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Resumo 
 

O estágio curricular em Farmácia Comunitária reside na etapa formativa final, na 

qual o aluno estagiário é capaz de aplicar todos os conhecimentos técnico-científicos 

adquiridos no decorrer do ciclo de estudos, assim como adquirir novas competências e 

conhecimentos práticos que apenas a prática profissional diária permite fornecer. 

No presente relatório, encontra-se descrito o trabalho desenvolvido durante os 

meus 4 meses de estágio na Farmácia Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia. 

Inicialmente, é realizada uma abordagem das atividades rotineiras do estágio, desde a 

gestão na farmácia comunitária, passando pela dispensa de medicamentos 

acompanhada de aconselhamento farmacêutico. 

Na segunda parte do relatório são abordados os temas e projetos desenvolvidos 

ao longo do estágio. O primeiro tema é abordado o tema da utilização, dependência e 

abuso crónico de Benzodiazepinas. Por sua vez, o segundo tema diz respeito à 

contraceção de emergência.  

A escolha destes dois temas residiu no facto de, no primeiro tema, me ter 

deparado com um grande número de prescrições de benzodiazepinas e da dependência 

que alguns utentes demonstravam destas substâncias, procurando-a mesmo sem 

receita médica. A opção pelo desenvolvimento do tema contraceção de emergência 

encontra-se relacionada com a necessidade que senti de transmitir informação sobre o 

tema à população mais jovem que frequentava a farmácia e de simplificar o 

atendimento, garantindo sempre que mesmo quando a utente não pretende um 

aconselhamento mais aprofundado e dedicado, tem a oportunidade de aceder à 

informação em casa. 

No final são tecidas algumas considerações finais que abordam os aspetos 

gerais relativos a todo o período de estágio, assim como às atividades desenvolvidas. 
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Parte I – Descrição das atividades desenvolvidas durante o 

estágio 
 

1. Introdução 

O estágio profissionalizante consiste na consolidação e aplicação de todos os 

conhecimentos adquiridos ao longo dos 5 anos do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas. A Farmácia Comunitária trata-se da principal área de empregabilidade 

dos farmacêuticos, representando 58% da distribuição da área profissional1. 

O meu estágio curricular realizou-se na Farmácia Serra do Pilar (FSP), em Vila 

Nova de Gaia, entre os dias 2 de Maio e 16 de Setembro de 2016. Neste relatório 

encontram-se descritas as atividades que desenvolvi no decorrer do estágio, as quais 

se encontram enquadradas na rotina e gestão diárias de uma farmácia comunitária e 

representam a valorização da profissão farmacêutica. A Tabela 1 representa um 

cronograma destas atividades. 

Tabela 1 - Cronograma exemplificativo das atividades desenvolvidas no decorrer do estágio 

        
 O horário acordado consistiu em 8 horas de trabalho, das 9h às 18h, com pausa 

de 1h para almoço, que variava mediante as necessidades da farmácia e em articulação 

com o horário dos colegas. Também tive a oportunidade de trabalhar em dois sábados 

de manhã, para que me apercebesse do funcionamento da farmácia neste período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades Maio Jun Jul Ago Set 

Reconhecimento do contexto da Farmácia e 
adaptação à rotina diária 

√     

Encomendas e Aprovisionamento √ √ √ √ √ 

Serviços Farmacêuticos √ √ √ √ √ 

Atendimento ao balcão  √ √ √ √ 

Gestão na Farmácia √ √ √ √ √ 

Preparação de Manipulados    √  

Formações √ √    



Relatório de Estágio Profissionalizante                                      Farmácia Serra do Pilar 

Maria Beatriz Duarte da Costa Pereira                                                                          2 

2. Farmácia Serra do Pilar 

2.1. Localização, Direção Técnica e Horário de Funcionamento  

A FSP situa-se na rua 14 de Outubro, nº 298, em Vila Nova de Gaia, distrito do 

Porto. A Direção Técnica encontra-se entregue à Dra. Gisela Leite. 

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

nos dias úteis das 9h às 20h, ininterruptamente, e aos sábados das 9h às 13h. Presta 

ainda serviço permanente nos dias a que se encontra destacada para tal, no qual 

permanece aberta desde a hora de abertura até à hora de encerramento do dia seguinte. 

Desta forma, o horário de funcionamento vai ao encontro do disposto na Portaria n.º 

277/2012, de 12 de setembro2.  

 

2.2. Espaço físico e equipamentos 

O espaço físico e equipamentos relativos à Farmácia Serra do Pilar vão de 

encontro ao estipulado pelas Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária 

(BPF)3, assim como a legislação aplicável.  

No que diz respeito ao espaço físico exterior (Figura 1), a farmácia encontra-se 

devidamente identificada com a inscrição do nome da farmácia visível e sinalizada com 

uma cruz verde. As informações relativas à Direção Técnica, horário de funcionamento, 

informação e localização das farmácias de serviço permanente e o desconto de 10% 

aplicado, permanecem sempre visíveis ao público e em zona acessível. A farmácia 

encontra-se à face da rua, em contexto urbano, possuindo acesso facilitado para 

indivíduos com mobilidade reduzida.  

No que diz respeito ao espaço interior, a farmácia é composta por diferentes 

zonas, todas elas no mesmo piso, sendo composta por: 

- Área de exposição geral, onde se encontram expostos diversos produtos de 

venda livre, sendo que em permanente destaque se encontram os produtos de 

dermocosmética e de puericultura, assim como produtos relativos a higiene oral, 

ortopedia e ótica. Existe também uma área de exposição restrita, nomeadamente a área 

imediatamente atrás dos balcões de atendimento, em que os produtos expostos 

possuem alguma rotação consoante a sazonalidade e procura. Ao longo do estágio 

realizei parte da reposição e disposição destes produtos, o que me permitiu 

compreender o seu impacto a nível do marketing farmacêutico e como ele atua no que 

diz respeito à perceção do utente. No decorrer do estágio elaborei alguns cartazes 

(Anexo I) relacionados com a área marketing farmacêutico que se encontravam 

expostos nesta área. Esta área possuí também um esfigmomanómetro e uma balança 

automática que permite a determinação do peso, altura e índice de massa corporal. 
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- Área de atendimento ao público, que se encontra composta por quatro postos 

de atendimento, equipados com computador, leitor ótico de código de barras e 

impressora de receitas e talões. A distância entre os diferentes balcões permite um 

atendimento simultâneo e confidencial, permitindo que o utente se sinta confortável e o 

aconselhamento seja o mais adequado possível.  

- Prateleiras com exposição de medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM) de uso mais comum e sazonal encontram-se atrás dos balcões de 

atendimento, fora do alcance do utente. Assim, é possível o utente visualiza-los mas 

não aceder-lhes, sendo que com o decorrer do atendimento permite que o farmacêutico 

apresente diversas opções e uma discussão sobre qual o medicamento mais adequado 

a cada caso.  

- Laboratório, onde é possível a realização de medicamentos manipulados, 

assim como a realização da avaliação de diferentes parâmetros bioquímicos, 

determinação da tensão arterial, aplicação de injetáveis, permitindo também um 

atendimento em jeito de consulta farmacêutica quando o utente o requer. Durante o meu 

estágio, além de ter realizado a avaliação de diferentes parâmetros bioquímicos e 

medição da tensão arterial, pude também auxiliar a preparação de manipulados com 

maior procura na farmácia, nomeadamente, um preparado de minoxidil. Nesta área 

também atendi diversos utentes que requeriam uma avaliação mais reservada da 

sintomatologia apresentada. 

- Zona de armazém, que se encontra dividida em setores. Os medicamentos 

encontram--se arrumados por ordem alfabética para facilitar o acesso, sendo que os 

medicamentos genéricos estão dispostos em prateleiras e os medicamentos de marca 

permanecem armazenados em gavetas. Os produtos para uso oftalmológico, nasal, 

gotas orais, xaropes, saquetas, semisólidos, soluções cutâneas, produtos para uso 

genital e retal, medicamentos de administração injetável, suplementos alimentares e 

medicamentos para uso veterinário encontram-se arrumados separadamente 

consoante a sua categoria. Os produtos de frio encontram-se armazenados também por 

ordem alfabética num frigorífico, a temperatura controlada. No que diz respeito aos 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, encontram--se igualmente 

armazenados separadamente e por ordem alfabética, de forma a facilitar o seu acesso 

e garantir o seu controlo apertado. Nas diferentes divisões é possível encontrar diversos 

dispositivos que permitem o controlo permanente da temperatura e humidade, cujas 

medições são verificadas de forma sistemática e diária. É importante salientar que estes 

últimos equipamentos também se encontram na área de atendimento ao público. 
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- Escritório, onde se realizam as reuniões necessárias e onde se tratam das 

burocracias associadas ao funcionamento da farmácia. Neste local também se encontra 

toda a bibliografia necessária e obrigatória, segundo o disposto no Decreto-Lei n.º 

307/2007, de 31 de Agosto4, assim como bibliografia complementar útil para o 

atendimento. 

- Zona de descanso.  

- Instalações sanitárias.  

 

2.3. Recursos Humanos 

 Segundo a legislação aplicável já mencionada4, os recursos humanos de uma 

farmácia podem ser divididos em duas categorias: Quadro Farmacêutico e Quadro Não 

Farmacêutico. Na Farmácia Serra do Pilar, o quadro farmacêutico encontra-se 

composto pela Diretora Técnica (Dra. Gisela Leite) e por dois farmacêuticos adjuntos 

(Dr. Marco Cunha e Dra. Filipa Lascasas). O quadro não farmacêutico é composto por 

três técnicos de farmácia (Maria Emília Magalhães, José Cardoso e Márcia Mendes). 

Fazem também parte da equipa um administrativo (Vítor Lourenço) e o proprietário (Dr. 

Manuel Cunha).  

 A farmácia cumpre assim a exigência legal em vigor da existência de, pelo 

menos, dois farmacêuticos na farmácia comunitária. A equipa de profissionais que 

encontrei encontrava-se bem coordenada, estando as tarefas perfeitamente divididas e 

com conhecimento partilhado, para que na ausência de algum elemento, não existisse 

falha no cumprimento de tarefas.  

 

2.4. Enquadramento da Farmácia Serra do Pilar na comunidade 

 A FSP possuí uma localização central e citadina, encontrando-se também 

próxima de áreas de comércio no seio de um ambiente familiar. Sendo uma farmácia 

com uma longa história, possuí clientes fidelizados há vários anos. Devido à localização 

próxima com as Águas de Gaia e a Câmara Municipal de Gaia, a FSP possuí protocolos 

com estas entidades. Assim, esta farmácia detém um perfil familiar e de proximidade 

com a comunidade envolvente, onde os utentes possuem proximidade com a equipa, 

permitindo um maior a vontade e um bom acompanhamento do utente. Por isso mesmo, 

no decorrer do meu estágio senti uma boa receção, não só por parte da equipa, mas 

também pela maioria dos utentes. É de salientar que a maioria dos utentes são idosos 

e que depositam grande confiança nesta farmácia, sendo muitas vezes o primeiro local 

a que recorrem quando possuem algum problema, antes mesmo de consultar um 

médico.  
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3. Gestão Geral da Farmácia 

 Tratando-se de uma farmácia comunitária, a sua associação a uma atividade 

comercial é inevitável, sendo crucial uma boa gestão para o seu bom funcionamento e 

sustentabilidade. Juntamente com a gestão também é necessária a componente ética 

requerida por ser uma atividade associada à saúde pública. Desta forma, nos dias que 

correm, uma boa e adequada gestão em saúde encontra-se dificultada.  

 

3.1. Sistema Informático 

 O sistema informático na Farmácia Serra do Pilar é fornecido pela empresa 

SoftReis, mais concretamente, o SPharm®. Este software foi desenhado de forma a ser 

bastante intuitivo para os utilizadores, facilitando a sua compreensão e utilização, 

permitindo um atendimento completo, adequado e rápido.  

 Durante o atendimento é possível aceder ao histórico do doente – caso tenha 

ficha com número de identificação fiscal associado -, resumo das caraterísticas do 

medicamento (RCM) e informações sobre interações de medicamentos. Também se 

pode aceder facilmente a informações relativas ao circuito do medicamento, como por 

exemplo, a data de receção, gestão de prazos de validade, gestão de stocks e 

devoluções a fornecedores. Assim, o SPharm® é indispensável na gestão diária da 

farmácia e o seu uso é fundamental para o processo de rastreabilidade dos 

medicamentos.  

 No que diz respeito ao acesso, cada utilizador possuí as suas credenciais 

individuais garantindo segurança e responsabilidade de cada ação realizada, sendo 

possível atribuir restrições de acessos a alguns parâmetros consoante a necessidade e 

categoria do utilizador. 

 A plataforma encontra-se adequada para todo o tipo de dispensas, desde a 

dispensa manual até à dispensa eletrónica sem papel. 

 Desde o início do meu estágio foi-me permitido utilizar as funcionalidades 

básicas do programa, sendo que o consegui utilizar quase que intuitivamente. Permitiu-

me sempre uma grande autonomia e realizar todos os tipos de dispensa sem grande 

dificuldade. Como existe uma fase de análise, quando acontecia qualquer engano por, 

por exemplo, existir uma exceção na receita ou a nível de preço, o programa emitia um 

alerta que permitia corrigir o erro antes da finalização da dispensa.  
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3.2. Gestão de Stocks 

 Segundo a Associação de Farmácias de Portugal, com o encurtamento contínuo 

das margens de lucro, o setor farmacêutico tem sofrido bastante degradação financeira. 

Associado a isso, o setor possuí uma regulamentação apertada via legislativa, que 

obriga a uma grande investimento, não só de equipamentos, como também a nível de 

produtos de forma a alcançar um stock equilibrado. Assim, o acompanhamento e gestão 

dos produtos farmacêuticos existentes na farmácia é fundamental para que exista uma 

maximização de vendas e um desperdício mínimo, permitindo o melhor acesso possível 

do utente ao medicamento sem comprometimento financeiro da farmácia 5. 

 Para uma boa gestão dos produtos, é necessário ter em conta a sua rotação, o 

perfil dos utentes da farmácia, a sazonalidade dos produtos, as condições apresentadas 

por cada laboratório, assim como por parte dos fornecedores, as possíveis bonificações 

e condições de pagamento6.  

 Num modelo ideal, o stock da farmácia teria o maior número de produtos de 

diferentes laboratórios e marcas, com elevada rotatividade, representando pouco valor 

estagnado e minimizando as perdas por perda de validade do produto, por exemplo6,7.  

 O SPharm®, utilizado pela Farmácia Serra do Pilar, permite consultar a evolução 

de vendas do produto e, na ficha do artigo, é possível atribuir-lhe um número para stock 

mínimo e stock máximo. Assim, quando o produto atinge o stock mínimo, aparece na 

lista de produtos em falta quando se realiza a encomenda automática, evitando uma 

rutura de stock ou o seu excesso, conseguindo-se uma rotação de stocks eficaz e 

permitindo a dispensa do medicamento requerido pelo utente. 

 Se por um lado o sistema informático facilita a gestão de stocks, é importante 

que os dados informáticos correspondam aos reais, ou seja, que o stock, existente na 

farmácia, indicado pelo software, é realmente o stock disponível. Por vezes ambos 

podem não corresponder devido a erros na entrada de encomendas, na marcação e 

dispensa dos produtos ou devido a devoluções e quebras. Por isso, é importante ter em 

atenção a leitura do código do produto antes de finalizar a dispensa, não só porque é 

possível ocorrer a dispensa do produto errado, mas também porque aquando a 

introdução dos dados da receita, o programa sugere automaticamente um medicamento 

de um laboratório aleatório em stock, que corresponde às caraterísticas prescritas pelo 

médico, mas que poderá não corresponder ao medicamento que o utente está habituado 

a tomar. Este tipo de erros afetará não só a gestão de stocks, assim como a satisfação 

do utente.  

 No âmbito da legislação aplicável, está previsto que uma farmácia comunitária 

possua, no mínimo, três medicamentos bioequivalentes, de entre os quais, 

correspondam aos cinco preços mais baratos de cada grupo homogéneo8 e, caso um 



Relatório de Estágio Profissionalizante                                      Farmácia Serra do Pilar 

Maria Beatriz Duarte da Costa Pereira                                                                          7 

medicamento não esteja disponível em stock, a farmácia dispõe um máximo de 12 horas 

para satisfazer o pedido do utente, desde que não esteja esgotado no distribuidor9. 

 Durante o meu estágio procurei ajudar numa correta gestão de stocks, alertando 

para possíveis erros encontrados e levando à sua correção, pedindo algum produto que 

o utente necessitasse e não existisse em stock, alterando alguns stocks mínimos e 

máximos em fichas de produtos, tendo em conta a situação e o produto. Enquanto 

estagiei também pude ter acesso a um documento com os produtos de baixa rotação, 

tendo procedido à sua sinalização para que toda a equipa tivesse conhecimento e os 

pudesse aconselhar quando oportuno e adequado, com o intuito de proceder ao seu 

escoamento.  

 

3.3. Realização de encomendas 

 A realização de encomendas faz parte do quotidiano diário de qualquer farmácia, 

podendo ser realizada várias vezes ao dia, consoante a necessidade e horários de 

entrega dos distribuidores. A aquisição de medicamentos por parte da farmácia pode 

ser realizada por duas formas: aquisição direta ao laboratório ou aquisição através de 

distribuição por grossistas. O tipo de encomenda realizada vai então variar consoante 

as condições apresentadas de parte a parte. Por norma, a encomenda realizada 

diretamente aos laboratórios é efetuada quando necessário e acordado com o delegado 

de vendas, considerando sempre a análise da evolução de vendas dos produtos. É 

também o delegado de vendas que apresenta a proposta à farmácia. De uma forma 

geral, a proposta apresentada por este possuí uma margem superior a que um 

distribuidor por grossista apresentaria, no entanto, como contrapartida, exige que sejam 

encomendadas grandes quantidades dos produtos.  

 A aquisição de medicamentos através da distribuição por grossistas é mais 

comum e tem em conta a variação de stocks diários da farmácia, suprimindo assim as 

suas necessidades nas quantidades adequadas. O SPharm® permite a criação de uma 

encomenda automática editável em que destaca os produtos que estão em falta ou que 

atingiram o mínimo de stock. Nesta lista de produtos criada, é possível escolher o 

distribuidor pretendido, existindo sempre um distribuidor atribuído por defeito consoante 

a informação na ficha do produto. No que diz respeito à FSP, esta trabalha com três 

distribuidores principais: OCP Portugal®, Grupo Cooprofar-Medlog® e Alliance 

Healthcare®.  

 Na escolha do distribuidor para o produto pretendido é necessário ter em 

consideração as bonificações, qualidade e o tempo de entrega do produto. Diariamente 

existe um horário de entrega do Grupo Cooprofar-Medlog®, dois horários de entrega 

por parte da Alliance Healthcare® e três horários de entrega por parte do grupo OCP 
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Portugal®. Assim, o grupo OCP Portugal® é o principal armazenista a que a FSP 

recorre. Além disso, a OCP Portugal® também permite a encomenda de produtos 

através do seu portal. É possível realizar encomendas de produtos via contato telefónico 

para os três fornecedores, permitindo confirmar a disponibilidade imediata do produto, 

assim como a sua data e hora de entrega.  

