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Resumo 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares constituem uma estrutura importante dos cuidados de 

saúde dispensados em meio hospitalar [1]. Estes serviços constituem departamentos com 

autonomia técnica, estando sujeitos à orientação geral dos órgãos da administração, aos quais 

devem responder pelos resultados do seu exercício [2]. 

Os Serviços Farmacêuticos funcionam em ligação com os serviços clínicos, estão 

representados nas comissões técnicas e desempenham atividades na investigação, colaborando 

em ensaios clínicos [2] [3]. 

Este tipo de serviço, assegura, nos hospitais, a terapêutica medicamentosa aos doentes, a 

qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos, integra as equipas de cuidados de saúde e 

promove ações de investigação científica e de ensino, ministrando estágios de Farmácia a alunos 

de diferentes Faculdades e Escolas do País. [1] [3]. 

Durante o nosso período de estágio foi-nos possível o contacto com as diferentes áreas dos 

Serviços Farmacêuticos, o que nos proporcionou uma visão clara sobre a importância do 

farmacêutico a nível hospitalar. Este relatório tem como objetivo descrever de forma sucinta a 

estrutura e metodologias utilizadas nos Serviços Farmacêuticos do Hospital de Braga, tal como os 

trabalhos desenvolvidos durante este período. 
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Parte I 

 

1. Hospital de Braga 

O Hospital de Braga (HB) abriu portas em maio de 2011 e veio substituir o antigo Hospital 

de São Marcos. Situa-se na freguesia de São Victor e é um hospital construído para uma perfeita 

articulação entre as diferentes funcionalidades, sempre na perspetiva de uma maior qualidade 

de serviço e conveniência para o utente. 

O HB é uma unidade hospitalar integrada no Serviço Nacional de Saúde, no âmbito de uma 

parceria público-privada celebrada através de um contrato de gestão assinado pela 

Administração Regional de Saúde Norte, em representação do Ministério da Saúde, sendo que 

a gestão do hospital está a cargo de um consórcio privado liderado pelo Grupo José de Mello 

Saúde [4].  

2. Organização e Gestão dos Serviços Farmacêuticos 

A Farmácia Hospitalar faz-se representar por um conjunto de atividades farmacêuticas 

(Anexo I) no HB. Desta forma, os Serviços Farmacêuticos (SF) do HB asseguram a terapêutica 

medicamentosa aos doentes, garantindo a qualidade, eficácia e segurança do medicamento em 

todo o seu circuito, integram as equipas de cuidados de saúde e promovem ações de 

investigação clínica e de ensino. 

De forma simplificada, a missão dos SF deste hospital é promover a prestação de cuidados 

farmacêuticos de elevada qualidade, em segurança, num ambiente de profissionalismo, respeito 

e comunicação efetiva. 

Os SF à exceção da Farmácia de Ambulatório encontram-se no piso -1 do hospital. A 

Unidade de Ambulatório dos SF dispensa medicamentos de uso exclusivo hospitalar e localiza-

se no piso 0, próximo da consulta externa, num local acessível aos utentes.           

O responsável dos SF do HB é a Dr.ª Ana Plácido que coordena uma equipa composta por 

Técnicos Superiores de Saúde, Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), Assistentes 

Operacionais (AO) e Assistentes Técnicos (AT) [3]. 

3. Sistema Informático                                                                                   

O sistema informático utilizado nos SF do HB é o GLINTT Healthcare Solutions. A utilização 

deste sistema possibilita um desempenho multidiciplinar, com interação entre os vários 

profissionais de saúde, gestão de prescrições e armazenamento, distribuição de medicamentos 

para os Serviços Clínicos (SC). Para gestão de encomendas e interação mais rápida e direta 

com os fornecedores, é utilizado o sistema informático System Administrations Products (SAP). 

4. Gestão de Qualidade 

O Sistema da Gestão da Qualidade desenvolvido no âmbito do processo de Acreditação e 

Certificação permitiu implementar no HB uma metodologia de trabalho que se dedica à definição, 

controlo, monitorização e melhoria dos processos de organização.  
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Os SF do HB receberam em 20 de janeiro de 2016 a Certificação da Qualidade (Anexo II), 

norma ISO 9001:2008, atribuída pela entidade acreditadora Caspe Healthcare Knowledge 

System (CHKS), com validade até 30 de novembro de 2018.  

