folha de registo manual do perfil farmacoterapêutico dos doentes em Hospital de Dia 
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Anexo XII – Folha de registo diário dos radiofármacos produzidos na Radiofarmácia: frente (A)  
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Anexo XII – Folha de registo diário dos radiofármacos produzidos na Radiofarmácia: verso (B) 
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Anexo XIII – Documento para requisição de estupefacientes e psicotrópicos pelos serviços clínicos 

aos SF 
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Anexo XIV – Documento para requisição de estupefacientes e psicotrópicos pelos SF ao fornecedor 
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Anexo XV - Documento para requisição, distribuição e administração de hemoderivados - via 

farmácia (A)   
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Anexo XV – Documento para requisição, distribuição e administração de hemoderivados - via serviço 

(B) 
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Anexo XVI – Descrição sumária do acompanhamento da visita médica à Unidade de Queimados 

  
 

Data: 07.06.2016 

Área: Cuidados Farmacêuticos 

Serviços Clínico: Unidade de Queimados 

Farmacêutico responsável: Dra. Marisa Caetano  

Resumo: 

 Compete ao FH responsável por um dado serviço clínico, fazer um acompanhamento mais 
próximo das necessidades desse serviço. A Dra. Marisa é responsável pelos serviços da UQ, da 
Cirurgia Plástica, da Cirurgia Maxilo-Facial, do serviço vascular e de estomatologia. 

Na Unidade de Queimados (UQ) o serviço funciona de forma independente. Existe uma 
sala onde os doentes são lavados quando entram, para reduzir o risco de contaminações e infeções. 
Existem 10 camas de internamento, cada uma com casa de banho própria na qual o material lavado 
entra por uma porta e o sujo sai por outra. 

Semanalmente é feita uma visita aos doentes com a totalidade da equipa da UQ (médicos, 
farmacêutico e enfermeiros). Durante esta visita é feito o ponto de situação de cada doente. O 
farmacêutico responsável, de modo a cumprir as suas funções, avalia previamente a medicação dos 
doentes e as análises/exames que se encontram disponíveis no perfil do SGICM. 

A UQ possui também uma sala para balneoterapia (na qual se dá banho aos doentes, 
ligeiramente anestesiados com propofol, e se aproveita para fazer a limpeza de tecido necrosado 
(escaratomização), uma vez que a epitelização não ocorre sem que seja exposto o tecido novo). 
Existe também um bloco onde se fazem enxertos e, eventualmente, amputações com 
acompanhamento da ortopedia. 

Na UQ existe ainda uma enfermaria para armazenamento de medicação, de material de 
penso e de soros. 

O serviço do farmacêutico responsável pela UQ é a validação da terapêutica, a reposição do 
stock (eventualmente pode haver falhas face aos pedidos sistematizados), o esclarecimento de 
dúvidas e o apoio em algum aspeto mais detalhado, geral ou relacionado com algum doente em 
específico. Por exemplo, de momento, face aos novos produtos introduzidos no mercado, há 
necessidade de organizar uma formação sobre material de penso. 

Os casos existentes na UQ são, essencialmente, provocados por acidentes com fogo. Estas 
situações surgem mais frequentemente em idosos, alcoólicos ou epiléticos. Podem-se verificar 
também casos de acidentes com água a ferver, queimadoras químicas ou elétricas. Na UQ existem 
também alguns doentes que não têm queimaduras, mas que têm um quadro clínico que se 
assemelha, como é o caso da fasceíte necrosante. 
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Anexo XVII – Ciclo de formações 

 

Data da Formação Tema da Formação 

02 de junho 
Resistência medicamentosa: o papel da glicoproteína-p 

Combination therapy for carbapenem-resistant gram negative bacteria 

09 de junho 
Defining Antibiotic Dosing in Lung Infections 

Insuficiência renal e ajuste de doses 

16 de junho 
Computação em oncologia 

Novel antibiotic treatment for skin and soft tissue infection 

23 de junho 
Revisão de Beers 

PK e interações: o papel da Pg-P 

30 de junho Antimicrobial therapeutics in critical care 
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Anexo XVIII – Apresentação realizada durante o estágio - Farmacocinética e Interações: O Papel da 
Pg-P 
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Anexo XIX – Estudo realizado durante o estágio – Monitorização farmacocinética da clozapina
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