 Durante o meu estágio pude contatar com encomendas realizadas tanto a 

distribuidores como a laboratórios e tive autonomia para fazer encomendas via 

telefónica quando necessário e através do portal da OCP Portugal®. As encomendas 

via telefónica permitiam-me confirmar com o utente que o produto estaria confirmado e 

a data de entrega, o que possibilitava ultrapassar o desânimo do utente por não possuir 

o produto disponível em stock, permitindo a satisfação do pedido do utente em tempo 

útil.  

 

3.4. Receção de encomendas 

 A receção de encomendas é realizada numa área adequada da farmácia para o 

efeito por um processo pré-estabelecido, para que qualquer elemento da equipa o possa 

realizar com o mínimo erro associado.  

 Os produtos são entregues em contentores adequados às caraterísticas dos 

medicamentos que transportam, existindo contentores adequados ao transporte de 

produtos de frio e para o transporte de produtos que não exigem condições especiais. 

Os produtos que necessitam de ser armazenados a baixas temperaturas devem ser os 

primeiros a ser rececionados para evitar que a cadeia de frio seja quebrada, permitindo 

que o produto mantenha a sua viabilidade e estabilidade.  

 Cada contentor possui um código interno e contém o nome da farmácia, assim 

como o código da encomenda, que permite associar os diferentes contentores à sua 

faturação. Todos os contentores encontram-se acompanhados pela fatura da 

encomenda onde é necessário conferir as seguintes informações: código do produto, 

designação do produto, quantidade pedida e quantidade enviada, Preço de Venda ao 

Público (PVP), Preço de Venda Autorizado (PVA), Margem, Desconto, Imposto sobre o 

valor Acrescentado (IVA), Preço de Venda à Farmácia (PVF) e valor final do produto. 

No caso dos produtos em falta, estes encontram-se referenciados, acompanhados pela 

devida justificação. No que diz respeito à receção de medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes, é necessário um especial cuidado com a documentação inerente. Os 

documentos devem ser carimbados e rubricados pela Direção Técnica, sendo que os 

duplicados são devolvidos ao fornecedor e os documentos originais devem ser 

arquivados na farmácia durante o período mínimo de três anos10.  
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 A receção das encomendas geradas através do SPharm® e das encomendas 

pontuais telefónicas é realizada de maneira diferente. Quando a encomenda é gerada 

através da plataforma, na receção da encomenda basta aceder ao separador reservado 

para o efeito, abrir a receção assinalando o fornecedor pretendido e importar os dados 

da encomenda. Quando a encomenda é realizada pelo telefone, não existe informação 

eletrónica prévia, sendo necessário introduzir os produtos manualmente aquando da 

receção. Quando todos os códigos dos produtos se encontrarem lidos e/ou introduzidos, 

é necessário verificar se o número total de produtos introduzidos confere com o número 

total de produtos faturado.  

 No que diz respeito ao passo seguinte, a marcação de preços, o preço dos 

Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) encontra-se estipulado pela 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED)11. Por outro 

lado, os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) e os restantes 

produtos assinalados como produtos não éticos (NETT), a farmácia aplica as margens 

de lucro por ela estipuladas, ficando o PVP dependente do PVA e do IVA12. Por vezes 

ocorrem atualizações de preços, sendo necessária a impressão de novas etiquetas para 

os MNSRM e produtos NETT. Quando ocorrem atualizações de preços por parte do 

INFARMED dos MSRM, é necessário escoar os produtos com o PVP mais antigo 

primeiro. Caso isto não aconteça em tempo útil, é necessário contatar o delegado de 

vendas do respetivo laboratório para que este forneça novas etiquetas para os 

medicamentos com o preço atualizado. 

 Por fim, antes de finalizar a receção, é necessário confirmar se o valor total da 

receção corresponde ao valor faturado. Caso ocorra alguma discrepância significativa 

ou tenha sido debitado um produto que não tenha sido enviado, é necessário contatar 

o fornecedor e proceder à respetiva reclamação. A FSP pertence ao grupo de compras 

Holon®, pelo que existem preços de plataforma para determinados produtos, sendo 

necessário verificar que os descontos no PVF foram efetuados. Após finalizada a 

receção da encomenda, o SPharm® alerta para os produtos que foram pedidos e se 

encontram esgotados no fornecedor, confirmando a opção de os lançar na lista de 

produtos a encomendar. De seguida, aparece um painel que mostra as etiquetas 

necessárias imprimir, sendo as quantidades possíveis de ser alteradas caso tenha 

ocorrido alguma alteração de preço e ainda exista o produto em stock.  

 Relativamente aos documentos da faturação, o documento original é arquivado 

para efeitos de contabilidade e o duplicado permanece também em arquivo até ao final 

do mês para alguma eventualidade devolução.  

 Após a receção dos produtos, estes são armazenados nos respetivos locais, 

descritos no ponto 1.2. Espaço físico e equipamentos, por ordem alfabética e tendo em 
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conta o método First expired, First out (FEFO), onde os produtos com o prazo de 

validade mais curto se encontram mais acessíveis de forma a serem dispensados 

primeiramente.  

 A receção de encomendas, bem como o seu armazenamento, esteve sempre 

presente no meu quotidiano na farmácia. Penso que é das atividades mais simples e a 

mais facilitadora para o conhecimento dos diferentes medicamentos dispensados. 

Trata-se de um excelente ponto de partida para o contato com todo o tipo de produtos 

farmacêuticos, permitindo também ter ideias dos medicamentos mais dispensados na 

farmácia. Por outro lado, também me permitiu associar os medicamentos de marca à 

sua Denominação Comum Internacional (DCI). Associar o design das embalagens ao 

respetivo laboratório também foi um aspeto que facilitou bastante o atendimento ao 

público, uma vez que muitos dos idosos não são capazes de se recordar do nome do 

laboratório do medicamento que tomam. O armazenamento diário dos produtos 

permitiu-me conhecer melhor as áreas de armazenamento e as classificações dos 

produtos, fazendo com que despendesse menos tempo na parte do atendimento que 

diz respeito a encontrar os medicamentos a dispensar.  

 

3.5. Condições de armazenamento 

 Os locais de armazenamento descritos no ponto relativo ao espaço físico e 

equipamentos são controlados no que diz respeito a temperatura e humidade, sendo 

realizada a sua monitorização contínua. Os medicamentos sem condições especiais de 

armazenamento devem estar a temperatura e humidade inferiores a 25ºC e 60%, 

respetivamente3. Os medicamentos armazenados no frigorífico devem encontrar-se a 

uma temperatura entre os 2ºC e os 8ºC3. De forma a garantir estas condições de 

temperatura e humidade, a farmácia possui um sistema de ar condicionado e um 

desumidificador.  

  

3.6. Devolução de produtos e gestão dos prazos de validade 

 Aquando da receção de encomendas é possível detetar alguns erros associados 

aos produtos encomendados, como por exemplo, embalagem danificada, produto ser 

debitado mas não enviado e o produto debitado não corresponder ao produto 

encomendado. Assim, torna-   -se necessária a inclusão do passo da devolução no 

circuito do medicamento.  

Por diversas vezes e diferentes razões, o INFARMED emite circulares com a 

informação da retirada de determinados produtos e/ou lotes. Neste caso, a circular é 

impressa, sendo de seguida verificada a existência real do produto ou não no stock da 

farmácia. Caso o produto não exista em stock, a circular é devidamente datada e 
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assinada com essa informação e arquivada. Por outro lado, se o produto existir na 

farmácia, procede-se à sua devolução ao fornecedor com a devida justificação, sendo 

também impressa a circular que é assinada e datada com a informação de que o produto 

foi devolvido, sendo de seguida arquivada.  

 Desta forma, é possível a devolução dos produtos quando esta se encontra 

devidamente justificada e acompanhada da respetiva fatura. O SPharm® facilita a 

devolução de produtos aos fornecedores, sendo apenas necessário indicar o produto, 

motivo de devolução e introduzir os dados relativos à sua faturação. De seguida, o 

programa envia a informação para a autoridade tributária e emite uma nota de devolução 

em triplicado. O original, o duplicado e uma cópia do duplicado da fatura são enviados 

juntamente com o produto a devolver. Por sua vez, o triplicado mantém-se arquivado na 

farmácia como comprovativo da entrega do produto, até à sua regularização. Esta 

regularização pode ser realizada através da troca pelo mesmo produto ou através da 

emissão de notas de crédito por parte do fornecedor. Existe também a hipótese do 

fornecedor não aceitar a devolução se, por exemplo o prazo de validade já se encontrar 

ultrapassado, ou se simplesmente não efetuar trocas e/ou devoluções de produtos com 

determinadas caraterísticas. Neste caso, o produto enviado é retornado à farmácia que 

o pode assinalar como quebra ou perda.  

 No seguimento deste tema, é possível inferir a importância do controlo dos 

prazos de validade para um bom funcionamento da farmácia, quer a nível de gestão de 

stocks e devoluções, como o fornecimento de um produto de qualidade ao utente. Este 

tipo de gestão é efetuado diariamente, aquando da receção de encomendas, e 

mensalmente, recorrendo ao Spharm® que disponibiliza uma lista de produtos cujos 

prazos de validade expiram nos três meses seguintes. Este último tipo de confirmação 

é realizada manualmente, sendo que os produtos em que se confirme que o prazo de 

validade está a terminar são retirados e só são comercializados em situações 

específicas cuja utilização não ultrapassa o prazo de validade, este poderá ser o caso 

de uma suspensão oral de um antibiótico, uma vez que, de forma geral, terá estabilidade 

e qualidade para consumo nos dez dias seguintes após abertura ou ressuspensão do 

pó, ou se se tratar de um medicamento de toma única. Só depois deste tipo de avaliação 

e quando não é possível o escoamento adequado do produto, este é devolvido ao 

fornecedor sob a forma de nota de devolução, podendo este proceder à troca do produto 

ou emitir uma nota de crédito.  

 Durante todo o período de estágio auxiliei na realização deste tipo de tarefas, 

tendo realizado devoluções a fornecedores pelos mais diversos motivos, verificação 

manual dos prazos de validade de produtos e inserção de novas validades dos produtos 

no sistema informático, assim como separação e retirada de produtos que já não 
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cumpriam as normas de qualidade. Também tive a oportunidade de regularizar algumas 

devoluções de produtos quer no que diz respeito a situações de trocas pelo mesmo 

produto como lançamento de notas de crédito na conta do fornecedor.  

 

4. Dispensa de medicamentos 

 A dispensa de medicamentos e produtos de saúde consiste em muito mais do 

que garantir o acesso do utente a esses produtos. Trata-se de um ato profissional em 

que o farmacêutico possuí a responsabilidade de análise do medicamento ou produto 

requerido e do enquadramento da situação e da sua necessidade. O farmacêutico pode 

deparar-se com três situações de cedência: prescrição médica, automedicação ou 

indicação farmacêutica. Independentemente do tipo de dispensa, o farmacêutico deve 

garantir que fornece toda a informação necessária para o uso correto do medicamento 

ou produto de saúde. É dever do farmacêutico avaliar a medicação dispensada de forma 

a evitar que ocorram problemas relacionados com os medicamentos, protegendo o 

utente de possíveis efeitos negativos relativos à medicação, favorecendo, assim, uma 

ação farmacológica eficaz. O ato de dispensa é fundamental não só para proteção do 

utente, mas também para promover a sua adesão correta à terapêutica. Este é um dos 

pontos-chave mais importantes uma vez que o farmacêutico é o último intermediário no 

circuito do medicamento e quem faz chegar a medicação ao utente, sendo ele o último 

ponto de contato antes da toma do medicamento.  

 Atualmente, os medicamentos podem ser divididos em dois grandes grupos: 

MSRM e MNSRM. O Estatuto do Medicamento13 define os MSRM quaisquer 

medicamentos que possam constituir um risco para a saúde do doente ou contenham 

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

adversas seja essencial aprofundar ou se destinem a ser administrados por via 

parentérica. Os medicamentos que não preencham qualquer uma das condições 

descritas anteriormente definem-se como MNSRM. Estes últimos são os que mais 

facilmente são utilizados para automedicação e os que são permitidos no 

aconselhamento por parte do farmacêutico quando não existe prescrição médica. 

Apesar de não constituírem um risco para a saúde do doente, é fundamental que toda 

a informação seja transmitida ao doente3. 

  

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante                                      Farmácia Serra do Pilar 

Maria Beatriz Duarte da Costa Pereira                                                                          13 

4.1. Dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 Por poderem constituir um perigo para o doente quando utilizados para 

finalidades para as quais não estão aprovados ou através da automedicação, os MSRM 

necessitam de prescrição médica associada. A prescrição desta medicação encontra-

se devidamente legislada pela Portaria nº 137-A/2012, de 11 de Maio8,14.  

 Atualmente, as prescrições realizadas pelos médicos devem ocorrer sob a forma 

eletrónica. No entanto, a prescrição manual também é possível caso se verifique alguma 

das exceções previstas: a) falência informática, b) inadaptação do médico prescritor, c) 

prescrição no domicílio ou d) até 40 receitas por mês. Para a validação deste tipo de 

receitas, é necessário que o médico assinale a razão pela qual a utiliza, tratando-se de 

receitas com uma única via e valide de 30 dias após a data de prescrição. É obrigatória 

a vinheta onde consta a identificação do médico prescritor e o número de embalagens 

prescritas quer em número cardinal, como por extenso. A receita manual também não 

pode possuir qualquer tipo de rasuras, canetas e caligrafias diferentes.  

 No que diz respeito à prescrição médica em geral, deve ser realizada por DCI, 

estando a ela associadas a dosagem, forma farmacêutica, posologia e quantidade de 

embalagens prescrita. É de salientar que apenas podem ser prescritas, no máximo, 

duas embalagens de cada medicamento e um limite não superior a quatro embalagens 

totais por receita. Caso os medicamentos prescritos se encontrem sob a forma de 

embalagem unitária, é permitido que sejam prescritas até quatro embalagens do mesmo 

medicamento. 

A regulamentação da prescrição promove a uniformização desta, permitindo que 

o utente possua um papel ativo durante o procedimento de escolha do medicamento a 

dispensar. No entanto, existem casos especiais em que o médico pode restringir a 

prescrição médica a um medicamento em específico. Estes casos encontram-se 

justificados quando o médico indica a causa da exceção que contempla as seguintes 

razões: a) o medicamento em causa possuí um índice ou margem terapêutica estreita 

devendo constar a referência “Exceção a) do nº 3 do art. 6.º”, b) no caso de o utente 

possuir uma reação adversa prévia devendo estar referida a “Exceção b) do nº 3 do art. 

6º - Reação adversa prévia” ou a exceção c) quando o tratamento será de continuidade 

superior a 28 dias estando referenciada “Exceção c) do nº 3 do art. 6.º - continuidade 

de tratamento superior a 28 dias”. Quando o médico opta por recorrer a estas exceções, 

o farmacêutico é obrigado a dispensar o medicamento indicado, exceto quando se trata 

da exceção c) em que o utente pode exercer o seu direito de opção e optar por um 

medicamento equivalente de preço igual ou inferior ao prescrito15.  

 Relativamente à receita eletrónica, esta pode tratar-se de uma receita normal, 

com validade de 30 dias após a data de prescrição, ou, quando se tratam de tratamentos 
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crónicos ou de continuidade, pode tratar-se de uma receita renovável constituída por 

três vias, todas com validade de 6 meses a contar desde a data de emissão da receita.  

 Adicionalmente às regras de prescrição descritas neste ponto, o farmacêutico 

deve analisar outros campos de forma a garantir a validade da prescrição. Esses 

elementos essenciais consistem no número da receita, local de prescrição e 

identificação do médico prescritor, nome e número de utente, associados ao seu número 

de beneficiário, identificação do regime de comparticipação, data da prescrição e 

assinatura do médico prescritor. Também é importante a presença do código nacional 

para prescrição eletrónica de medicamentos (CNPEM) que se refere ao grupo 

homogéneo do medicamento prescrito, permitindo dispensar medicamentos com 

caraterísticas idênticas às prescritas. Na existência de alguma irregularidade, a receita 

deve ser devolvida ao utente, explicando-lhe as razões pelas quais não pode ser aceite 

para que o médico a possa corrigir15.  

 Mais recentemente, foi implementado um processo de prescrição média com 

receita eletrónica desmaterializada. O objetivo deste novo tipo de prescrição passa pela 

diminuição de erros associados à dispensa de medicamentos através da sua 

simplificação. Esta trata-se de uma medida sustentável, segura e inovadora que exige 

um suporte eletrónico funcional. Na FSP era possível aceder aos dados da prescrição 

através do número da receita e do código de dispensa, podendo também ser necessário 

o código de direito de opção. Esta modalidade, além de prevenir uma dispensa errada, 

reduz o número de erros associados ao receituário e permite uma acentuada redução 

de trabalho no backoffice. 

 Desde muito cedo me permitiram contatar com as receitas de utentes para me 

familiarizar com os dados necessários que se encontram presentes nas prescrições. 

Antes de iniciar a realização de atendimentos, foram-me explicados os passos 

necessários para a dispensa de medicamentos e pude acompanhar diversos 

atendimentos ao balcão. 

 Durante o atendimento questionava o utente sobre a sua preferência pelo 

medicamento possível de ser dispensado, procedendo à leitura do CNPEM para 

informação sobre medicamentos alternativos e, posteriormente, do código do produto.  

 

4.1.1. Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

 Devido à sua ação no sistema nervoso central, os medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos poderão provocar uma dependência física e/ou 

psicológica, podendo ser aproveitadas de forma ilegítima. Assim, é necessário um 

controlo rigoroso aquando da sua dispensa e na sua existência na farmácia. 
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 A classificação das substâncias como estupefacientes e psicotrópicos está 

regulamentada pelo Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de janeiro16, devendo também ser 

consideradas as substâncias descriminadas no ponto nº1 do artigo 86º do Decreto 

Regulamentar nº 61/94, de 12 de outubro17.  

 Adicionalmente às verificações necessárias associadas a uma prescrição 

normal, é indispensável a indicação do nome do médico prescritor, identificação do 

doente e da sua morada e identificação do adquirente através do cartão de cidadão ou 

outro tipo de documento identificativo oficial15. A dispensa de medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos não se encontra autorizada a menores de idade ou a 

doentes portadores de demência.  

 A receita médica deve ser fotocopiada e a ela deve ser anexado o talão de 

psicotrópicos emitido no final do ato de dispensa. Ambos devem ser arquivados na 

farmácia por um período mínimo de 3 anos15. O INFARMED realiza a verificação do 

receituário destes medicamentos, sendo necessário que a farmácia realize e envie um 

registo mensal de saída destes fármacos, um registo trimestral das suas entradas e um 

balanço geral das entradas e saídas de estupefacientes, psicotrópicos e 

benzodiazepinas. O controlo na farmácia deve ser efetuado pela Direção Técnica16.  

 A dispensa deste tipo de medicação era bastante frequente na FSP pelo que, 

com a evolução do estágio, não tive muitas dificuldades no cumprimento das normas 

associadas a este tipo de dispensa. 