No HB, existe um Portal da Qualidade que permite que os documentos e as suas 

atualizações estejam disponíveis para consulta para todos os profissionais de saúde. 

Todos os procedimentos efetuados pelos SF do HB estão descritos num Manual da 

Qualidade, que se encontra disponível para consulta.  

5. Gestão do Risco 

No HB, existe um órgão responsável pela avaliação e gestão do risco e tem como objetivo 

evitar situações de emergência, garantir respostas rápidas e eficientes nessas situações e 

promover a segurança dos utentes e dos profissionais de saúde no ambiente hospitalar. 

A gestão do risco passa pela identificação e descrição de perigos que devem ser reportados 

na aplicação Health Event & Risk Management (Her+). 

O farmacêutico responsável por esta área desempenha um papel fundamental na 

prevenção, identificação e notificação de incidentes e situações de risco relacionadas com os 

medicamentos. 

6. Comissões Técnicas 

As Comissões Técnicas são órgãos consultivos e multidisciplinares que têm como principal 

função implementar normas e procedimentos de utilização segura e eficaz de medicamentos e 

outros produtos farmacêuticos, promovendo o cumprimento das mesmas e salvaguardando a 

saúde pública. No HB existem algumas comissões técnicas, nomeadamente, a Comissão de 

Ética para a Saúde (CES), a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) e o Grupo Coordenador 

Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência a Antimicrobianos 

(GCL-PPCIRA). 

6.1. Comissão de Ética para a Saúde  

A CES do HB é um órgão consultivo, colegial, multidisciplinar e independente, que está 

sujeita ao previsto no Decreto-lei nº 97/95, de 10 de maio e na Lei nº 21/2014, de 16 de abril [5].  

A CES é constituída por 7 elementos: 3 médicos, 2 enfermeiros, um farmacêutico e um 

jurista. Estes elementos têm como função lidar com problemas éticos e legais que necessitem 

de análise de forma a zelar pela integridade e dignidade do doente. 

Assim, cabe à CES zelar pela observância de padrões de ética no exercício das ciências 

médicas, de forma a proteger e garantir a dignidade e integridade humanas, analisar e refletir 

sobre temas da prática biomédica que envolvam questões de ética, emitindo pareceres sobre os 

mesmos. 

6.2. Comissão de Farmácia e Terapêutica 

A CFT do HB é um órgão consultivo e multidisciplinar, cuja atividade se rege tendo em conta 

o previsto no Despacho nº 1083/2004 (2ª série), de 17 de janeiro [6]. 

Á CFT cabe zelar pela definição e cumprimento de políticas de utilização segura, eficaz e 

eficiente de terapêutica farmacológica no HB. 
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Esta comissão é constituída por um máximo de 6 membros, sendo metade médicos e 

metade farmacêuticos. No caso específico do HB, é constituída por 2 médicos e 2 farmacêuticos. 

Os elementos farmacêuticos são nomeados pela direção de farmácia de entre os farmacêuticos 

do HB. 

As responsabilidades e competências desta comissão englobam atuar como órgão de 

ligação entre os SC e a Direção de Farmácia do HB, zelar pelo cumprimento do Formulário 

Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM), propor adendas para introdução ou exclusão de 

medicamentos no mesmo, elaborar lista de medicamentos de emergência a existir nos SC, definir 

orientações terapêuticas, autorizar a utilização de novos medicamentos no HB, entre outras. 

A CFT tem a obrigação de se reunir uma vez em cada trimestre. No HB, estas reuniões 

ocorrem mensalmente de forma a responderem mais prontamente às novas propostas para 

utilização de fármacos extra-formulário ou novas utilizações dos mesmos. 