 

4.1.2. Medicamentos Manipulados 

 Atualmente, a indústria farmacêutica é tão vasta que possuí a capacidade de 

produzir os mais diversos medicamentos. No entanto, ainda possuí algumas limitações, 

pelo que é necessário que algumas farmácias assumam a produção de algumas 

preparações que não são comercializadas ou que necessitam de ajustes posológicos 

que vão ao encontro das necessidades individuais do utente.  

 Na sua maioria estas preparações não são comparticipadas, salvo certas 

exceções devidamente legisladas. O método para o cálculo do PVP também se encontra 

regulamentado, devendo ter em conta o preço das matérias-primas, honorários da 

preparação e materiais de embalagem3.  

 A prescrição de uma fórmula magistral deve ser ponderada pelo médico, 

certificando-   -se da sua segurança e eficácia face ao seu risco/benefício. É necessário 

averiguar possíveis interações medicamentosas e assegurar que todas as matérias-

primas se encontram descritas na Farmacopeia Portuguesa, Farmacopeia Europeia ou 

então que possuam documentação científica de apoio3.  
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 Uma vez que na FSP existiam poucas requisições de produtos manipulados, 

assim como o laboratório possuía dimensões reduzidas, apenas pude produzir um 

manipulado de minoxidil. Desta forma, pude realizar o cálculo do PVP de diversos 

produtos manipulados e realizar a sua encomenda em outra farmácia que o produzia e 

enviava o produto manipulado para a FSP. 

 

4.1.3. Programa de apoio à Diabetes mellitus 

 Em Portugal, encontra-se estabelecido o Programa Nacional de Prevenção e 

Controlo da Diabetes que, além de promover a vigilância da doença, também objetiva a 

sua prevenção primária. Esta patologia requer que o utente diabético possua acesso à 

medicação prescrita, assim como a aparelhos de auto-monitorização. Desta forma, o 

Sistema Nacional de Saúde apresenta um regime especial de comparticipação para as 

tiras de teste necessárias para o controlo de glicémia - no valor de 85% do PVP – e para 

lancetas, agulhas e seringas – comparticipadas a 100%18.  

 

4.1.4.Regimes de Comparticipação 

 Atualmente encontra-se legislada a comparticipação de alguns medicamentos 

por parte do Estado Português19. Este assume os encargos desses medicamentos, 

quando devidamente prescritos pelo médico competente, arcando com uma 

determinada percentagem do PVP do medicamento. Esta comparticipação pode ser 

realizada no âmbito de um regime geral ou de um regime especial. 

 No que diz respeito ao regime geral, a comparticipação oferecida pelo SNS recai 

sobre o preço de referência, tendo por base diferentes escalões que variam consoante 

a classificação farmacoterapêutica do medicamento dispensado19: 

  Escalão A – comparticipação de 90% do PVP dos medicamentos; 

  Escalão B – comparticipação de 69%; 

  Escalão C – comparticipação de 37%; 

  Escalão D – comparticipação de 15%. 

 

 Relativamente ao regime especial, este encontra-se atribuído a pensionistas 

com rendimentos anuais mais baixos e/ou a doentes possuidores de patologias 

crónicas. Estes utentes encontram-se identificados com prescrições associadas aos 

regimes “R”, “RT” ou “RO” 

No regime especial, a comparticipação é acrescida de 5% no escalão A e de 15% nos 

escalões B, C e D. Algumas patologias que exigem que a indicação do diploma 

correspondente para que os doentes possam usufruir de uma comparticipação especial. 
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Para tal, é necessário que a prescrição se encontre associada a determinadas portarias 

ou despachos e têm de ser prescritos por médicos de determinadas especialidades19.  

 Além dos regimes anteriormente descritos, existem outros subsistemas de 

comparticipação, não relacionados com o SNS, em que os seus beneficiários possuem 

uma complementaridade na comparticipação. Alguns exemplos são os subsistemas 

atribuídos à Caixa Geral de Depósitos, Médis®, Serviços de Assistência Médico Social 

(SAMS) e Assistência na Doença aos Militares. 

 

4.1.5. Conferência de Receituário e Faturação 

 Aquando da finalização da dispensa de MSRM comparticipados, é impresso no 

verso da receita a informação associada ao medicamento dispensado, como a sua 

descrição, número de embalagens, código nacional do produto, PVP, preço de 

referência, valor a pagar pelo utente e valor da comparticipação pelo SNS. Nesta 

impressão também consta a identificação da farmácia e informação sobre quem efetuou 

a dispensa dos medicamentos. Desta forma, é crucial que ocorra uma verificação de 

receituário que permita que sejam detetadas inconformidades na prescrição e/ou no seu 

aviamento. A presença de irregularidades quando detetada atempadamente, pode ser 

ultrapassada através de contato com o utente. No entanto, caso a irregularidade apenas 

seja detetada no Centro de Conferência de Faturas, a farmácia encontrar-se-á impedida 

de receber o reembolso associado à comparticipação da dispensa, sendo a receita 

devolvida.   

 Na impressão no verso da receita, também é fornecida informação relativa ao 

lote e um número sequencial, sendo que cada lote possuí um total de 30 receitas. Esta 

atribuição vai depender do organismo a que a prescrição se encontra associada e à sua 

comparticipação. No final, as receitas devem ser organizadas segundo os organismos 

atribuídos, nos respetivos lotes por ordem crescente. No que diz respeito ao último lote 

de cada organismo, este não necessita de possuir obrigatoriamente as 30 receitas. 

 Quando o lote se encontra completo, é impresso um verbete que identifica o lote, 

identificação da farmácia, respetivo mês e ano, importância total do lote, organismo de 

comparticipação, valor da respetiva comparticipação valor pago pelo utente. No último 

dia do mês realiza-se o fecho da faturação, sendo emitido um resumo dos lotes fechados 

e da sua respetiva fatura, que deverá ser carimbada e assinada pelo farmacêutico. As 

faturas referentes ao SNS deverão ser então enviados para o Centro de Conferência de 

Faturas. Relativamente às faturas associadas a outros organismos, estas são enviadas 

à Associação de Farmácias de Portugal ou para a Associação Nacional de Farmácias, 

consoante a associação a que a farmácia se encontra vinculada.  
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A introdução da receita eletrónica veio permitir uma diminuição da ocorrência 

destes erros, promovendo um maior controlo do receituário. Por sua vez, a mais recente 

inserção da receita eletrónica desmaterializada, além de prevalecer o controlo do 

receituário, também tem a vantagem de diminuir o trabalho no backoffice associado à 

sua conferência.  

Durante todo o meu estágio participei ativamente nesta tarefa, reconhecendo 

que o volume de receitas materializadas, isto é, receitas manuais e eletrónicas 

impressas, sofreu um elevado decréscimo, assim como o trabalho inerente à 

conferência de receituário. No entanto, reconheço que se trata de uma tarefa necessária 

para que se verifique a correta dispensa dos medicamentos prescritos. 

  

4.2. Dispensa de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

 Como o próprio nome indica, este tipo de medicamentos não carece de receita 

médica, podendo ser utilizados na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. 

Desta forma, a sua dispensa possuí uma responsabilização acrescida por parte do 

farmacêutico. Esta medicação pode ser dispensada ao utente por parte do farmacêutico 

quando este pede aconselhamento para a resolução dos sintomas que apresenta, ou 

então pode ser solicitada pelo próprio doente que se automedica.  

 Aquando da dispensa de medicamentos de venda livre, o farmacêutico possuí 

um papel essencial. Estes medicamentos de venda livre podem ser solicitados 

espontaneamente pelo utente, como podem ser sugeridos pelo farmacêutico para uma 

melhoria do bem-estar do utente. Desta forma, é necessário questionar o utente sobre 

todos os sintomas que apresenta, intolerâncias e alergias, para que se dispense o 

medicamento mais adequado. Nestes casos também é importante informar o utente 

sobre a posologia e efeitos adversos para promover o sucesso da terapêutica.  

 A dispensa de MNSRM trata-se assim, um momento de oportunidade para a 

realização de vendas cruzadas, onde o utente pode obter um melhor tratamento e 

conforto no decorrer da resolução do seu problema.  

 Neste âmbito, também se torna fundamental realçar a importância da ética no 

desígnio da farmácia comunitária. O farmacêutico deve apenas sugerir e dispensar 

medicamentos de venda livre, quando estes são realmente benéficos, devendo discernir 

quando estes medicamentos não serão suficientemente eficientes e será necessária a 

intervenção de um médico. 
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4.3. Dispensa de outros produtos farmacêuticos 

 Na FSP também se encontram disponíveis outro tipo de produtos de saúde que 

se encontram abrangidos por diversas categorias com legislação própria, como por 

exemplo, medicamentos homeopáticos20, dispositivos médicos21, produtos de uso 

veterinário22, artigos de cosmética e dermocosmética23, produtos dietéticos e produtos 

alimentares destinados a uma alimentação especial24. De uma manira geral, estes 

medicamentos não são comparticipados, encontrando-se as exceções devidamente 

legisladas e o seu PVP é calculado e atribuído pela farmácia. 

  

4.4. Serviços Farmacêuticos 

Nos dias de hoje, a farmácia deixou de ser apenas um local para dispensa de 

medicação e tem-se assumido como um local de prestação de cuidados de saúde 

primários. O utente vê no farmacêutico um profissional especializado capaz de realizar 

uma avaliação geral da sua situação e de o aconselhar da melhor maneira.   

A proximidade e o contato frequente com o utente permite que a farmácia permita 

prestar serviços para a promoção da saúde e bem-estar. Estes serviços encontram-se 

devidamente legislados pela Portaria nº 1429/200725, sendo os mais comuns a medição 

da tensão arterial e determinação de parâmetros bioquímicos.  

 

Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

A monitorização dos diversos parâmetros e a deteção de anomalias constituem 

contributos para a melhoria da qualidade de vida do utente e possibilitam um despiste 

inicial para algumas patologias. A FSP disponibiliza diferentes serviços: medição da 

tensão arterial, determinação da glicémia, colesterol total e triglicerídeos, administração 

de vacinas e realização de testes de gravidez.  

 

Monitorização da tensão arterial 

 A hipertensão arterial é uma das patologias mais prevalente em Portugal, 

encontrando--se frequentemente associada a outras patologias cardiovasculares. 

Portanto, o acompanhamento de um utente que possua historial clínico e/ou 

predisposição para tal, deve monitorizar regularmente a sua tensão arterial. Esta 

determinação também é relevante aquando da substituição de uma terapêutica em 

doentes hipertensos. 

 Durante todo o meu estágio, pude realizar a medição da tensão arterial em 

diversos utentes, analisar os resultados e aconselha-los no sentido de alcançar valores 

normalizados quando isso não se observava. Nesse período, pude acompanhar pelo 

menos um utente em que foi possível verificar que a opção terapêutica que estava a 
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realizar não seria a mais adequada e seria necessário realizar uma alteração. Através 

da análise dos diversos valores determinados por um período não inferior a um mês, o 

utente apresentou os resultados ao seu médico que tomou a opção de prescrever uma 

dose superior com uma associação a um diurético.  

 

Glicémia 

 O controlo da glicemia assumo uma importância vital para o diabético. A sua 

monitorização deve ser realizada frequentemente para que ocorra a garantia de que a 

terapêutica realizada está a ser eficaz. Após a terapêutica se encontrar estabelecida, a 

frequência da medição deste parâmetro pode ser diminuída, mas deve ser realizada 

sempre que surja algum sintoma relevante. No caso dos diabéticos 

insulinodependentes, essa monitorização deve ser realizada várias vezes por dia, pelo 

que, normalmente, o utente possuí o seu próprio aparelho. 

 No decorrer do meu estágio realizei frequentemente esta avaliação, sendo que, 

na sua maioria, os utentes se encontravam com este parâmetro normalizado.  

 

Colesterol Total e Triglicerídeos 

 As doenças cardiovasculares continuam a ser a principal causa de morte em 

Portugal, sendo que valores de colesterol e triglicerídeos são o principal contributo para 

o desenvolvimento destas.  

 Desde cedo foi-me oferecida a oportunidade para realizar este tipo de testes e 

avaliar os resultados obtidos. Também me foi possível recolher vários testemunhos em 

que os utentes conseguiram atingir valores aceitáveis através da alteração de hábitos 

alimentares, realização de exercício físico e com auxílio de suplementos alimentares 

que tinham como base o arroz vermelho. Estes factos foram importantes para mim a 

nível profissional, uma vez que através dos seus testemunhos, me possibilitou realizar 

um aconselhamento mais consciente e confiante no que diz respeito aos suplementos 

alimentares poderem ser eficazes no auxílio do controlo dos valores de colesterol.  

 

Administração de vacinas 

 A administração de vacinas não incluídas no plano nacional de vacinação numa 

farmácia comunitária possuí um papel importante no âmbito da saúde pública. No 

entanto, para tal, apenas o farmacêutico a pode administrar, sendo necessário ser 

possuidor de formação específica.  
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 Testes de gravidez 

 A FSP oferecia oportunidade às mulheres com dúvidas ou dificuldades na 

realização de testes de gravidez de os realizarem na farmácia com o auxílio de um 

farmacêutico. Procedia-se à recolha de urina num frasco de recolha esterilizado e, 

seguidamente, a realização do teste. 

 No meu período de estágio na FSP, além da sua dispensa, também pude realizar 

testes de gravidez por diversas vezes. Considero que esta avaliação é importante e que 

possuí uma vertente psicológica associada muito relevante. A suspeita de uma gravidez 

nunca deve ser considerada levianamente, devendo o aconselhamento subsequente 

ser direcionado para a concretização dos objetivos pretendidos da utente.  

 

4.5. Formações 

 A ciência encontra-se em constante evolução pelo que, os profissionais das 

ciências farmacêuticas também se devem manter em constante formação para que se 

mantenham devidamente atualizados e qualificados. Além de promover uma 

maximização dos cuidados e aconselhamento prestados, trata-se de uma 

obrigatoriedade para que ocorra a renovação da sua carteira profissional. 

 Enquanto estagiária, fui convidada a participar em três formações que 

contribuíram para a minha formação, principalmente no que diz respeito ao 

conhecimento na área da dermocosmética. Na Tabela 2 encontram-se representadas 

as formações que frequentei. 

 

 Tabela 2- Cronograma das formações frequentadas 

 

   

 

 

 

 

Data Entidade formadora Breve descrição 

16 de Maio Boots Laboratories Apresentação dos diversos produtos da gama Boots. 

23 de Maio La Roche-Posay 
Apresentação dos diversos produtos solares da gama 

La Roche-Posay . 

30 de Junho EllaOne® 

Formação sobre contraceção de emergência, mais 

concretamente da contraceção hormonal disponível à 

base de acetato de ulipristal. 
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Parte II – Apresentação dos temas desenvolvidos 
 

Projeto I - Benzodiazepinas: utilização, dependência e abuso crónico 

1. Benzodiazepinas 

 Desde muito cedo que durante o meu estágio curricular me deparei com um 

elevado número de prescrições de benzodiazepinas (BZDs). Durante muitas das 

dispensas apercebi-me que a maioria dos utentes já realizava esta medicação por um 

período consideravelmente longo e demonstravam uma postura de dependência no 

sentido de, a título de exemplo, não conseguirem adormecer sem ela. Alguns dos 

utentes tinham noção da situação e encontravam--se em contato com o seu médico. No 

entanto, grande parte desvalorizava o período pelo qual já realizavam a medicação pois 

realmente sentiam necessidade do medicamento. Por outro lado, constatei que os 

utentes que se encontravam a iniciar a terapia com este grupo farmacológico 

demonstravam alguma apreensão. Esta apreensão surgia quer por conhecimento de 

alguns dos efeitos adversos do medicamento, quer por terem familiares ou pessoas 

próximas que dependiam deste tipo de medicação.   

 A principal razão que me fez abordar este tema e realizar este projeto foi a 

desvalorização crescente associada a este grupo de medicamente que pude observar 

através da tentativa de aquisição de medicamentos deste grupo farmacológico sem a 

respetiva prescrição médica. A justificação para este tipo de pedido seria a que o preço 

do medicamento sem receita médica não justificava a deslocação e tempo despendido 

em ir ao médico. Outra questão que me colocaram insistentemente residia no facto de 

o médico não prescrever a quantidade suficiente até à próxima consulta ou que a 

quantidade de comprimidos por embalagem seria também insuficiente. 

Em discussão com a equipa, consegui concluir que este é um grande ponto de 

preocupação para a farmácia: a desvalorização do tipo de medicamento face ao seu 

custo e a sua utilização prolongada. 

 

1.1. Perspetiva Histórica 

A primeira benzodiazepina (BDZ) – clorodiazepóxido (Librium®) - foi sintetizada 

por serendipismo no final da década de 60. Esta descoberta é atribuída aos laboratórios 

da indústria farmacêutica Roche®, mais concretamente ao químico Leo Sternbach. Este 

foi o ponto de partida para a descoberta e síntese de novas moléculas 

benzodiazepínicas e outras moléculas com atividade semelhante26.  

Desde então, inúmeras moléculas foram descobertas, sintetizadas e estudadas. 

No entanto, nem todas possuíam os requisitos suficientes para avançar com testes in 

vivo. Na verdade, milhares de perfis foram descobertos e estudados, mas apenas cerca 
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de 50 compostos chegariam a ser comercializados. Nos dias de hoje, apenas 

aproximadamente 35 compostos benzodiazepínicos encontram com autorização de 

comercialização27.   

O diazepam (Valium®), um dos primeiros compostos a ser sintetizados, ainda é 

das BZDs que mais prevalece na dispensa farmacêutica para o tratamento de sintomas 

de ansiedade28.   

Mais recentemente, foram sintetizados novos fármacos hipnóticos não 

benzodiazepínicos, como o zolpidem (Stilnox®), que não se encontram relacionados 

com a estrutura molecular das BZDs comuns. Estes novos fármacos são também 

designados como compostos benzodiazepínicos-like uma vez que possuem ação 

hipnótica, ou seja, são indutores do sono. No entanto, a ação ansiolítica não é 

marcada29. 

 

1.3. Farmacologia 

A nível farmacológico, são utilizadas principalmente as propriedades ansiolíticas 

e hipnóticas/sedativas das BZDs. Adicionalmente, as BZDs também possuem ação útil 

como anticonvulsionantes, relaxantes musculares, indução de anestesia pré-operatória 

e no tratamento do alcoolismo29.  

 

1.4. Mecanismo de ação 

A BZDs possuem ação no sistema nervoso central (SNC), mais concretamente, 

atuam no ácido gama-aminobutírico (GABA). O GABA trata-se do principal 

neurotransmissor inibitório do SNC, sendo que as BZDs se ligam à sua subunidade A, 

potenciando a atividade inibitória30.  

As BZDs interferem com a transmissão inibitória regulada pelo GABA, 

facilitando-a. Além disso, a fixação das BZDs em locais específicos do SNC com maior 

ou menor afinidade, define a sua potência de ação ansiolítica.31 

A ação inibitória mediada pelo GABA é obtida através da abertura dos canais de 

cloro. Esta abertura vai culminar numa hiperpolarização da membrana dos neurónios, 

que resulta na inibição da formação do potencial de ação, não ocorrendo excitação 

celular. Desta forma, a ligação das BZDs vai aumentar a frequência da abertura destes 

canais, potenciando a inibição da excitação neuronal29,30.  

A potenciação de ação do GABA resulta nos efeitos farmacológicos associados 

às BZDs. No que diz respeito à sua ação no sistema nervoso periférico, podem estar na 

origem de vasodilatação e de um efeito cronotrópico negativo. 
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É importante realçar que a seletividade dos compostos para os diferentes 

subtipos de recetores do GABAA dita a sua ação enquanto agente ansiolítico ou 

hipnótico30. 

 

1.5. Classificação 

As BZDs podem ser classificadas de acordo com o seu tempo de semivida e dos 

seus metabolitos ativos. Podem então ser inseridas em três grupos: BZDs de ação curta, 

ação intermédia ou ação prolongada27. 

Na Tabela 3 encontra-se um resumo das principais BZDs utilizadas e da sua 

duração de ação29,32: 

Tabela 3- Resumo das principais benzodiazepinas utilizadas na terapêutica e sua duração de ação 

Duração de ação DCI Nome comercial 

Curta Brotizolam Lendormin® 

Loprazolam Dormonoct® 

Midazolam Dormicum® 

Triazolam Halcion® 

Intermédia Alprazolam Unilan®, Xanax® 

Bromazepam Bromalex®, Lexotan® 

Lorazepam Ansilor®, Lorenin®, Lorsedal® 

Oxazepam Serenal® 

Prolongada Clobazam Castillium® 

Clorazepato Medipax®, Tranxene® 

Clorodiazepóxido Librax®, Paxium® 

Diazepam Bialzepam®, Valium® 

 

1.6. Indicações Terapêuticas 

Segundo a Norma nº 055/2011 da Direção Geral de Saúde, as BZDs e seus 

fármacos análogos estão indicados para o tratamento de ansiedade e insónia quando o 

doente apresenta sintomas patológicos33.  

As BZDs possuem também ação anticonvulsionante, relaxante muscular e 

podem ser utilizadas como adjuvantes em anestesia e no tratamento de alcoolismo. O 

facto de não induzirem a depressão do centro respiratório e possuírem uma larga janela 

terapêutica permitiram com que se tornassem uma boa alternativa aos barbitúricos34. 
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1.6.1. Atividade ansiolítica 

O elevado consumo atual das BZDs é devido à sua atividade ansiolítica. 

Geralmente, a ansiedade relaciona-se com o aumento dos níveis de dopamina, 

serotonina e norepinefrina. As BZDs irão ter efeito terapêutico ao aumentarem a ação 

inibitória do GABA nessas vias neurotransmissoras. Pode-se então concluir que 

também se poderiam utilizar antidepressivos, mais concretamente inibidores seletivos 

da recaptação de serotonina, para o tratamento de casos relacionados com ansiedade. 

No entanto, as BZDs detêm a vantagem de possuir início de ação rápido face aos 

antidepressivos e azopironas. Uma outra vantagem é não provocarem nervosismo e 

agitação no início do tratamento. Por outro lado, existe um grande risco de dependência 

associado à utilização das BZDs pelo que, o seu consumo deveria tentar ser limitado a 

uma fase curta de tratamento no sentido de compensar o início de ação atrasado pelos 

antidepressivos32,35. 

As BZDs podem ainda ser úteis no caso de ansiedades pontuais provocadas por 

algumas atividades associadas a fobias, como por exemplo, falar em público ou viajar 

de avião. No entanto, existem outras opções no mercado com a mesma ação e que não 

correm o risco de causar dependência física e/ou psicológica27.  

Quanto ao tipo de BZDs utilizadas para atividade ansiolítica, as BZDs de ação 

curta ou intermédia são as que existe um menor risco de sedação associado. Para tal, 

têm de ser administradas várias vezes ao dia para que o efeito ansiolítico se mantenha. 

As BZDs de ação prolongada também podem ser utilizadas, exigindo um menor número 

de tomas. Contudo, há que ter em conta as caraterísticas do utente e se existe 

comprometimento na metabolização de fármacos, bem como a associação a outros 

medicamentos33,34.  

 

1.6.2. Atividade sedativa/hipnótica  

Do grupo das BZDs, as que possuem efeito sedativo, promovem uma ação muito 

idêntica sobre sono, com uma eficácia semelhante. De uma maneira geral, incitam a 

indução do sono, levando a uma redução do tempo de latência. Outro aspeto é o facto 

de diminuírem o número de despertares noturnos, melhorando a qualidade do sono e 

aumentando a sua duração. Desta forma, promovem uma sensação de sono reparador 

e profundo29.   

As caraterísticas ideais das BZDs para o tratamento de insónia são então as que 

possuem um início de ação rápido à hora de deitar e que possuam uma ação constante 

para facilitar a manutenção do sono durante toda a noite. Um outro aspeto a ter em 

atenção é que quer a BZD, quer os seus metabolitos não possuam uma ação residual 

durante o dia seguinte27.  



Relatório de Estágio Profissionalizante                                      Farmácia Serra do Pilar 

Maria Beatriz Duarte da Costa Pereira                                                                          26 

1.6.3. Atividade anticonvulsiva 

Apenas um pequeno número de BZDs possuí este tipo de ação. Para tal, é 

necessário que atuem sobre o córtex e tronco cerebral. A sua utilização enquanto 

anticonvulsionante é empregue, geralmente, no tratamento de crises de emergência 

convulsiva, levando a uma redução da taxa de mortalidade relacionada com ataques 

epiléticos35.  

 

1.6.4. Atividade relaxante muscular 

 As BZDs podem ter eficácia enquanto relaxantes musculares para o tratamento 

de espasmos, diminuindo o tónus muscular. Existem BZDs eficazes no tratamento de 

esclerose múltipla, lesões da medula espinal com limitações de movimento, torcicolos e 

em envenenamento com estricnina30.  

 

1.6.5. Atividade adjuvante em anestesia e/ou pré-operatório 

 Esta classe de fármacos também possuí eficácia no que diz respeito da indução 

de anestesia e em pequenas intervenções como colonoscopias por aumento do 

relaxamento muscular e manutenção do ritmo cardíaco. Pelo facto de induzirem 

amnésia anterógrada, ou seja, impedirem a criação de novas memórias e absorção de 

novas informações, possuem utilidade na redução do trauma psicológico associado a 

processos cirúrgicos32.  

  

1.6.6. Tratamento de alcoolismo 

As BZDs encontram-se indicadas na terapêutica de tratamento do alcoolismo 

crónico uma vez que possibilitam tratar sintomas associados como alucinações, tremor 

e estados de agitação. Sintomas de confusão breves associados a perturbações 

somáticas presentes na abstinência alcoólica também são possíveis de ser atenuados27.  

 

1.7. Efeitos adversos 

 Geralmente, os efeitos adversos principais consistem numa intensificação dos 

efeitos farmacológicos. Os efeitos adversos mais frequentes estão associados a 

sonolência, depressão, vertigens, cansaço, falhas de coordenação motora, alterações 

gastrointestinais e alterações visuais e de apetite. Na maioria dos casos tratam-se de 

efeitos transitórios associados ao início do tratamento, diminuindo com a continuidade 

do tratamento por desenvolvimento de tolerância ou ajuste de dose36.  

 Ainda que menos frequentemente, as BZDs podem desenvolver a estimulação 

do SNC, originando agitação, nervosismo, ansiedade, distúrbios de sono, entre outros 

sintomas associados36.  
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1.8. Contraindicações associadas às benzodiazepinas 

Ainda que as BZDs possuam uma toxicidade mínima quando administradas em 

doses terapêuticas e os riscos de toxicidade aguda sejam diminuídos, é importante 

considerar as diferentes farmacocinéticas associadas aos diferentes grupos etários, 

assim como os estados patológicos do doente37.  

 

1.8.1. Pediatria 

 A nível pediátrico, as BZDs são utilizadas devido à sua ação anticonvulsionante. 

Contudo, é necessário ter em consideração que o organismo de uma criança não possuí 

um metabolismo e excreção com desenvolvimento semelhante ao do adulto. Assim, 

para evitar efeitos adversos indesejáveis e prolongados, é necessário um ajuste da 

medicação e um acompanhamento constante37.  

 

1.8.2 Gravidez e aleitamento 

 Devido ao seu perfil lipofílico, as BZDs possuem a capacidade de atravessar 

membranas biológicas incluindo a placenta. Desta forma, podem causar danos no feto, 

aumentando a probabilidade de malformações congénitas no feto29. 

 Assim como causam dependência no adulto, quando administradas durante a 

gravidez, também podem motivar a dependência do recém-nascido, traduzindo-se num 

síndrome de abstinência29.  

 A sua administração pode ser útil durante o parto para permitir o relaxamento 

muscular da zona pélvica, controlar a ansiedade da mãe e prevenir convulsões 

eclâmpticas. No entanto, se forem utilizadas doses demasiado elevadas podem 

provocar consequências no recém-nascido como hipotermia, depressão respiratória e 

alterações a nível cardíaco.  

 Além de tudo descrito anteriormente, as BZDs são excretadas no leite materno, 

estando a sua administração contraindicada no aleitamento.  

 

1.8.3. Geriatria 

Na população idosa ocorre o risco da acumulação de BZDs, bem como dos seus 

metabolitos, relacionada com o aumento do tempo de semivida e do volume de 

distribuição e a diminuição da clearance total. Assim, encontra-se explicado o facto de 

os idosos apresentarem frequentemente a exacerbação dos efeitos secundários 

associados às BZDs, pelo que é necessário um ajuste de dose35.  
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1.8.4. Comprometimento hepático 

Uma vez que o fígado é o principal órgão responsável pela metabolização das 

BZDs, a existência de um comprometimento hepático interfere nos processos 

metabólicos, potenciando a acumulação excessiva do fármaco e seus metabolitos. 

Tendo estas premissas em consideração, deve preferir-se a administração de BZDs 

com tempos de semivida mais curtos e um acompanhamento de monitorização 

terapêutica dos fármacos27.  

 

1.8.5. Comprometimento pulmonar 

Ainda que as BZDs não provoquem uma depressão respiratória tão acentuada 

quanto os barbitúricos e outros sedativos, caso o doente possua doenças respiratórias, 

a sua utilização deve ser realizada com precaução e acompanhamento35. 

 

1.8.6. Hipoalbuminémia 

Parte do metabolismo das BZDs consiste na sua associação a proteínas 

plasmáticas como a albumina. Assim, uma diminuição desta proteína no sangue vai 

levar ao aumento da quantidade de fármaco livre circulante. Desta forma, em doentes 

que possuam uma percentagem reduzida desta proteína, deve diminuir-se a dose diária 

administrada27.  

 

1.8.7. Condução de veículos e utilização de máquinas 

 Aquando do início de terapêutica, ainda não se encontra determinado o grau de 

sedação provocado no doente, assim como outros potenciais efeitos secundários. 

Portanto, a condução de veículos e utilização de maquinaria perigosa encontra-se 

fortemente desaconselhada neste período de adaptação devido à capacidade de reação 

se encontrar reduzida.   

 

1.9. Interações medicamentosas 

A administração concomitante com algumas classes de fármacos pode interferir 

nos processos metabólicos, potenciação ou diminuição de ação das BZDs. 

A absorção de algumas BZDs encontra-se diminuída quando se administra 

simultaneamente um antiácido. O antiácido vai alterar o pH do estômago, originando 

uma concentração plasmática diminuída da BZD.  

A utilização de anticoncecionais pode levar a um aumento do volume de 

distribuição no organismo feminino, podendo também levar a uma redução da ligação 

do fármaco às proteínas plasmáticas. Assim, doentes do sexo feminino necessitam de 

doses menores para os mesmos efeitos terapêuticos29.  
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No que diz respeito ao álcool, a administração de BZDs e álcool resulta num 

efeito sinérgico, elevando a concentração de fármaco livre plasmático, sendo essencial 

transmitir esta informação ao doente. A utilização simultânea de dissulfiram e BZD, por 

vezes, é utilizada no tratamento do alcoolismo crónico. Contudo é necessário ter em 

consideração que o dissulfiram pode reduzir a clearance plasmática de algumas BZDs, 

aumentando a sua concentração plasmática34. 

Quando administrados com outros fármacos suscetíveis de causar adição e 

dependência, pode potenciar o abuso destes fármacos. Neste seguimento, a 

administração concomitante com outros anticonvulsivos, antidepressivos, hipnóticos, 

anti-histamínicos e analgésicos psicotrópicos podem potenciar uma intoxicação 

aguda31.  

 

1.10. Sobredosagem 

 A sobredosagem de BZDs pode originar estados de sonolência profunda e/ou 

prolongada, incluindo coma, dependendo do grau de depressão do SNC induzido. 

Outros sintomas são hipotensão e ataxia.  

 Este grupo farmacológico encontra-se frequentemente associado a tentativas de 

suicídio. Porém, a morte e toxicidade aguda associadas a sobredosagem de BZDs não 

é frequente devido ao seu elevado perfil de segurança. Os casos de sobredosagem 

possuem uma preocupação adicional quando ocorre administração concomitante de 

álcool e/ou outros depressores do SNC.  

 O antídoto principal utilizado nestes casos é o flumazenilo que consegue reverter 

parcial ou totalmente os efeitos sedativos provocados pelo abuso de BZDs. Este 

fármaco bloqueia a ação da maioria das BZDs, não antagonizando, contudo, o efeito de 

outros fármacos depressores do SNC. A utilização de flumazenilo deve ser cautelosa e 

monitorizada, encontrando-se desaconselhada em casos de doentes dependentes da 

BZDs e os quais realizem uma terapêutica combinada com outros agentes pró-

convulsivos, como por exemplo, antidepressivos tricíclicos. O tratamento com este 

antídoto deve ser monitorizado constantemente uma vez que o tempo de semivida do 

flumazenilo é inferior ao das BZDs, podendo ocorrer novamente uma sedação 

continuada29.   
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1.11. Tolerância e dependência 

 De uma maneira geral, os tratamentos associados a BZDs são tratamentos de 

curta duração e não de utilização crónica. Salvo algumas exceções em que o médico 

considere a sua necessidade, os tratamentos devem ser descontinuados ou então 

substituídos por outras classes de fármacos. Isto acontece uma vez que a utilização 

contínua de BZDs leva à diminuição do seu efeito, principalmente do efeito sedativo27,34.  

 Quando administradas em doses elevadas e em tratamentos prolongados, 

também é desenvolvida uma dependência física e psicológica. A dependência física 

pode ser constatada através de sinais como insónia, agitação e ansiedade quando o 

doente se encontra privado do fármaco. No que concerne à dependência psicológica, 

esta encontra-se relacionada com o sistema de recompensa encefálico, sendo que o 

consumo de BZDs é considerado recompensador originando uma compulsividade do 

consumo continuado. É comum verificar disforia e obsessão quando o tratamento é 

interrompido37.  

 A tolerância e dependência pode ocorrer independentemente da dose utilizada 

e pode ser verificada em tratamentos de duração inferior a quatro semanas37.  

 Doentes que já demonstrem um comportamento aditivo padronizado por outras 

substâncias, podem possuir uma tolerância cruzada com agentes ansiolíticos, sendo 

essenciais doses superiores do fármaco para surtir efeitos tranquilizantes32.  

 

1.11.1. Tratamento do abuso crónico 

 O abuso crónico por BZDs ocorre em cerca de 50% dos doentes que utilizam 

esta substância por um período superior a um ano, sendo que um tratamento desta 

duração não é aconselhado34. É habitual um desconforto inicial quando a medicação é 

descontinuada, no entanto, a redução gradual da medicação deve ser realizada antes 

que o doente demonstre sintomas de dependência31.   

 De forma a facilitar a adesão por parte do doente, deve ocorrer uma diminuição 

gradual da medicação. Esta indicação deve ser, inclusive, realizada por doentes que 

não demonstrem síndrome de abstinência e qualquer tipo de dependência. Quando os 

doentes seguem esta diminuição gradual, existe uma maior probabilidade de sucesso 

no tratamento da patologia e uma redução significativa dos sintomas a ela associados. 

Para uma taxa de sucesso superior, os doentes devem conversar com o seu médico e 

acordar uma taxa de redução semanal e/ou traçar um prazo para o desmame total do 

fármaco. Nesta conversa, o doente deve ficar ciente de todos os sintomas que poderão 

surgir e deverão ser apresentadas soluções para os combater para que o doente não 

falhe o esquema de desmame. Usualmente, a redução de 50% da medicação é o passo 

mais simples do esquema da diminuição posológica, enquanto os passos seguintes se 
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tornam mais complicados, necessitando de mais tempo para que o sucesso de 

desmame total da substância seja alcançado e possua resultados satisfatórios no 

doente33.  

 Pacientes que demonstrem uma dificuldade superior na retirada do 

medicamento, o médico pode optar pela substituição por BZDs com um tempo de 

semivida mais prolongado, uma vez que este tipo de ação promove uma redução mais 

suave das BZDs na circulação sanguínea27,33.  

 É importante a associação de medidas não-farmacológicas no tratamento da 

dependência das BZDs. O apoio e acompanhamento psicológico são essenciais para a 

compreensão quer da patologia, quer dos sintomas de privação. O fornecimento de 

alternativas não farmacológicas que permitam o controlo da ansiedade e stress e 

promovam a higiene do sono, facilitam um autodomínio significativo para o impedimento 

do ressurgimento profundo da patologia.  

 

1.12. O papel do farmacêutico  

 Além da farmácia ser muitas vezes o primeiro posto a que os utentes recorrem 

para um tratamento de primeira linha, é também nesse local que os farmacêuticos se 

podem aperceber se o utente está a realizar adequadamente a terapêutica.  

 Durante o meu estágio, consegui aperceber-me que muitos utentes eram 

incapazes de adormecer sem a utilização do seu zolpidem, por exemplo. Quando os 

tentava informar que o tratamento de insónia com este tipo de fármacos deve possuir 

uma curta duração e que devem ser procuradas alternativas quando a patologia não se 

encontra atenuada, os utentes não se mostravam capazes de procurar alternativas. 

Testemunhei inclusive um utente que praticamente todos os anos era internado para 

realizar uma desintoxicação mas que não era capaz de cessar definitivamente este tipo 

de medicação.  

Quando o utente aborda o farmacêutico demonstrando estados de ansiedade ou 

de transtorno de sono sem que tenha sido medicado, o profissional pode indicar um dos 

vários MNSRM que se encontram no mercado e que possuem efeito nesses sintomas. 

Habitualmente, tratam-se de medicamentos ou suplementos alimentares à base de 

substâncias naturais, que não causam dependência. As substâncias mais comuns 

presentes são a melatonina, valeriana e passiflora.  

Com o intuito de alertar a comunidade para o efeito das BDZs, elaborei um 

panfleto informativo (Anexo III) que esteve disponível na farmácia para que os utentes 

pudessem ter acesso e colocar as suas questões relativas ao assunto.  

Senti que o panfleto foi uma mais-valia para a farmácia, principalmente nos 

casos em que existiam utentes a requerer BZDs sem prescrição médica. Este panfleto 



Relatório de Estágio Profissionalizante                                      Farmácia Serra do Pilar 

Maria Beatriz Duarte da Costa Pereira                                                                          32 

teve um papel adjuvante importante para a consciencialização e valorização deste tipo 

de medicamentos, tendo tido um efeito de alerta para algumas situações em que o 

abuso destas substâncias se encontrava evidente. Os utentes demonstraram 

curiosidade para com o tema, tendo levado o panfleto para casa e regressado à farmácia 

para pedidos de esclarecimento relativos à medicação, tendo sido avaliada a 

necessidade ou não de encaminhamento para o médico. No que diz respeito ao volume 

de vendas de BZDs não ocorreu grande oscilação, mas houve um ligeiro aumento na 

procura por suplementos alimentares naturais com propriedades relaxantes e sedativas.  