6.2.1. Hepatite C 

Os dados dos pacientes que são diagnosticados com Hepatite C são inseridos pelo seu 

médico na base de dados do portal da Hepatite C. Neste portal são inseridos os dados clínicos 

do paciente de relevância para a terapêutica escolhida, nomeadamente, carga vírica, genótipo 

do vírus e outras análises.  

A CFT é responsável pela validação da medicação. Após parecer positivo da CFT, da 

Administração do Hospital e do Infarmed, os medicamentos são disponibilizados ao doente no 

próprio hospital, sendo os encargos económicos suportados pelo Estado. 

6.3. Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica  

Para haver uma articulação entre as CFTs dos estabelecimentos hospitalares e as 

Associações Regionais de Saúde (ARS) foi criada a Comissão Nacional de Farmácia e 

Terapêutica (CNFT). 

A CNFT tem como objetivos promover a utilização mais eficiente dos medicamentos a nível 

nacional, elaboração de um FHNM mais atualizado, elaborar protocolos de utilização de 

medicamentos, monitorizar o cumprimento, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde (SNS), do 

FHNM e dos protocolos de utilização, analisar a utilização de medicamentos não abrangidos pelo 

FHNM, entre outros. 

Esta comissão também foi criada para tentar uniformizar a utilização do medicamento a 

nível nacional, de modo a que a todos os utentes do SNS sejam apresentadas as mesmas 

oportunidades terapêuticas no tratamento de uma patologia. Em algumas áreas de patologia com 

elevada complexidade, para a seleção da melhor opção terapêutica, a CNFT sugeriu a existência 

de consultas de grupo para serem discutidas as melhores opções terapêuticas. No HB, na área 

de oncologia já se encontram implementadas estas consultas. 

O FHNM inclui todos os medicamentos que podem ser utilizados a nível hospitalar, 

orientações específicas sobre a utilização dos mesmos e monografias/protocolos terapêuticos 

para tratamento de determinadas patologias. Todos os medicamentos são designados pelo seu 

nome genérico ou Denominação Comum Internacional (DCI) e deve incluir apenas 

medicamentos com valor terapêutico acrescido e custo-efetividade aceitável. 
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Na elaboração do FHNM existem critérios gerais a serem considerados, nomeadamente, o 

principio da segurança, da necessidade, da eficácia, da economia e da alternativa terapêutica. 

6.4. Grupo Coordenador Local do Programa de Prevenção e Controlo de 

Infeção e Resistência aos Antimicrobianos 

O GCL-PPCIRA tem como objetivo o controlo de infeções, que é uma componente essencial 

nos cuidados prestados ao doente, havendo necessidade de um conhecimento e atualização 

constantes das suas normas e evidências clínicas. Desta forma, é importante identificar as 

evidências e incorporá-las na prática diária para prevenir as Infeções Associadas aos Cuidados 

de Saúde (IACS). 

O GCL-PPCIRA tem como missão promover a segurança e qualidade dos cuidados 

prestados aos doentes, promover a segurança dos profissionais e visitas, através da prevenção 

e controlo das IACS.  

Para a implementação integral do PPCIRA no HB, existe um grupo multidisciplinar de apoio 

ao GCL, fundamental para a promoção da cultura de segurança do doente e para a garantia da 

comunicação entre todas as partes envolvidas no processo de melhoria contínua da qualidade. 

O GCL-PPCIRA é composto por um grupo de profissionais, sendo eles, um coordenador 

(enfermeiro), um enfermeiro, um médico de patologia clínica, um médico de medicina interna, 

um técnico superior (engenheiro biomédico), um farmacêutico e um gestor hoteleiro. 

7. Gestão de Stocks de Medicamentos, Produtos Farmacêuticos e 

Dispositivos Médicos 

No HB, a gestão de stocks é feita por diferentes métodos, adequados ao tipo de produto, ao 

seu consumo médio e à sua rotatividade. Existe o método Manufacturing Resource Planning 

(MRP) e o método Kanban®. 

7.1. Manufacturing Resource Planning 

Este método é aplicado a todos os produtos stockáveis, ou seja, que devem existir em stock 

nos SF, uma vez que têm um consumo regular e efetivo. 