A convite da FSP, realizei uma sessão de esclarecimento após o período efetivo 

de estágio sobre este tema onde me foi dada a oportunidade de alertar a comunidade 

para os cuidados inerentes à utilização das BZDs. A sessão decorreu no dia 20 de 

setembro de 2016, pelas 15 horas, no Centro Social Paroquial S. Cristóvão de 

Mafamude, onde estiveram presentes cerca de 20 utentes. A apresentação abrangeu 

principalmente a população idosa que já realizava este tipo de medicação, técnicos de 

saúde e elementos da equipa do centro. A sessão teve a duração de cerca de 20 

minutos, tendo existido um período livre para questões. No Anexo IV encontra-se a 

apresentação realizada. 

O principal objetivo desta apresentação foi alertar para a utilização indevida das 

BZDs pela população, assim como os riscos a ela associados. Apesar de ser um tema 

por vezes difícil de perceber por parte da população idosa, senti que consegui transmitir 

o fundamental sem incitar ao medo. Observei que alguns dos utente se mostraram 

interessados e com iniciativa para falar do assunto com o seu médico para perceber se 

a terapêutica que se encontravam a realizar seria a mais adequada. Assim, esta 

atividade promoveu o meu enriquecimento pessoal e profissional, onde a prestação de 

informação pôde marcar a diferença na vida de algumas pessoas.  
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Projeto II – Contraceção de emergência 

 

1. Contraceção de Emergência 

 No decorrer do meu estágio estive presente numa formação acerca do 

medicamento EllaOne®. O debate realizado e a troca de experiências consciencializou-

me no sentido da importância que este tipo de aconselhamento farmacêutico requer. 

Para que a farmácia pudesse possuir e fornecer alguma informação escrita sobre o 

tema, elaborei um panfleto para que este pudesse acompanhar a dispensa de um 

contracetivo de emergência. Este poderia ser oferecido caso o requerente fosse a 

própria pessoa que necessitava da contraceção de emergência (CE), quer fosse outra 

pessoa. Desta forma, a farmácia poderia garantir que a informação era transmitida e o 

aconselhamento eficaz.  

 Ao longo do meu estágio, a dispensa e aconselhamento de contracetivos de 

emergência não foi muito requerida. A justificação para tal facto passa pelo facto da FSP 

se encontrar inserida num contexto mais familiar e de comunidade. Ainda que exista 

uma escola secundária relativamente próxima, a dispensa de testes de gravidez era 

mais frequente do que a utilização de CE. Nestes casos era importante o 

aconselhamento para a utilização de um método contracetivo continuado e a 

transmissão da prioridade da CE no lugar de uma intervenção voluntária da gravidez.  

 

1.1. Saúde sexual e reprodutiva 

 O conceito de saúde sexual e reprodutiva contempla que todas as pessoas 

possam ter uma vida sexual ativa e segura, sendo da sua responsabilidade e decisão a 

frequência e quando deliberam ter filhos. Para tal, encontra-se legislado o direito de um 

acompanhamento e planeamento familiar seguro e eficaz. É também direito das 

mulheres grávidas possuir um acompanhamento próximo durante a gravidez e no parto 

nos serviços de saúde38. 

 Pela acessibilidade, credibilidade e pelos conhecimentos na área da saúde, os 

farmacêuticos comunitários são o primeiro posto de ajuda e informação para a 

comunidade. Genericamente, os utentes procuram a medicação associada à CE em 

primeiro lugar na farmácia, sem aconselhamento médico anterior. É neste local que 

devem ser colocados à vontade para expor o seu caso para que o farmacêutico possa 

compreender a situação mais facilmente e realizar um aconselhamento útil. Nem 

sempre o farmacêutico consegue resolver todas as situações associadas à CE, tendo 

que ser indicado o médico para a resolução da situação. 
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 Atualmente, os métodos de contraceção possuem um elevado nível de 

segurança e eficácia. No entanto, ainda ocorre uma percentagem elevada de população 

feminina que não utiliza qualquer método contracetivo39. Portanto, CE possuí uma 

importância pertinente na orientação da saúde sexual e reprodutiva pois compreende a 

última oportunidade que uma mulher tem de resguardar uma gravidez posteriormente 

de uma relação sexual não protegida (RSNP). Esta também se trata de uma 

oportunidade que o farmacêutico possuí na promoção da educação do utente para a 

saúde.  

 Podem ocorrer diversos cenários para que ocorra a necessidade da utilização 

de um método de CE, pelo que o farmacêutico deve estar devidamente informado e 

atualizado sobre todas as opções existentes e deve adapta-las a cada caso. 

 

1.2. Enquadramento da contraceção de emergência 

 O objetivo da CE é a prevenção de uma gravidez não desejada após uma RSNP, 

podendo esta derivar pela não utilização de qualquer método contracetivo aquando a 

relação ou pela falha do próprio método utilizado. Não devendo ser utilizada como 

primeira linha na prevenção de uma gravidez não desejada, é o único método existente 

que evita uma gravidez após a RSNP.  

 Todas as mulheres podem recorrer à CE, inclusive em situações em que a 

administração de contracetivos hormonais orais se encontram contraindicados40. Os 

fármacos associados à CE são considerados fármacos seguros e eficazes quando 

utilizados nos intervalos de tempo indicados41.  

 A CE apenas protege a mulher de uma gravidez para aquela RSNP em que foi 

utilizada, ou seja, se durante o mesmo ciclo menstrual a mulher tiver duas RSNPs e 

recorrer à utilização da CE para a primeira, aquando da segunda RSNP não estará 

protegida contra uma gravidez indesejada. Desta forma, recomenda-se a utilização de 

um método barreira nas relações sexuais seguintes até ao aparecimento da 

menstruação39,40. A CE também não possuí ação se a mulher já se encontrar grávida e, 

nesse caso, também possui atividade abortiva. A utilização adequada de CE deve 

acontecer após a RSNP, não devendo ser usada antecipadamente à relação41.  

 A utilização dos métodos contracetivos de emergência encontra-se legislada, 

sendo que o recurso a estes deve ser gratuito nos centros de saúde e, em casos de 

violação, nos serviços competentes38.  

A transmissão de toda a informação é essencial principalmente em casos de 

adolescentes que possuem pouca experiência e contato com a utilização de 

contraceção. Frequentemente, é na adolescência que a sexualidade começa a ser 

explorada e muitas vezes estes não procuram informações corretas e conselhos nos 
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locais mais adequados. Assim, o esclarecimento fornecido pode ser útil na prevenção 

não só de uma gravidez mas também na prevenção de problemas de saúde associados 

a uma gravidez precoce e a uma RSNP.  

Aquando do recurso a um método de CE, deve ser aproveitada a oportunidade 

para sugestão de utilização de um método contracetivo continuado e eficaz.  

 

1.3. Métodos de contraceção de emergência 

 Presentemente, existem duas abordagens terapêuticas para a utilização de 

métodos contracetivos de emergência: utilização até 72h (3 dias) ou utilização com 

eficácia comprovada até 120h (5 dias), após a RSNP42. É importante referir que, de uma 

maneira geral, a CE de emergência é tanto mais eficaz quanto mais cedo for realizada 

a toma após a relação sexual41. 

 Em Portugal, encontram-se disponíveis o dispositivo intrauterino (DIU) de cobre, 

acetato de ulipristal (AUP), levonorgestrel (LNG) e o método de Yuzpe enquanto 

métodos de CE40,43.  

 Na sua maioria, os métodos de CE encontram-se contraindicados nos casos de 

gravidez e hipersensibilidades à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes. A 

toma de medicamentos desta classe farmacológica deve ser utilizada com precaução 

em casos de insuficiências enzimáticas que levem a intolerâncias aos açúcares como 

lactose e galactose. Em mulheres com problemas hereditários e crónicos relacionados 

com a má absorção gastrointestinal grave, deve ocorrer um acompanhamento para 

garantir a eficácia do método. Caso ocorram vómitos nas 3 a 4 horas após a toma do 

medicamento, a toma deve ser repetida, sob o risco de perda de eficácia por absorção 

incompleta42.  

A administração repetida de métodos de CE hormonais encontra-se 

desaconselhada para o mesmo ciclo menstrual, em virtude de ocorrer uma sobrecarga 

hormonal capaz de destabilizar o ciclo e resultar em perturbações graves41.  

Os efeitos indesejáveis mais frequentes são náuseas, cefaleias, dores 

abdominais, tensão mamária e hemorragias genitais. Estes efeitos tendem a atenuar-

se ou desaparecer nos dias subsequentes à toma ou utilização da CE40.  

Quando a mulher se encontra a amamentar, a sua fertilidade encontra-se 

diminuída, no entanto, uma gravidez pode acontecer caso ocorra uma RSNP. A CE 

hormonal nestes casos pode ser indicada com medidas de precaução adicionais, uma 

vez que as hormonas podem passar para o leite materno. O LNG pode ser aconselhado 

e deve ser tomado logo após a mamada para que possa ser absorvido e metabolizado, 

prevenindo excreções de leite com concentração hormonal até à próxima mamada. O 

intervalo aconselhado até à mamada seguinte é de aproximadamente 6 horas. No caso 
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da utilização de AUP, a amamentação deve ser suspensa por um período mínimo de 36 

horas após a toma. Neste caso, a mãe pode manter a estimulação através da excreção 

de leite mas que terá de ser rejeitado. Após este período, a mãe pode retomar a 

amamentação normalmente44,45,46. 

 

1.3.1. Método de Yuzpe 

 É o método mais antigo descrito enquanto método de emergência e consiste na 

administração oral combinada de uma dose e sequência específica. Cada comprimido 

possuí 0.050mg de etinilestradiol e 0.250mg de delevonorgestrel47.  

 A posologia consiste na toma de dois comprimidos logo que possível após a 

RSNP, num máximo de 72 horas após a relação sexual. A segunda toma de outros dois 

comprimidos deve suceder-se 12 horas após a primeira toma47.  

 Este método é unicamente eficaz se os folículos não se encontrarem 

desenvolvidos. Esta concentração hormonal vai permitir que ocorra uma perturbação na 

diferenciação do endométrio aquando da ovulação, inviabilizando-o para a nidação. No 

endométrio vão ocorrer então alterações morfológicas e enzimáticas que levarão à sua 

degeneração. O óvulo fecundado ao não poder alojar-se, não poderá dar início 

desenvolvimento de uma gravidez39.  

 Além das contraindicações gerais dos métodos de CE hormonais, o método de 

Yuzpe também não deve ser utilizado em mulheres com antecedentes ou presença de 

tumores hepáticos, cancro da mama e endométrio e processos de tromboembolias 

venosas e arteriais42.  

 Por norma, apenas se recorre a este método quando os outros métodos de CE 

se encontram indisponíveis. 

 

1.3.2. Levonorgestrel  

 Uma alternativa mais popular consiste na administração de um progestativo 

isolado, neste caso o LNG. Pode ser encontrado em comercialização sob o nome de 

Norlevo® ou Postinor® e consiste na toma única de um comprimido contendo 1.5mg de 

LNG, até 72 horas após a RSNP41.  

 Este método impôs-se ao método de Yuzpe pelas suas vantagens em relação 

ao último. Além de ser de toma única e deter uma maior comodidade, possuí uma 

eficácia comprovada superior e reduz a intensidade e frequência dos efeitos 

secundários43.  

 O mecanismo de ação deste procedimento consiste no bloqueio da ovulação, 

evitando que a fecundação ocorra caso a relação sexual tenha ocorrido na fase pré-
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ovulatória. Também é possível acontecerem alterações no endométrio que previnem a 

nidação de um eventual óvulo fecundado44,45.  

 No que diz respeito à eficácia, esta é de 95% quando tomada nas primeiras 12 

horas após a RSNP. A eficácia desce para 85% entre as 24 e 48 horas, sendo apenas 

de 58% entre as 48 e 72 horas. Decorridas as 72 horas, a eficácia do LNG nesta 

apresentação não é conhecida. Caso a menstruação se atrase mais de 5 dias do 

esperado, deve realizar-se um teste de despiste de uma possível gravidez42. 

 

1.3.3. Acetato de Ulipristal 

 Comercializado sob o nome comercial de EllaOne®, o AUP é dos métodos de 

CE mais recentes e, atualmente, tal como o LNG, pode ser obtido sem necessidade de 

receita médica. Este método consiste numa toma única de um comprimido contendo 

30mg de AUP, até 120 horas após a RSNP46.  

 O AUP atua enquanto modelador seletivo dos recetores de progesterona. A sua 

elevada afinidade para estes recetores faz com que ocorra uma inibição ou atraso da 

ovulação41.  

 Este método possuí uma eficácia superior ao LNG no que diz respeito à 

intensidade da inibição da ovulação, sendo a sua eficácia constante até ao quinto dia 

após a RSNP.  

 Além das contraindicações gerais, o AUP não se encontra recomendado para 

utilização simultânea com LNG e em mulheres com asma grave não controlada 

eficazmente com glucocorticoides orais46.  

  

1.3.4. Dispositivo intrauterino de cobre 

 O DIU de cobre não se encontra disponível para dispensa nas farmácias 

comunitárias. No entanto, é importante que o farmacêutico possua conhecimento sobre 

o seu aconselhamento de forma a orientar da melhor maneira possível a utente. O DIU 

de cobre é cedido gratuitamente nos centros de saúde em consultas de planeamento 

familiar e nos serviços de ginecologia e obstetrícia do SNS e nos centros de atendimento 

jovem38.  

 O procedimento de inserção do DIU de cobre pode ser realizado até 120 horas 

(5 dias) após a RSNP, sendo a sua eficácia constante durante esse período48.  

 Este método é o mais eficaz enquanto método de CE, impedindo a fertilização 

do óvulo devido à toxicidade do cobre sobre os espermatozoides. O DIU de cobre 

também provoca alterações endometriais, que interferem na nidação do ovo42.  
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 Além da vantagem de ser mais eficaz em relação aos métodos anteriormente 

descritos, pode constituir uma mais-valia para mulheres que pretendem um método de 

contraceção eficaz prolongado41. Esta eficácia chegar aos 10 anos48. 

 

1.4. Interações medicamentosas 

 Como esperado, é possível que a eficácia de alguns métodos de CE seja afetada 

por interações com outros medicamentos administrados concomitantemente.  

 Os principais medicamentos que promovem uma interferência com a CE são os 

indutores enzimáticos que atuam no citocromo P450. Os principais medicamentos 

contraindicados pertencem à classe dos antibióticos (rifampicida e rifabutina), 

anticonvulsivantes, antiretrovíricos, erva de São João e a griseofulvina44,45,46. Em 

situações em que a utente esteja a realizar algum destes medicamentos aquando da 

RSNP ou tenha realizado a sua suspensão num período inferior a 28 dias, o 

farmacêutico deve aconselhar o DIU de cobre. No caso da não-aceitação desta opção 

ou esta não seja elegível, poderá duplicar-se a dose de LNG. No entanto, as evidências 

científicas que comprovam esta alternativa são escassas40. 

 No que diz respeito ao AUP, este deve ser desaconselhado caso a mulher esteja 

a fazer alguma medicação crónica que origine o aumento do pH gástrico, como por 

exemplo, antiácidos, inibidores da bomba de protões e/ou antagonistas H246. 

 

1.5. Evolução da dispensa de contracetivos de emergência em Portugal 

 Com a renovação da legislação no que diz respeito à interrupção voluntária da 

gravidez, todas a mulheres grávidas, por sua opção, poderão interromper a gravidez até 

às 10 semanas49. Esta nova lei ofereceu, assim, uma nova opção para uma gravidez 

indesejada. No entanto, esta não pode ser encarada como alternativa recorrente face 

aos métodos de CE.  
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 Como é possível observar no gráfico da figura 1, em 2009 ocorreu um pico nas 

intervenções. Desde então o número de interrupções voluntárias da gravidez tem 

diminuído.  

Segundo informações fornecidas pelo Infarmed, ocorreu um incremento no 

número de dispensas de métodos de CE, tendo-se registado um pico no ano de 201550. 

Podemos então concluir que este aumento coincide com o decréscimo do número de 

intervenções após uma fecundação viável.  

No que diz respeito aos encargos para o SNS, este crescimento no volume de 

dispensas de métodos de CE torna-se benéfico quando associado ao decréscimo 

observado no número de interrupções voluntárias da gravidez. 

 

1.6. Intervenção farmacêutica 

 O papel do farmacêutico aquando do aconselhamento de um método de CE é 

de fundamental importância pois deve adequar-se à situação apresentada. Os seus 

objetivos principais devem centrar-se numa prevenção eficaz da gravidez não desejada, 

na utilização correta, segura e efetiva da CE escolhida e, por fim, na promoção da saúde 

sexual e reprodutiva a longo prazo.  

Uma vez que as utentes que necessitam de CE podem apresentar alguns 

sintomas de ansiedade, o aconselhamento deve ser livre de quaisquer juízos de valor e 

deve ser realizado objetivamente e com uma postura compreensiva. Se possível, o 

atendimento deve ser realizado num ambiente de maior privacidade, como por exemplo 

um gabinete, e ser efetuado por um farmacêutico.  

 

 

 

Figura 1- Interrupções voluntárias da gravidez nos hospitais em Portugal 
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 O farmacêutico deve procurar realizar um questionário completo de forma a 

garantir as seguintes informações: 

 - Requerente é a própria pessoa que irá utilizar a CE e a sua idade; 

 - Problemas de saúde existentes e medicação habitual; 

 - Período para utilização da CE de emergência válido (num máximo de 72 a 120 

horas); 

 - Em que circunstância ocorreu a RSNP; 

  - Fase do ciclo menstrual em que a mulher se encontra; 

 - Despistar hipótese de a utente já se encontrar com uma gravidez em 

desenvolvimento; 

 - Clarificar qualquer intolerância ou alergia; 

 - Confirmar que não estão presentes quaisquer interações medicamentosas; 

  - A CE não se encontra contraindicada no método escolhido; 

 - Garantir que é a primeira toma de CE no mesmo ciclo menstrual; 

 

 Uma vez na posse de todas as informações necessárias, o farmacêutico deve 

aconselhar o método de CE adequado ao caso esclarecendo o seu mecanismo de ação. 

Deve também explicar a posologia e o modo de ação caso ocorram vómitos nas 3 horas 

após a toma do comprimido42. Adicionalmente, deve referir o grau de segurança e 

eficácia do método escolhido. É igualmente importante mencionar as principais 

advertências precauções especiais de utilização, assim como as contraindicações 

associadas.  

 O farmacêutico também deve educar para a saúde no sentido de alertar que a 

CE não deve ser realizada de uma maneira recorrente, devendo ser utilizada apenas 

em casos de emergência. Pode também sugerir outros métodos contracetivos para 

utilização futura e que se adaptem adequadamente à utente caso, por exemplo, o 

esquecimento da utilização de um contracetivo seja repetida. Deve também alertar para 

o facto de que a RSNP que ocorreu pode significar uma exposição a doenças 

sexualmente transmissíveis que não são prevenidas com a utilização da CE. Poderá ser 

útil a entrega de um panfleto com informação escrita sobre a CE, principalmente nos 

casos em que não é a própria utente que se deslocou à farmácia.  

 Após a dispensa da CE, o farmacêutico deve incentivar a utente a reportar 

qualquer situação não habitual que verifique após a toma do medicamento e a 

realização de um teste de gravidez caso ocorra um atraso da menstruação superior a 5 

dias, para o LNG, e superior a 7 dias, no caso do AUP. 

 Com o objetivo de auxiliar a dispensa de CE, uma vez que não existia disponível 

na farmácia, optei por elaborar um panfleto informativo (Anexo V) para fornecer ao 
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utente aquando da dispensa e uma guideline das informações a recolher (Anexo VI), 

assim como um quadro resumo das caraterísticas dos medicamentos de CE disponíveis 

em farmácia comunitária (Anexo VII).  

 No que diz respeito ao nível de impacto do tema na farmácia, senti que quando 

o aconselhamento era realizado a jovens, se verificava interesse e preocupação por 

parte destas. Algumas utentes colocavam questões relacionadas com a pilula do dia 

seguinte e perguntavam os métodos contracetivos mais adequados. Após 

aconselhamento e conversa com o médico, houve uma jovem que optou pela colocação 

do implante hormonal subcutâneo. O panfleto e a guideline e o resumo das 

caraterísticas dos medicamentos de CE disponíveis em farmácia comunitária 

consistiram uma mais-valia para a FSP uma vez que facilitou o aconselhamento 

aquando da dispensa, assim como a avaliação da sua necessidade. Promoveu uma 

maior responsabilidade na dispensa da CE e permitiu que as utentes a encarassem com 

maior seriedade. Apesar de se encontrar disponível bastante informação acerca da 

contraceção regular e da contraceção de emergência, os jovens que pretendiam esta 

medicação não se encontravam totalmente informados e encaravam o tema com 

alguma leviandade. Só as jovens que não tinham utilizado nenhum tipo de proteção 

durante a relação sexual e em possível situação de gravidez, se apresentavam 

realmente alarmadas para a necessidade de uma contraceção regular e nas quais a 

consulta farmacêutica produzia uma grande ação.  
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Considerações Finais 
 

O estágio curricular na FSP foi o primeiro grande contato no contexto do que 

significa e como está enquadrada a farmácia na comunidade. A nível profissional, foi o 

contato mais relevante e que me permitiu ter uma observação mais ampla do que é ser 

farmacêutico. No seguimento do mesmo, desenvolvi dois projetos que, na minha 

opinião, possuem uma grande relevância na farmácia comunitária: a dispensa de 

medicação relacionada com o grupo das benzodiazepinas e a contraceção de 

emergência. 

Ambos os projetos abordam temas cujo acompanhamento médico é, 

frequentemente, deficiente. Se por um lado o utente se encontra a realizar tratamentos 

prolongados com benzodiazepinas, já demonstrando alguma dependência, e o médico 

não se apercebe ou não consegue educar o utente para a resolução dessa 

dependência, por outro lado, as utentes que recorrem à farmácia com objetivo de 

recorrer à contraceção de emergência muitas vezes não informam o médico do sucedido 

nem se encontram a ser acompanhadas na área de ginecologia. Em ambos os casos, 

por razões diferentes, os utentes não têm acesso à informação e acompanhamento 

necessários. Desta forma, os projetos que desenvolvi possuem grande pertinência para 

o utente, para a farmácia e para mim enquanto estagiária e futura profissional do 

medicamento. Sempre defendi que a educação para a saúde pode partir em primeiro 

lugar das farmácias e foi o meu objetivo principal durante todo o meu estágio curricular. 

Estas atividades possibilitaram-me fortalecer as minhas competências de 

pesquisa e análise de conteúdos, compreensão de normas e legislação, análise de 

dados, desenvolvimento humano no contato com o utente e desenvolvimento de 

ferramentas de gestão e organização em farmácia. 

Ao ser enquadrada no contexto profissional tive a oportunidade de crescer e de 

me consciencializar da responsabilidade e dignidade do que ser farmacêutico significa. 

Os utentes depositam grande confiança na equipa farmacêutica e é a ela que recorrem 

em primeiro lugar quando possuem inícios de sintomatologia ou necessitam de algum 

tipo de aconselhamento.  
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 Anexos 
 

Anexo I – Cartazes elaborados para a promoção de alguns produtos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Cartaz promocional relativo a produtos Dr. Scholl 
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Figura 3- Cartaz promocional relativo a artigos para escoamento no final do verão 
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Figura 4- Cartaz promocional relativo a produtos capilares 
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Anexo II – Espaço exterior da FSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5- Espaço exterior da FSP 
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Anexo III – Panfleto informativo sobre Benzodiazepinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6- Parte externa do panfleto informativo 

Figura 7- Parte interna do panfleto informativo 
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Anexo IV – Apresentação da sessão informativa sobre Benzodiazepinas 
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Anexo V – Panfleto informativo sobre Contraceção de Emergência 

 

 

Figura 8- Parte interna do panfleto informativo 

Figura 9- Parte externa do panfleto informativo 
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Anexo VI - Guideline de informações para avaliação da dispensa de 

Contraceção de Emergência 
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Anexo VII – Quadro-resumo das caraterísticas dos medicamentos de 

Contraceção de Emergência disponíveis em Farmácia Comunitária   
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1. Introdução 

Este relatório de estágio tem como objetivo a descrição das atividades 

desenvolvidas nos meses de Março e Abril, na Farmácia Hospitalar do Centro 

Hospitalar de São João, E.P.E. (CHSJ), no âmbito do estágio curricular. 

A oportunidade oferecida aos finalistas do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas (MICF) em integrar as diferentes equipas dos Serviços Farmacêuticos 

(SF) é uma mais valia para a sua formação, possibilitando o acesso a uma área mais 

restrita da profissão farmacêutica. A experiência acabou por ser enriquecedora para o 

desenvolvimento, aquisição e aplicação de novos conhecimentos.  

Aqui serão, então, abordadas as diferentes áreas de intervenção farmacêutica 

nos SF do CHSJ, assim como as atividades, tarefas e trabalhos realizados. 

O estágio hospitalar consistiu numa primeira semana de integração em que 

foram visitados os diferentes setores dos SF para compreender quais as suas funções e 

os seus objetivos. A partir da segunda semana de trabalho fomos divididas e integramos 

uma só equipa dos serviços, sendo que no meu caso em específico, integrei a equipa da 

Unidade Farmácia de Ambulatório (UFA). Desta forma, os pontos 2. e 3, exceto o ponto 

3.e), deste relatório foram redigidos em conjunto, tratando-se de pequenos resumos do 

que pudemos observar e aprender na semana de integração. Os restantes pontos 

abordados foram escritos individualmente por mim. O ponto 3.e) foi redigido e 

desenvolvido apenas por mim, uma vez que diz respeito ao local onde estive 

praticamente todo o estágio, a UFA. Este ponto encontra-se mais desenvolvido, 

abordando todas as caraterísticas que pude observar e apreender enquanto estive na 

UFA. 
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2. Centro Hospitalar São João, EPE (CHSJ) 

O Hospital de São João foi inaugurado em 1959 e em 2011 foi associado com o 

Hospital Nossa Senhora da Conceição (Valongo) criando o Centro Hospitalar São João, 

EPE.  

O CHSJ é a maior unidade hospitalar da região Norte e a segunda maior do país, 

tornando-se em 2005 como uma entidade pública empresarial, com a criação de 

Unidade Autónoma de Gestão (UAG). É um hospital público universitário que presta 

assistência direta a aproximadamente três milhões de pessoas, destacando-se pela 

investigação, ensino e prestação de cuidados de saúde que primam a humanização e 

qualidade assistencial.1,2 

A missão do CHSJ é servir os melhores cuidados de saúde, com altos níveis de 

competência, excelência e rigor, incentivando a formação pré e pós-graduada e a 

investigação, respeitando sempre o princípio da humanização e promovendo o orgulho 

e sentimento de pertença de todos os profissionais. 

O órgão máximo que coordena o CHSJ é o Conselho de Administração (CA), sendo este 

constituído por um presidente, dois administradores executivos, uma enfermeira-chefe e uma 

diretora clínica. O CA recebe o apoio das várias comissões existentes no hospital 

nomeadamente a Comissão de Ética para a Saúde (CES), Comissão de Farmácia e Terapêutica 

(CFT), Comissão de Controlo de Infeção (CCI), Comissão da Qualidade e Segurança do 

Doente, Comissão de Coordenação Oncológica, Comissão Técnica de Certificação da 

Interrupção da Gravidez e, por fim, a Comissão Hospitalar de Transfusão. 

Apresenta serviços clínicos que integram 35 especialidades e dispõe de uma lotação 

oficial de 1.105 camas distribuídas por várias especialidades médicas e cirúrgicas e 45 berços.2 
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3. Organização e Gestão Serviços Farmacêuticos  

Os SF hospitalares são departamentos com autonomia técnica e científica, submetidos a 

orientação dos órgãos de administração, perante os quais respondem pelos resultados do seu 

exercício. 

Os SF são coordenados por um diretor de serviço, responsável pela gestão do serviço e 

de recursos humanos, aprovisionamento de produtos farmacêuticos, entre outras questões 

relacionadas com as responsabilidades dos próprios serviços farmacêuticos, que podem ser 

descritas como: seleção, aquisição, aprovisionamento, armazenamento e distribuição de 

medicamentos, produtos farmacêuticos (PF) e dispositivos médicos (DM); produção de 

medicamentos e análise de matérias-primas e produtos acabados; farmácia clínica, 

farmacocinética, farmacovigilância e a prestação de Cuidados Farmacêuticos; colaboração na 

elaboração de protocolos terapêuticos; participação em ensaios clínicos; colaboração na 

prescrição de nutrição parentérica e a sua preparação; prestar informação sobre medicamentos; 

desenvolvimento de ações de formação; e participação em Comissões Técnicas, como CFT 

(Despacho nº 1083/2004, DR nº 14 de 17/01/2004), CES (DL nº 97/95, DR nº 108 10/05/1995) 

e CCI (Despacho publicado no D.R: nº246, II série de 23 de outubro de 1996). 2-6 

A necessidade dos SF num hospital é imprescindível, uma vez que é sua responsabilidade 

a terapêutica medicamentosa dos doentes, a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos 

e a promoção de ações de investigação científica e de ensino. Assim, a sua integração nas 

equipas de profissionais que prestam os cuidados de saúde ao doente é muito importante. 

Os SF do CHSJ estão organizados por áreas, destacando-se a área da gestão e 

aprovisionamento de medicamentos, PF e DM, a área da distribuição de medicamentos, a área 

da preparação e garantia de qualidade de medicamentos, a Unidade de Ensaios Clínicos (UEC) 

e ainda a área de informação de medicamentos. É de realçar o grau de excelência que algumas 

destas áreas atingiram.2 

Os recursos humanos são a base de uma gestão de qualidade, dotação em meios humanos 

adequados em número e em qualidade. A equipa dos SF é constituída por 35 Farmacêuticos, 

37 Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), 17 Assistentes Operacionais (AO) e 4 

administrativos, sendo que a direção dos SF está confinada a um dos farmacêuticos, o Dr.º 

Paulo Carinha.2 
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a. Validação e Distribuição 

Os Serviços Farmacêuticos responsabilizam-se pela obtenção, distribuição e controlo dos 

diversos medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos farmacêuticos que são 

utilizados no hospital, administrados quer em regime de internamento, quer em regime de 

ambulatório.3 

O circuito do medicamento inicia-se com a prescrição médica que posteriormente é 

validada pela equipa de farmacêuticos e são dispensados/distribuídos por processos específicos, 

terminando o seu circuito aquando a administração ao doente. A validação terapêutica é muito 

importante na redução de erros relacionados com os medicamentos pois é averiguada a escolha 

do medicamento para determinada indicação, a dosagem e posologia e possíveis interações.  

Com o objetivo de cumprir as premissas supracitadas aplicam-se vários sistemas de 

distribuição, de forma preencher as necessidades caraterísticas de cada serviço clinico (SC). 

São estes: 

 Distribuição por Reposição de Stocks por níveis: inicialmente o diretor 

de serviço, o enfermeiro chefe e o farmacêutico definem um stock fixo adequado às 

necessidades do SC e, periodicamente, é feita a reposição dos medicamentos 

consumidos após a validação e satisfação do pedido online. Muitas vezes a reposição 

de stocks por níveis é complementar a outro sistema principal através dos armários de 

urgência que só devem ser utilizados quando é estritamente necessário.4,5 

 

o Pyxis®: este sistema é gerido por uma consola localizada na farmácia 

central e em cada SC, que recebe a medicação por esta via, existe um módulo 

constituído por um monitor que orienta o acesso aos medicamentos, por um conjunto 

de gavetas que apresentam diferentes níveis de segurança para o acesso aos mesmos, 

por colunas para armazenamento de produtos com grandes volumes e por frigorífico. 

As gavetas podem ser de segurança baixa, intermédia ou máxima, e os medicamentos 

são armazenados conforme a necessidade e maior ou menor controlo da sua utilização. 

Desta forma a equipa de enfermagem tem acesso à prescrição médica e à terapêutica 

necessária. Existe um stock definido e personalizado para cada SC que possui Pyxis®, 

e este é diariamente reposto por um TDT e AO dos SF. Este sistema de distribuição 

aplica-se a serviços onde não é viável a Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

(DIDDU), como é o caso das unidades de cuidados intensivos (UCI), onde os doentes 
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mudam frequentemente de terapêutica, ou, por exemplo, nos blocos operatórios onde 

os doentes permanecem um curto período de tempo.5 

 

 Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU): neste 

sistema a medicação é dispensada para um período de 24h e para cada doente, após a 

validação da prescrição médica por parte do farmacêutico. Os medicamentos são 

preparados pelos TDT e colocados em gavetas individualizadas para cada doente, que 

são posteriormente transportadas para o respetivo SC. Este sistema de distribuição é 

apoiado por equipamentos semi-automáticos, como o Kardex®, Kardex® de frio e o Fast 

Dispensing System (FDS®), de forma a otimizar a preparação da medicação;6-8 

 

 Distribuição Clássica ou Tradicional (DT): foi o primeiro sistema de 

distribuição a ser implementado nas Unidades Hospitalares portuguesas. No entanto, 

tem vindo a ser substituído por outros processos mais eficazes e seguros, acabando por 

apenas ser utilizado em situações particulares. O sistema consiste na existência de um 

stock de medicamentos e produtos farmacêuticos nos SC e, consoante a sua utilização, 

vão sendo repostos;9 

 Circuitos Especiais de distribuição: existem fármacos que necessitam de 

um controlo especial, como é o caso de Estupefacientes e Psicotrópicos e medicamentos 

Hemoderivados. Nestes casos o fármaco só poderá ser dispensado após o 

preenchimento das respetivas requisições (Anexo I e Anexo II); 

 Distribuição em Ambulatório: A grande maioria dos medicamentos 

fornecidos na UFA encontra-se legislada por diplomas legais que sustentam a sua 

dispensa. Pontualmente, é dispensada gratuitamente a medicação a doentes com 

determinadas patologias crónicas a pessoas com dificuldades económicas comprovadas 

ou quando o fármaco está esgotado nas farmácias comunitárias. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
6 

b. Gestão e Aprovisionamento 

Sendo o CHSJ um hospital de grandes dimensões torna-se imperativo que haja o 

melhor aproveitamento dos recursos disponíveis de modo a satisfazer de forma eficiente as 

necessidades terapêuticas dos doentes. 

Para tal o Sistema de Gestão Integrado do Circuito do Medicamento (SGICM) torna-

se uma ferramenta vital, uma vez que permite integração de toda a informação relacionada com 

o uso do medicamento no hospital. Assim, permite saber de uma forma atualizada o inventário, 

registando transferências entre armazéns, débitos em diferentes centros de validação, 

empréstimos ou qualquer outra ação relacionada com o medicamento. 

O Código Hospitalar do Medicamento (CHNM) é um sistema de codificação que tem 

em conta a Denominação Comum Internacional (DCI), forma farmacêutica (FF), dosagem e 

via de administração. Este código é criado pelo INFARMED e é atribuído a todos os 

medicamentos utilizados no hospital.10 

A aquisição de medicamentos tem por base o Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos (FHNM). No entanto, em casos particulares, e clinicamente justificáveis, pode-

se recorrer a produtos extra-formulário. A CFT é a entidade responsável pela inclusão destes 

medicamentos formulando adendas ao FHNM.11 

A gestão de stocks é feita com base em indicadores de gestão nomeadamente stock 

mínimo, stock máximo, stock de segurança e ponto de encomenda (PE).  

c. Ensaios Clínicos 

Segundo o Decreto-lei n.º 21/2014 de 16 de abril, os ensaios clínicos definem-se como 

“qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou verificar os efeitos 

clínicos, farmacológicos ou os outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos 

experimentais, ou identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais medicamentos 

experimentais, ou a analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação de um 

ou mais medicamentos experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia.” 12 

Os hospitais, ao permitirem e incentivarem a realização de ensaios clínicos, estão a 

contribuir para a evolução científica na área farmacêutica. Ao mesmo tempo preenchem 

lacunas terapêuticas, uma vez que muitas patologias não têm uma terapêutica padronizada, e a 

inclusão dos doentes em ensaios clínicos pode ser a sua oportunidade de sobrevivência. Para 

além disso, são uma forma eficaz de promover a farmacovigilância de medicação já 

comercializada, bem como a investigação de indicações off-label. 
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No CHSJ, a UEC dispõe de um espaço físico próprio com acesso restrito a farmacêuticos 

autorizados, com condições de humidade e temperatura devidamente controladas.13-14 

Sempre que se pretenda realizar um EC, o primeiro passo prende-se com a obtenção de 

autorizações necessárias da Comissão Ética para a Investigação Clínica (CEIC), do 

INFARMED, do CA do CHSJ e da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD). Segue-

se a preparação de toda a equipa de investigação (abertura do centro). Pode então começar a 

seleção dos participantes no EC, através de critérios de exclusão e inclusão definidos pelo 

protocolo de investigação. A inclusão é precedida de um consentimento informado dos doentes, 

depois de terem recebido toda a informação sobre a relação risco/benefício relativa ao ensaio 

em que vão participar. 

O papel do farmacêutico hospitalar inclui o armazenamento e cedência dos 

medicamentos experimentais e dispositivos utilizados para a sua administração, bem como dos 

restantes medicamentos já autorizados, eventualmente necessários ou complementares à 

realização do EC. É também, da sua competência instruir e acompanhar os doentes em EC, em 

relação ao uso do medicamento experimental e fornecer apoio ao investigador e ao 

promotor/monitor. 