Para todos os produtos parametrizados e geridos desta forma, estão definidos indicadores 

de gestão: ponto de encomenda, stock máximo e stock mínimo, que podem ser consultados na 

ficha de cada produto. 

No HB, os indicadores de gestão são calculados através do método “Método de Cálculo 

com Base em Dias de Stock”. Este método analisa os consumos dos produtos no ano anterior e 

efetua o cálculo da quantidade necessária de cada produto para um determinado número de dias 

de stock. 

No HB, o cálculo está efetuado de acordo com os seguintes parâmetros para a generalidade 

dos produtos stockáveis: 

 Stock mínimo: 5 dias; 

 Stock máximo: 30 dias; 

 Ponto de encomenda: 15 dias. 
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Para produtos com alta rotatividade e consumo, estes parâmetros foram ajustados 

individualmente. 

7.1.1. Encomendas 

Os produtos geridos pelo método MRP são encomendados diariamente. O farmacêutico 

responsável pela Gestão emite da aplicação informática uma listagem de todos os produtos que 

se encontram abaixo do ponto de encomenda previamente parametrizado. Essa listagem 

corresponde à deteção das necessidades de compra para os produtos stockáveis. 

Após a elaboração das notas de encomenda, as mesmas são validadas de acordo com as 

orientações da instrução de trabalho e tendo em conta o valor da encomenda esta é validada por 

diferentes pessoas. 

Nos estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas, além do processo normal de 

aquisição, é necessário o envio de um anexo VII (Modelo nº 1506 da Imprensa Nacional da Casa 

da Moeda (INCM)) devidamente preenchido, assinado e carimbado pelos SF. No caso das 

Autorizações de Utilização Especial (AUE), tem de se enviar a respetiva autorização do Infarmed. 

7.2. Método Kanban® 

Este método corresponde a um conjunto de cartões que são colocados juntamente com os 

produtos no respetivo local de armazenamento.  

Cada cartão Kanban® (Anexo III) contém informações relativas ao produto, como a 

designação por DCI, código de identificação interno, localização, quantidade máxima, quantidade 

mínima e ponto de encomenda. Deste modo, quando se atinge um cartão Kanban® é porque o 

ponto de encomenda desse produto foi atingido e o cartão será entregue à pessoa responsável 

pelas encomendas para que coloque o produto em causa na lista de produtos a encomendar. 

7.3. Gestão de Stocks de Produtos sem Consumo Regular 

Todos os produtos que não têm consumo regular e que não são considerados produtos para 

utilização em caso de urgência, não têm stock nos SF. Estes produtos são geridos 

individualmente, sendo a sua necessidade de compra é sinalizada manualmente por qualquer 

colaborador dos SF, ao farmacêutico responsável pela Gestão, quando existe prescrição ou 

pedido. 

7.4. Procedimento de Aquisição de Caráter Urgente 

Sempre que, por rutura de produto ou qualquer outro motivo imprevisto, se verifique a 

necessidade de aquisição excecional ou de caráter urgente, a mesma deve ser efetuada ao 

armazenista/distribuidor contratado pelo HB. 

Se o pedido for realizado até ás 13 horas a entrega é realizada durante a tarde; caso o 

pedido seja realizado entre as 13 horas e as 20 horas a entrega é realizada no dia seguinte de 

manhã. 

7.5. Rutura de Stock 

Quando as encomendas estão pendentes há 5 dias úteis ou mais, o AT contacta com o 

fornecedor e preenche um documento com a justificação da demora da entrega. 

Este documento é posteriormente analisado pelo farmacêutico responsável, que decide qual 

a ação a desenvolver. Se o produto estiver em rutura no fornecedor habitual ou no distribuidor 
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do HB, pode-se fazer uma compra a farmácias de oficina (se não for medicamento de uso 

exclusivo hospitalar) fazer empréstimo a outro hospital ou procurar fornecedor alternativo. 

De seguida, o AT vai proceder de acordo com as decisões do farmacêutico. 

Quando não é possível encontrar alternativa, é emitido um comunicado de rutura aos SC. 

7.6. Inventário 

Anualmente é realizado um inventário, de forma manual, nos SF. O objetivo deste inventário 

é acertar o stock informático com o stock físico. 

8. Medicamentos Extra-Formulário 

Todos os hospitais nacionais se regem pelo FHNM. Este formulário inclui uma lista de todos 

os medicamentos autorizados a serem utilizados e fornecidos aos hospitais nacionais. Este 

manual está organizado por grupos de fármacos (sistemas em que atuam), e inclui uma pequena 

descrição do sistema, do grupo de medicamentos, efeitos adversos mais comuns, e quais os 

medicamentos autorizados. Este stock de medicamentos é gerido pelos SF, e quando 

requeridos, são cedidos aos SC. 

Quando um medicamento que não se encontre no formulário é requerido, o prescritor deve 

preencher um documento para autorização de medicamentos extra-formulário (Anexo IV). Aqui, 

o prescritor indica o medicamento que pretende que não se encontra no FHNM, indica o motivo 

da necessidade desse medicamento, dose, e toda a informação que considerar necessária. Este 

documento é enviado para a CFT, que tem a função de autorizar ou não a utilização deste 

medicamento. O motivo para a utilização do medicamento extra-formulário, que justifique a sua 

utilização e não a de um medicamento que se encontre incluído no FHNM, é alvo de avaliação. 

Se for autorizado, os SF podem fornecer este medicamento ao SC prescritor. Se não for 

autorizado, o CFT aconselha a utilização de um medicamento presente no FHNM, que terá a 

mesma ação e eficácia que o medicamento extra-formulário requerido, não comprometendo de 

qualquer forma a terapêutica do utente. 

9. Autorização de Utilização Especial 

A aquisição direta de medicamentos sem AIM em Portugal é efetuada ao abrigo de uma 

AUE, concedida pelo Infarmed de acordo com a Deliberação nº105/CA/2007 [7]. 

A AUE é atribuída para um medicamento e fornecedor específico, para quantidade solicitada 

e é válida durante o ano civil em curso. 

Sempre que há necessidade de aquisição deste tipo de produtos, o envio da nota de 

encomenda ao fornecedor deve ser acompanhado da AUE emitida pelo Infarmed. 

10. Autorização Excecional 

A partir de 2006 todos os fármacos com nova Autorização de Introdução no Mercado (AIM), 

de uso exclusivo hospitalar, têm de ter comprovação farmacoeconómica, por parte do Infarmed. 

Se a avaliação for positiva este medicamento pode ser utilizado em meio hospitalar, caso a 

avaliação seja negativa, nunca poderá ser utilizado em meio hospitalar. 

Em casos que os medicamentos em questão estejam pendentes de avaliação e algum 

médico pretenda utilizá-los, pode fazer uma Autorização Excecional (AE) (Anexo V) e enviar à 
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CFT, que caso concorde envia ao Infarmed. Esta AE deve conter a indicação terapêutica para a 

qual se pretende a utilização excecional do medicamento, os elementos sumários de 

identificação do(s) doente(s) a tratar e respetivo número previsto e os aspetos relevantes para a 

avaliação dos resultados. 

O Infarmed tem um prazo máximo de 15 dias para dar resposta ao pedido.  

Em casos raros e que estão descritos na página do Infarmed, os pedidos de AE devem ser 

fundamentadamente formulados por Centros Especializados para Utilização Excecional de 

Medicamentos, nomeadamente, nas especialidades de oncologia e oftalmologia. 

11. Sistemas de Distribuição de Medicamentos 

O sistema de distribuição de medicamentos constitui uma das atividades dos SF de um 

hospital. O sistema implementado no HB permite garantir o cumprimento da prescrição, diminuir 

os erros associados à sua dispensa e administração e monitorizar a terapêutica, garantido assim 

que a distribuição dos medicamentos é feita de forma segura, eficaz e em tempo útil. 

No HB existem dois tipos de distribuição: a distribuição diária em dose unitária e a 

distribuição clássica. 