De acordo com a legislação, caso o investigador considere indispensável a continuação 

da terapêutica num doente, após encerramento do EC, esta é disponibilizada gratuitamente até 

obter o AIM correspondente -“medicamento de uso compassivo”.13  

O INFARMED é a entidade responsável por inspecionar antes, durante ou depois da 

conclusão do EC, podendo esta inspeção ser com ou sem aviso prévio.  
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d. Unidade de Produção  

Com o exponencial desenvolvimento da indústria farmacêutica e a diversificação do 

arsenal terapêutico, a produção em grande escala de medicamentos a nível hospitalar tornou-se 

obsoleta e economicamente inviável. 

Não obstante, a manutenção de um sector de produção nos SF prende-se com a 

necessidade de dar resposta a necessidades específicas para as quais os medicamentos 

comercializados se encontram inadequados.15 

Assim, com o objetivo de colmatar algumas lacunas terapêuticas, o CHSJ possui uma 

unidade de manipulação clínica (UMC) que engloba duas grandes áreas de produção, a unidade 

de manipulação de medicamentos não estéreis (UMMNE) e a unidade de manipulação de 

medicamentos estéreis (UMME). 

A preparação de medicamentos manipulados nestas unidades cumpre as BPF 

estabelecidas na portaria nº 594/2004 nomeadamente no que respeita à presença de um centro 

de validação da responsabilidade de um farmacêutico.16 

 

i. Unidade de Manipulação de Medicamentos Não Estéreis 

Esta unidade é essencial para os Serviços Farmacêuticos do CHSJ uma vez que permite 

e garante a preparação de MM para serviços que exigem caraterísticas farmacológicas 

diferentes das encontradas na indústria farmacêutica, como por exemplo, o Serviço de Pediatria 

e Neonatologia. Nesta unidade são preparadas diversas formas farmacêuticas que não exijam 

condições de assepsia e esterilidade, como por exemplo, preparações líquidas - suspensões orais 

e soluções -, preparações sólidas - papéis farmacêuticos e cápsulas - e preparações semissólidas 

- pastas e pomadas. 

No que diz respeito à organização da preparação de MM, esta segue, por norma, um 

agendamento prévio, cujo responsável é um farmacêutico devidamente destacado para esta 

unidade. Este farmacêutico valida as prescrições informáticas, elabora a ordem de preparação 

e respetivos rótulos, verificando no final da preparação, a qualidade e conformidade do produto 

final.17 
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ii. Unidade de Manipulação de Medicamentos Estéreis 

Esta unidade engloba a preparação e manipulação de grupos específicos de 

medicamentos, nomeadamente misturas para nutrição parentérica e colírios fortificados. 

Como a manipulação destes compostos tem que ser feita em ambientes rigorosamente 

controlados a nível microbiológico, esta unidade é constituída por uma sala limpa e uma sala 

de apoio que comunicam entre si por transfers. Na sala de apoio, tal como o nome indica, 

procede-se à organização e desinfeção de todo o material e matérias-primas necessárias à 

formulação. 

De modo a diminuir a contaminação do ar, ambas as salas possuem antecâmaras onde 

o pessoal qualificado se equipa devidamente com touca, máscara, luvas, fato próprio e 

protetores de calçado. Para além disso, ambas as salas têm pressão positiva em relação às 

antecâmaras e possuem sistemas de filtração do ar. A manipulação propriamente dita é feita no 

interior da Câmara de Fluxo Laminar Horizontal na sala limpa.18,19 

iii. Unidade Centralizada de Produção de Citotóxicos 

Para um fármaco ser considerado perigoso tem que possuir pelo menos uma das 

seguintes caraterísticas em humanos ou animais: carcinogenicidade, teratogenicidade, 

toxicidade reprodutiva, toxicidade orgânica em doses baixas, genotoxicidade e/ou estrutura e 

perfil de toxicidade semelhantes a fármacos já classificados como perigosos. O National 

Institute for Occupational Safety and Health é responsável por esta classificação, bem como 

pelo estabelecimento de guidelines para a sua correta manipulação.20 

Os fármacos referidos são na sua maioria antineoplásicos e por isso a UCPC situa-se 

anexada ao Hospital de Dia de Quimioterapia. Esta localização é vantajosa uma vez que diminui 

o tempo de espera dos utentes, reduz os erros no circuito e possibilita uma melhor contenção 

da exposição ocupacional.  

Devido ao risco inerente a estes fármacos, eles são manipulados em locais com 

caraterísticas muito específicas que asseguram a segurança dos operadores. Assim, a UCPC 

está dividida em três zonas diferentes: negra, cinzenta e branca. A sala da zona negra comunica 

com a sala da zona branca através de transfers. 

A zona negra é um local não estéril, onde se armazenam os citotóxicos e onde está 

situado o centro de validação e rotulagem desta medicação. A zona cinzenta corresponde a uma 

antessala da zona branca servindo de zona de ligação entre esta e a zona negra. Possui pressão 

atmosférica positiva em relação às duas outras zonas, tal permite que o ar circule sempre da 

zona cinzenta para a zona branca ou para a zona negra, evitando a contaminação da antessala 
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quer por citotóxicos quer pelo ar exterior. Nesta zona cinzenta é onde o pessoal qualificado se 

equipa devidamente. 

Por último, a zona branca é onde se realiza a manipulação numa Câmara de Fluxo 

Laminar Vertical. Esta câmara é da classe II tipo B2 não permitindo a recirculação do fluxo do 

ar interno. Tal assegura a proteção do operador e evita a contaminação da preparação. Os filtros 

utilizados possuem tecnologia HEPA (High Efficiency Particule Air) permitindo a remoção 

mais eficiente das partículas, contribuindo para a esterilidade do ar circulante.21 

e. Comissões Técnicas 

Na organização estrutural e funcional do CHSJ fazem parte determinadas comissões de 

apoio técnico, das quais tem mais importância para os SF, a CES e a CFT, sendo estas as mais 

contactadas pelos mesmos. 

A CES trata-se de um órgão consultivo, multidisciplinar e independente, cujas funções 

estão relacionadas com a proteção da dignidade e integridade humanas e salvaguarda do 

exercício do consentimento. É, assim responsável por proceder à análise e reflexão sobre temas 

da prática biomédica, que envolvam questões éticas, emitindo pareceres sobre os mesmos. Na 

sua constituição encontram-se designados sete membros de entre médicos, enfermeiros, 

farmacêuticos, juristas, teólogos, psicólogos, sociólogos ou profissionais de outras áreas das 

ciências sociais e humanas. 22  

A CFT é constituída, no máximo, por seis membros, sendo metade da equipa constituída 

por médicos e outra metade por farmacêuticos. Das várias funções desta comissão, destaca-se 

a participação no desenvolvimento, implementação e acompanhamento da política do 

medicamento no CHSJ, com revisão periódica do Formulário Hospitalar do Medicamento 

(FHNM) e a elaboração e aprovação das NOC em colaboração com os médicos especialistas 

de cada área, e avaliação da sua utilização e respetivos resultados e impacto em termos de custo-

efetividade.23 
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f. UFA 

A dispensa de medicamentos em regime ambulatório, surge da necessidade de 

vigilância e controlo de determinadas patologias crónicas e terapêuticas prescritas em 

estabelecimentos de cuidados de saúde diferenciados. Esta vigilância e controlo, são 

exigidos pelas características próprias das patologias, pelo elevado potencial tóxico dos 

fármacos utilizados no seu tratamento, e/ou muitas vezes, pelo seu elevado valor 

económico. Fazer referência ao art.118 do Decreto –Lei 176/2006.  

Os medicamentos que não sejam de uso exclusivo hospitalar, necessitam de 

parecer da assistente social, nestes casos a decisão da DC é fundamentada não pelo 

carácter legal, mas pelo cariz social que carateriza o SNS. 

As patologias para as quais é dispensada medicação possuem alguma 

complexidade de tratamento, pelo que o acompanhamento da adesão terapêutica por 

parte de profissionais farmacêuticos com formação específica se torna essencial. O 

objetivo deste acompanhamento passa pela vigilância e educação do doente para a 

terapêutica que realiza e pelo conhecimento da própria patologia de forma a controlar 

a potencial toxicidade que a medicação realizada possa possuir e alertar para os riscos 

que o seu uso indevido pode conduzir.  

Atualmente, a dispensa de medicamentos em regime de ambulatório tem-se 

tornado fundamental nos hospitais do SNS não só pela necessidade de controlo e 

vigilância, pela patologia e pela sua terapêutica, mas também pelos elevados custos que 

da medicação.24 

 

No passado ano, a UFA sofreu uma relocalização, encontrando-se atualmente 

em funcionamento na parte exterior do hospital, sendo o seu acesso facilitado e 

concebido para o número de doentes assistidos em ambulatório. A UFA encontra-se 

aberta ao público de segunda a sexta-feira das 9h às 17h, sendo o atendimento realizado 

através de um sistema de senhas onde é dada prioridade Doentes com incapacidade 

superior a 60 %, apresentando um atestado, passado pelo médico, que comprova essa 

incapacidade. As instalações da UFA encontram-se divididas em sala de espera, área 

de atendimento e área de armazenamento. A área de atendimento encontra-se divida 

por pequenos gabinetes de forma a garantir um atendimento privado, personalizado e 

confidencial onde o utente se sinta à vontade; a área de armazenamento encontra-se 

organizada de forma a garantir a conservação adequada dos medicamentos 

armazenados.  
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 A dispensa de medicamentos por parte da UFA não só é gratuita mas tem de 

garantir acesso equitativo e adequado a todos os utentes. Para isso é realizada uma 

gestão interna da UFA através do PE. O PE é definido por políticas de utilização do 

medicamento, sendo a sua manutenção realizada informaticamente, após a avaliação 

do registo da saída dos medicamentos, com o objetivo de evitar a rotura de stocks.24 

 O armazenamento dos medicamentos é realizado por ordem alfabética de DCI 

do medicamento, divididos consoante o seu grupo terapêutico, sendo que a sua dispensa 

segue o sistema First Expire, First Out (FEFO). Segundo as caraterísticas do 

medicamento, este pode ser armazenado em armários comuns a temperatura inferior a 

25ºC, humidade inferior a 60% e protegidos de luz solar direta, ou então esta 

armazenados em frigoríficos com uma temperatura entre os 2ºC e os 8ºC, controlada 

por uma sonda que alerta caso a temperatura dos frigoríficos se desvie deste intervalo. 

Na UFA existe também o sistema Consis® que é uma vantagem quer no 

armazenamento, quer na dispensa dos medicamentos. No Consis® são armazenados os 

medicamentos com maior rotatividade. A dispensa por este sistema é realizada de modo 

automático através de canais, existindo locais predefinidos para os medicamentos, com 

o objetivo de maximizar o espaço disponível. A reposição do Consis®, por norma, é 

realizada uma vez por dia, no entanto, ao longo do dia, se necessário, poderão existir 

mais reposições, uma vez que a dispensa e reposição podem ocorrer em simultâneo. A 

introdução do medicamento neste sistema é relativamente simples e eficaz uma vez que 

basta ler o código de barras da embalagem a inserir que o computador indica o local a 

armazenar através da emissão de uma luz. Além de permitir um maior armazenamento 

numa menor área, este tipo de dispensa é mais rápida, acelerando o tempo de dispensa 

propriamente dito e permitindo que o farmacêutico se foque mais no utente. 

Adicionalmente, o Consis® permite uma redução de erros no que diz respeito à 

dispensa de medicação. Em contrapartida, o armazenamento encontra-se condicionado 

pelo tamanho das embalagens e pelas caraterísticas especiais de armazenamento de 

alguns medicamentos, ou seja, medicamentos de frio não poderão ser armazenados e 

dispensados via este sistema. Outra desvantagem trata-se do facto de não ser possível 

anotar os lotes da medicação dispensada, caso estes sejam necessários. É de realçar que 

a medicação existente no Consis® também está igualmente armazenada em armários, 

uma vez que pode ser necessária a dispensa de uma quantidade que não seja possível 

perfazer a quantidade existente numa embalagem inteira. 
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Os principais utentes que beneficiam da dispensa por parte desta unidade são 

doentes reencaminhados das consultas externas do CHSJ. No entanto, também é 

possível a dispensa de medicação a doentes externos seguidos em consultas particulares 

de especialidade, acompanhados pela respetiva PM. Caso seja este o caso, os centros 

prescritores têm de, obrigatoriamente, estar registados no site da Direção-Geral de 

Saúde, de acordo com o Despacho nº 18419/2010 de 2 de Dezembro, assim como os 

médicos prescritores.25 

A dispensa de medicação em regime de ambulatório tem como base diplomas 

legais que sustentam a sua dispensa, sendo possível encontrar as patologias abrangidas 

pela legislação em vigor no site do INFARMED. A legislação define as condições de 

fornecimento, regulamentando a especialidade prescritora, o SC, o responsável pelo 

encargo financeiro e a patologia. Esta legislação encontra-se em constante atualização, 

uma vez que inclui novos medicamentos introduzidos no mercado. Além disso, o CHSJ 

trata-se de um centro de referência nacional para o tratamento de patologias graves que 

possuem tratamentos diferenciados e personalizados, pelo que, é permitida a dispensa 

de medicamentos para algumas patologias não abrangidas pela legislação. Este tipo de 

dispensa de medicação que vai além da legislação segue não só as NOC vigentes no 

CHSJ, como carece também da autorização da DC ou CFT, consoante o caso. Assim, 

perante um pedido de dispensa que careça de autorização pelo Conselho de 

Administração (medicação legislada ou não), este deve ser encaminhado, junto com o 

parecer farmacêutico, à DC, devendo aguardar-se a decisão da mesma para proceder à 

sua dispensa (Anexo III). A prescrição de medicamentos off-label é outra situação que 

requer autorização para ser dispensada. Neste caso, o pedido de parecer é feito à CES, 

juntamente com o consentimento informado do utente/representante legal, a 

informação clínica e a informação bibliográfica que sustente a proposta terapêutica. 

Após a receção do parecer da CES, e no caso de este ser favorável, o pedido é 

encaminhado à DC juntamente com a PM para ser tomada a decisão final relativa à 

dispensa/utilização do medicamento.26 

 O farmacêutico hospitalar da UFA trata-se de um profissional devidamente 

qualificado e competente, capaz de realizar um atendimento adequado a cada utente e 

nas mais variadas condições. Este farmacêutico, na maior parte dos casos, é o elo final 

do circuito do medicamento em ambulatório. Assim, ele não só participa como se 

corresponsabiliza, adicionalmente aos restantes prestadores de cuidados de saúde e ao 

próprio doente, pelo resultado da terapêutica farmacológica, através da sua 
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monitorização. É também responsável pela transmissão de toda a informação inerente 

ao próprio medicamento: administração, conservação e possíveis efeitos secundários. 

 O ato propriamente dito da dispensa é composto por diversos procedimentos 

padronizados, sendo o passo inicial a identificação do doente (ND), que permite aceder 

ao seu processo, onde consta o seu histórico farmacoterapêutico. Além destas 

informações também é possível aceder ao histórico de prescrições e dispensa, assim 

como à data da próxima consulta, facilitando o acompanhamento da evolução do doente 

e da sua adesão à terapêutica. Segue-se a validação da PM, na qual é necessário ter em 

conta o tipo de episódio, consulta prescritora, data da próxima cedência e grupo de 

patologia, para além da confirmação da FF, dose, via de administração, posologia e 

enquadramento legal. A dispensa de alguma medicação, como os injetáveis, por 

exemplo, também requer o registo do PV e lote de forma a realizar uma rastreabilidade 

e farmacovigilância mais eficazes. Desde o mês de abril que existe também a 

possibilidade de aceder ao diagnóstico do doente, caso o médico tenha preenchido esse 

campo. Na dispensa pela primeira vez de qualquer medicação, é realizada a dispensa 

suficiente para cerca de um mês, de modo a que seja possível monitorizar a adesão do 

utente à terapêutica e a ocorrência ou não de efeitos secundários e adversos decorrentes 

desta. No caso do primeiro mês de terapêutica ser realizado com sucesso sem a 

ocorrência de demais eventos, é possível dispensar medicação para dois ou três meses, 

consoante a patologia, até à data da próxima consulta no CHSJ ou até períodos 

superiores mediante autorização especial. Aquando da primeira dispensa de uma nova 

medicação é essencial uma explicação detalhada sobre o medicamento e a sua 

administração, de forma simples em que o doente possa compreender e assimilar os 

aspetos essenciais que levem ao sucesso da terapêutica. A informação fornecida deve 

abranger também efeitos secundários que se possam observar, assim como sugestões 

complementares que podem englobar os campos da alimentação e higiene, por 

exemplo. Esta conversa deve conter informação fulcral mas deve ser utilizada 

linguagem adequada ao nível da educação do doente, sem o alarmar demasiado. O 

objetivo será o doente conhecer a patologia e a terapêutica associada, tendo sempre 

noção que o farmacêutico estará aberto e disponível para atender a quaisquer dúvidas e 

questões que o doente possa possuir. Nos casos em que já se trata de medicação 

habitual, o farmacêutico também não pode descurar o reforço oral da informação 

presente na guia de tratamento, incentivando sempre a adesão à terapêutica e esclarecer 

o doente acerca das consequências clínicas do incumprimento do plano terapêutico.24 
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 Existem medicamentos que necessitam de procedimentos adicionais como a 

medicação para a Hepatite C onde é necessário a assinatura de um termo de 

responsabilidade, uma vez que a medicação é nominal e de elevado valor. A dispensa 

da Talidomida também requer o preenchimento de uma autorização devido à sua 

teratogenicidade comprovada relacionada com a utilização do medicamento em 

grávidas. Desta forma, é necessária a avaliação das caraterísticas do doente, como por 

exemplo a idade e a intenção de engravidar. A Talidomida também interfere com a 

espermatogénese, relacionando-se com as malformações resultantes do processo, 

sendo, por isso, aconselhado o uso de preservativos por doentes do sexo masculino. 

 No que diz respeito à dispensa de MM, a metodologia é ligeiramente 

alterada, uma vez que é necessária a sua produção. Nestes casos, é realizada uma 

listagem de controlo com identificação dos doentes, respetiva medicação e a data da 

próxima cedência. É realizada uma calendarização semanal que é partilhada com a 

UMC que leva a cabo a produção dos MM necessários. Os MM mais comumente 

dispensados no CHSJ tratam-se de colírios e medicamentos dispensados à população 

pediátrica, como por exemplo, suspensões orais e papéis medicamentosos associados a 

patologias relacionadas com doenças metabólicas. É importante referir que os colírios 

são enviados, para a UFA, uma vez por semana, às quartas-feiras, até às 12h. O controlo 

da hormona de crescimento é feito à unidade e a reposição acontece ao 15º dia de cada 

mês, sendo, por isso, necessário a dispensa desta hormona até períodos ligeiramente 

superiores ao 15º dia do mês seguinte.24 
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4. Atividade desenvolvidas ao longo do estágio 

a. Breve visita a dois Serviços 

Durante a semana de integração nos SF do CHSJ, foram-nos realizadas várias 

apresentações sobre as diversas áreas dos SF. Além de nos ter sido proposta a realização 

de algum trabalho de pesquisa (Anexo IV), também foi possível realizar visitas aos 

serviços de Pneumologia e de Nefrologia com o objetivo de conhecermos não só o 

espaço e o serviço, mas também os diferentes tipos de distribuição que fazem parte do 

circuito do medicamento.  

 

Durante o tempo destacada na UFA, foi-me possível uma grande integração na 

equipa e do desenvolvimento de competências relativamente à dispensa e gestão dos 

medicamentos em ambulatório e as suas patologias associadas.   

Além de ter desenvolvido vários trabalhos de pesquisa (Anexos V-VI) de forma 

a compreender melhor as diferenças e razões dos medicamentos dispensados, fui sendo 

integrada na equipa e fui capaz de participar em todas as funções.  

 

b. Reposição do Consis® 

Juntamente com a técnica Cláudia, que me explicou como funciona o Consis® 

e como se realiza a sua reposição, fui capaz de repor alguns medicamentos no robot e 

aperceber-me da sua constituição por canais. Pude observar que estes canais se 

encontram adaptados à dimensão da embalagem original de cada medicamento. Através 

da leitura do código de barras da embalagem, o computador emitia uma luz no canal a 

introduzir a embalagem, podendo a informação também ser observada no ecrã. O 

mesmo medicamento podia ser encontrado em vários canais e, no caso de canais 

seguidos com embalagens semelhantes, poderá dar azo a algum erro humano. No 

entanto, esta possibilidade é facilmente descartada com a prática e mesmo na dispensa, 

uma vez que o farmacêutico deve sempre confirmar a medicação que sai do robot. Um 

outro aspeto é que existem mais postos que gavetas, pelo que, postos diferentes 

partilham a mesma gaveta de dispensa. No caso em que dois postos estejam a dispensar 

medicação para a mesma patologia, exige sempre uma atenção extra para que não 

ocorram erros.  
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c. Pedidos de Autorização de Medicamentos à Direção Clínica 

A dispensa de medicamentos na UFA segue não só as regras contempladas na 

legislação, mas também as NOC do CHSJ. Assim, por vezes é necessário o parecer da 

DC ou da CFT antes de se proceder à dispensa do medicamento. Desta forma, quando 

esta situação existia, eu pude preencher diversos pedidos de autorização, para diferentes 

patologias, com tratamentos de diversas linhas terapêuticas, encaminhando-os, depois, 

para a DC. A maioria das decisões é relativamente rápida, demorando cerca de dois 

dias. Quando a decisão positiva chegava, pude introduzir a autorização na ficha do 

doente.  

 

d. Agendamentos para dispensa de medicação 

Quando o doente não se pode deslocar à UFA em horário útil, é possível realizar 

um agendamento para a dispensa de medicação. Este agendamento pode ser feito 

através de uma chamada para a UFA, até às 16h de um dia útil, e a dispensa será 

realizada entre as 17h e as 20h, do dia seguinte em que é efetuado o telefonema, na 

Farmácia Central. Também é possível realizar agendamentos de dispensa para sábados 

entre as 8h e as 20h, na Farmácia Central, sendo que neste caso, o agendamento deve 

ser realizado até às 16h de sexta-feira.  

Nestes casos, é necessário seguir o mesmo procedimento de uma dispensa 

normal, pedindo o ND do doente, abrindo a ficha e existir uma PM válida e validada. 

De seguida, anota-se numa ficha respetiva ao dia para qual foi agendada a dispensa, o 

nome do doente, o seu ND e se se trata de uma medicação de frio. Depois de preparada 

a medicação, esta é colocada no armário dos agendamentos, ou então num local 

específico no frigorífico, caso se trate de um medicamento de frio. É necessária a 

impressão de duas folhas que permitem a verificação da dispensa, onde consta a 

informação do doente e da medicação dispensada. Uma é introduzida junto da ficha do 

dia da dispensa e a outra no saco da dispensa para o doente. No final dia, antes de saírem 

da UFA, os agendamentos são verificados por um farmacêutico.  

Nesta atividade pude realizar o agendamento e prepara-lo, bem como conferir 

todos os agendamentos no final do dia, sempre na presença de um farmacêutico 

responsável.  
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e. Dispensa de medicação 

Inicialmente, fui acompanhando a dispensa de medicação por parte dos 

farmacêuticos de forma a compreender como comunicar com o doente, conhecer o 

programa informático e como efetuar a dispensa propriamente dita. Isto também me 

permitiu conhecer melhor as diferentes patologias e a medicação normalmente 

dispensada para cada uma. Também pude observar casos especiais para o qual era 

necessária a autorização da DC para a dispensa da medicação, como por exemplo, 

utilizações off-label. No final do estágio, já me encontrava capaz de realizar 

atendimentos, comunicar com o doente e realizar a dispensa da medicação juntamente 

com algum aconselhamento. No entanto, havia sempre um farmacêutico que conferia 

as dispensas que realizava e as acompanhava. 

 

f. Considerações finais das atividades desenvolvidas 

No que diz respeito ao trabalho desenvolvido na UFA, apercebi-me do grande 

apoio que representa para os doentes, uma vez que de outra maneira não teriam acesso 

à medicação. No entanto, possuí alguns aspetos a melhorar, no sentido que por vezes é 

necessário cortar blisters e estes são fornecidos sem PV e lote. Existe um esforço 

desenvolvido no sentido da reembalagem de diversos medicamentos, mas é necessário 

ter em conta os custos que esta ação acarreta, assim como a sobrecarga de trabalho que 

significa para a unidade de reembalagem. Outros aspetos negativos são a necessidade 

de investimento em termoacumuladores e o possível reaproveitamento ou não de 

medicamentos devolvidos. No que diz respeito aos termoacumuladores, estes são 

necessários quando o doente não traz ou não tem noção da sua necessidade para um 

transporte adequado do medicamento até sua casa. Por outro lado, a devolução de 

medicamentos torna-se uma discussão pertinente. Se por um lado a inutilização de 

medicamentos devolvidos e inutilizados ainda possuí alguma representação no volume 

final de gastos em saúde, o seu reaproveitamento também pode constituir um perigo 

para a saúde de outros doentes. Este ponto passa muito pelo estado de conservação do 

medicamento, pelo conhecimento pessoal do doente que o entregou, do seu significado 

monetário.   

Aparte do benefício do doente poder adquirir medicação a custo zero, o 

acompanhamento próximo do doente permite, muitas vezes, a notificação de RAM’s 

que possam passar despercebidas, a intervenção junto do médico caso se conclua que a 

terapêutica não está a ser cumprida, bem como se está a ser administrada corretamente.  
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5. Conclusão 

O estágio nos SF do CHSJ permitiu-me compreender o papel importante que 

um Farmacêutico Hospitalar pode desempenhar ao serviço dos utentes do hospital no 

circuito do medicamento.  

Um farmacêutico hospitalar possuí responsabilidades nas mais diversas áreas 

que vão desde: ensaios clínicos, passando pela produção do medicamento, gestão, 

dispensa e distribuição de PF, farmácia clínica, garantia de qualidade, 

farmacovigilância e política de utilização do medicamento. Um farmacêutico hospitalar 

também tem participação ao nível das CFT. 

As terapêuticas encontram-se em constante evolução e renovação, pelo que o 

farmacêutico hospitalar deve sempre procurar informação e desenvolver as suas 

competências técnicas e científicas. É o farmacêutico, enquanto profissional do 

medicamento, que faz o elo de ligação entre a prescrição e o acesso do utente ao 

medicamento. Desta forma, é sua responsabilidade ser capaz de informar o utente e 

responder às suas questões, assim como, aperceber-se se existe algum erro de PM. 

O contato com os doentes na UFA, permitiu-me aperceber as diferentes 

perspetivas do doente relativamente à sua patologia e à sua terapêutica. Também me 

possibilitou compreender que os tratamentos antineoplásicos e imunomodeladores, 

assim como os anti-infecciosos, compõem a grande percentagem das despesas 

hospitalares. 

Tratou-se de uma oportunidade única no percurso académico, que me permitiu 

conhecer melhor algumas patologias e criar uma ideia completamente nova acerca das 

funções de um farmacêutico hospitalar, sendo este uma peça essencial para a promoção 

da saúde da comunidade.  
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Anexos 

Anexo I: (A) Modelo n.º 1509 da INCM - Requisição de psicotrópicos e 

estupefacientes e (B) Registo diário de saídas de psicotrópicos e estupefacientes. 

(A) 
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(B) 
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Anexo II - Requisição de Medicamentos Hemoderivados – Modelo 1804 da INCM 
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Anexo III – Pedido de Autorização de Medicamentos à Direção Clínica 
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Anexo IV – Pesquisa da utilização off-label de Rifaximina em encefalopatia hepática 

 

 

Utilização off-label de Rifaximina via oral em Encefalopatia Hepática 

com contra-indicação para lactulose 

 

Quadro clínico: Encefalopatia Hepática devido a adenocarcinoma.  

Serviço: Internamento de pneumologia. 

Justificação teórica: A encefalopatia hepática é causada por excesso de substâncias tóxicas 

em circulação, nomeadamente de amónia. No seu tratamento está indicada a utilização de 

lactulose, um laxante osmótico, com o objetivo de aumentar a eliminação deste composto. No 

entanto, o doente apresenta instabilidade nos níveis eletrolíticos e, por isso, a lactulose está 

contra-indicada. Neste sentido, é realizado um pedido de tratamento off-label com rifaximina 

2x200mg 3x/dia via oral.  

A rifaximina é um antibacteriano com indicação no tratamento da diarreia infecciosa. No 

entanto, estudos recentes apresentam evidências dos seus benefícios no tratamento da 

encefalopatia hepática dado que leva à diminuição da produção de amónia uma vez que provoca 

a diminuição da flora intestinal. 

 

Bibliografia: 

1. N. Kimer*, A. Krag‡, S. Møller†, F. Bendtsen* & L. L. Gluud*: Systematic 

review with meta-analysis: the effects of rifaximin in hepatic encephalopathy 

2. The new england journal of medicine: Rifaximin Treatment in Hepatic 

Encephalopathy 

3. Alimentary Pharmacology & Terapeutics: Review article: the current 

pharmacological therapies for hepatic encephalopathy.  
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Resumo e indicações 
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Recomendações gerais Promixin 

Centro Hospitalar São 

João, E.P.E. 

CENTRO HOSPITALAR SÃO JOÃO, 
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Informação aos utentes 

Promixin 

Resumo e indicações de 

utilização 

“Os grandes desafios e objetivos dos 

tratamentos domiciliários em pacientes 

respiratórios são aumentar a 

sobrevivência, diminuir a mortalidade, 

melhorar a qualidade de vida, aumentar 

a autonomia e encorajar os 

comportamentos saudáveis.” 

 

Am J Respir Crit Care Med, 2005, Statement on Home 

Care for patients with Respiratory Disorders, vol 171, p 

1443-1464 

1. O seu médico e/ou farmacêutico 

hospitalar será o melhor profissional para 

o ensinar a preparar a medicação e a 

utilizar o nebulizador; 

 

2. Leia atentamente as instruções de 

utilização e conservação no folheto 

informativo do medicamento; 

 

3. Se tiver alguma dúvida, contate com o 

seu médico ou farmacêutico antes da 

utilização; 

 

4. Mantenha os medicamentos fora do 

alcance das crianças. 

A
n

ex
o
 V

 –
 F

o
lh

et
o
 i

n
fo

rm
at

iv
o
 s

o
b
re

 o
 P

ro
m

ix
in

; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Porquê um nebulizador? 

Possuí reduzidas dimensões, leve, bastante 

silencioso e cómodo; 

 

Dispensa uma dose precisa de fármaco, 

sendo esta controlada por meio de um 

disco DAA e câmaras de medição 

específicas; 

 

Permite a monitorização e deteção de 

erros no sistema através da recolha 

informática de dados. 

 

O I-neb deve ser utilizado apenas em doentes 

conscientes e com respiração espontânea; 

 

O I-neb foi desenvolvido para adultos e crianças 

com idade igual ou superior a 2 anos, capazes de 

coordenar a respiração dentro de um bocal; 

 Preparação da medicação 

Antes do Promixin poder ser colocado no 

nebulizador e ser inalado, tem de ser dissolvido 

em água estéril ou soro fisiológico; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abra o frasco, retire a tampa de borracha e 

adicione o líquido (as instruções com o 

nebulizador indicar-lhe-ão o volume correto a 

adicionar); 

 

 

Feche novamente o frasco com a tampa de 

borracha e vire lentamente o frasco para baixo 

duas vezes.  

 

Espere cerca de 5-10 min para a espuma 

 Cuidados a ter 

Não utilize soluções que tenham sido preparadas 

há mais de 24h; 

Na preparação, é importante manter sempre o 

nebulizador na posição vertical, apoiado numa 

superfície firme e plana; 

 

Na administração:  

Não obstruir o bucal com a língua;  

 

Respirar calmamente e apenas pela boca; 

Se sentir algum destes sintomas, depois da 

inalação, contate imediatamente o seu médico: 

 Formigueiros e dormência em volta dos 
lábios e face 

 Tonturas ou vertigens 
 Discurso arrastado 
 Perturbação da visão 
 Confusão 
 Perturbações mentais 
 Rubor 
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Cancro da Mama 

 

O cancro da mama é o cancro mais comum no sexo feminino e representa a 

primeira causa de morte relacionada com cancro na Europa. Este tipo de cancro também afeta 

o sexo masculino, ainda que em percentagens muito menores, representando menos de 1% 

dos casos. 

Em 2008 foram diagnosticados cerca de 332 000 casos só na Europa, estimando-se que 1 em 

cada 9 mulheres irá desenvolver cancro da mama. 

O diagnóstico, normalmente, é feito em idades superiores a 50 anos, sendo que menos de 5% 

dos casos são diagnosticados em idades inferiores a 30 anos. Desta forma, pode-se concluir 

que a maioria dos casos é diagnosticado próximo, enquanto ou pós-menopausa. Esta 

informação, bem como o estádio do cancro, é importante para a seleção do tratamento de 

hormonoterapia a seguir, quando aplicável. 

Quando se trata de um cancro não invasivo (estádio 0), o tratamento mais comum é a 

remoção da parte da mama afetada, seguido de radioterapia. No caso de se tratar de um 

tumor positivo aos recetores de estrogénio, impõe-se o tratamento anti-hormonal 

(hormonoterapia) de forma a contrariar o crescimento do tumor. A hormonoterapia também 

vai fazer com que o risco de voltar a desenvolver cancro na mama tratada, assim como na 

outra mama.  

No caso de se tratar de um cancro invasivo (estádios I, II e III), é necessário não só o 

tratamento local com possível cirurgia, mas também será necessário tratamento sistémico 

que combata as células que se possam ter espalhado para outros tecidos. Na maioria dos 

casos, estes estádios envolvem cirurgia e radioterapia local, associados a quimioterapia e 

hormonoterapia.  

Se o cancro se encontrar num estádio avançado (IV), significa que já se alastrou a outras 

localizações no corpo, nomeadamente, fígado, ossos ou pulmões. O tratamento adotado vai 

depender do doente e do cancro, sendo por norma tomada a opção pelo tratamento 

sistémico. Nesta fase o objetivo principal é controlar a doença e manter o doente com a 

melhor qualidade de vida possível.  

As opções de tratamento são variáveis e dependentes de diversos fatores como a idade do 

doente, doenças anteriores, estado de menopausa e desejo pessoal, assim como do estádio 

do cancro e das suas caraterísticas. 

Caso se opte pela hormonoterapia, antes demais, o tumor tem que ser positivo para recetores 

hormonais. Existem várias opções a considerar que variam com a idade e estado da 

menopausa.  

Os fármacos anti-estrogénios bloqueiam o recetor para o estrogénio que se encontra na 

parede externa das células, impedindo o crescimento tumoral. Este tipo de fármacos, como é 

o caso do Tamoxifeno, é mais frequentemente utilizado em mulheres que ainda não atingiram 

a menopausa. O Fulvestrant também pertence a esta classe, sendo utilizado em mulheres pós-

menopáusicas com cancro da mama metastizado, reduzindo o número de recetores de 

estrogénio.  

Anexo VI – Algoritmo sobre o tratamento do Cancro 

da Mama. 
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Outra grande classe são os inibidores da aromatase que baixam os níveis de estrogénio do 

organismo através do bloqueio da aromatase que é uma proteína que faz parte do processo 

da síntese natural do estrogénio. Os fármacos desta classe apenas têm ação em mulheres pós-

menopáusicas uma vez que não são capazes de parar a produção de estrogénio por parte dos 

ovários. O anastrozol, exemestano e letrozol são os fármacos geralmente mais utilizados desta 

classe.   

Na mulher pré-menopáusica é difícil a inibição da produção de estrogénios por parte dos 

ovários. Como solução pode-se realizar a cirurgia para remoção dos ovários (ooforectomia) 

ou a sua irradiação. No entanto, existe uma terceira maneira de para inibir temporariamente 

os ovários através da utilização de agonistas da hormona LHRH (Hormona libertadora da 

hormona luteinizante). Estes fármacos, como a Goserrelina, vão bloquear a produção de 

estrogénios do ovário, inibindo a produção de LHRH no cérebro.  

No cancro da mama em estádio inicial, a hormonoterapia é administrada durante 5 anos com 

o objetivo de prevenir recidivas. De uma maneira geral, o primeiro fármaco a administrado é 

o Tamoxifeno, sendo que se durante os primeiros 5 anos o doente entrar em menopausa, este 

pode ser trocado por um inibidor da aromatase.  

As várias opções de tratamento mais utilizadas, conforme os casos, são apresentadas no 

seguinte esquema: 

Hormonoterapia

Pré-Menopausa

Tamoxifeno (5 anos)

Tamoxifeno + 
Goserrelina 3,6 mg 

(a cada 28 dias)

Pós-Menopausa

Tamoxifeno (5 anos)

Anastrozol/ Letrozol 
(5 anos) + 

Tamoxifeno (5 anos) 

Inibidores da 
aromatase "up-

front"

Tamoxifeno (2 anos) 
+ Exemestano (3 

anos)
"Switch"

Tamoxifeno (5anos) 
+ Letrozol

"Extended"

Fulvestrant

Esquema 1 – Algoritmo tratamento do cancro da mama positivo a recetores de estrogénio. 
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No que diz respeito à posologia destes fármacos, encontra-se na tabela seguinte: 

Fármaco Posologia Modo de tomar 

Anastrozol 

(comprimidos) 
1 mg/dia 

Toma com água e com ou 

sem alimentos 

Exemestano 

(comprimidos) 
25 mg/dia 

Toma com água e com ou 

sem alimentos 

Fulvestrant 

(injetável) 
500 mg/mês  

Goserrelina 

(implante) 
3,6 mg a cada 28 dias  

Letrozol 

(comprimidos) 
2,5 mg/dia 

Toma com água e com ou 

sem alimentos 

Tamoxifeno 

(comprimidos) 
20 a 40 mg/dia 

Toma com água e com ou 

sem alimentos 

 

Neste trabalho foram abordados os principais medicamentos legislados para dispensa 

hospitalar em ambulatório. É importante que o doente complete um tratamento de pelo 

menos 5 anos, uma vez que a maior parte das recidivas ocorrem nesse intervalo de tempo. 

O Farmacêutico Hospitalar possuí elevada importância no acompanhamento da terapêutica, 

uma vez que mantém contato mais frequente com o doente e questionando o doente pode 

aperceber-se de possíveis erros cometidos na terapêutica, assim como atrasos em 

administrações, podendo alertar o médico se necessário.  
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