11.1. Distribuição Diária em Dose Unitária  

Este tipo de distribuição tem como objetivos fornecer medicamentos de forma 

individualizada por doente, aumentar a segurança do circuito do medicamento, diminuir custos, 

reduzindo desperdícios e racionalizando a terapêutica, diminuir stock de medicamentos nos SC, 

promover a intervenção farmacêutica, entre outros. 

É um serviço que está incluído nos SF e permite a distribuição individualizada de 

medicamentos por dia e por doente, otimizando as entregas aos SC. 

Neste tipo de distribuição existem várias etapas, sendo a primeira a prescrição médica e a 

última a devolução de medicamentos não administrados, caso existam (Anexo VI). 

A prescrição médica, tal como o nome indica, é efetuada pelo médico e é sempre executada 

eletronicamente. Na prescrição deve constar a identificação do doente, SC em que se encontra 

e os medicamentos prescritos (dose, quantidade, posologia). 

De seguida, processa-se a validação da prescrição pelo farmacêutico, que é realizada 

informaticamente (cada SC tem um farmacêutico responsável). Nesta etapa o farmacêutico ao 

validar a prescrição deve rever a medicação tendo em conta as caraterísticas do doente e do 

medicamento, nomeadamente doses, duplicação da terapêutica, interações major, entre outros. 

Depois da validação, os medicamentos a preparar são enviados para o Kardex® (Anexo VII) ou 

Fast Dispensing System (FDS®) (Anexo VIII) que são equipamentos de dispensa 

semiautomática.  

Assim, passamos à etapa da preparação da medicação que é feita pelo TDT para um 

período de 24 horas. Quando os medicamentos se encontram armazenados no Kardex®, a 

dispensa é efetuada por medicamento. Se estiverem armazenados no FDS® a dispensa é 

individualizada por doente. O FDS® é destinado à reembalagem de formas farmacêuticas (FF) 

orais sólidas (Anexo IX). As restantes FF são dispensadas no Kardex®. Existe uma zona de 
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armazenamento (“zona dourada”) para os medicamentos de elevada rotatividade, para 

assegurar a rápida reposição deste equipamento. 

De seguida é efetuada a distribuição da medicação aos SC pelo AO.  O registo do consumo 

dos medicamentos é realizado pelo farmacêutico, que tem como finalidade garantir adequada 

gestão de stock, fazendo o débito dos medicamentos enviados para os SC. 

No final do processo, o AO devolve as gavetas do dia anterior aos SF e caso ainda existam 

medicamentos não administrados deve fazer a sua devolução, tendo em conta o estado de 

conservação, apresentação, identificação e prazo de validade do medicamento. 

A automatização dos procedimentos de distribuição pretende: facilitar tarefas e minimizar 

erros.  

11.2. Distribuição de Medicamentos por Reposição de Stocks 

No HB existem vários sistemas de reposição de stocks, sendo eles, a distribuição clássica, 

os armazéns avançados, o Pyxis®, os cartões Kanban® e a reposição por contagem de stock. 

Neste tipo de distribuição é importante referir que para qualquer um dos métodos, o pedido 

é efetuado com base num stock quantitativo e qualitativo, previamente estabelecido entre os SF 

e os SC e também a periodicidade com que os pedidos são realizados e entregues.  

11.2.1. Distribuição Clássica  

É um método de reposição de stocks que tem por base um pedido informático semanal 

efetuado pelo enfermeiro responsável pelo SC e tem como objetivo a reposição de todos os 

armários de stock existentes no SC, exceto o Bloco Operatório (BO), Serviço de Urgência (SU) 

e SC com armazém avançado. 

11.2.1.1. Pedidos Semanais 

A dispensa dos medicamentos é efetuada por SC e é baseada no pedido efetuado pelo 

enfermeiro responsável do SC. A análise do pedido é realizada pelo farmacêutico, que analisa 

se a quantidade e medicamentos pedidos está conforme o acordado previamente. De seguida, 

procede-se à preparação da medicação, também denominada por picking, que é realizada pelo 

TDT em Personal Digital Assistants (PDA) (a dispensa também pode ser realizada de forma 

manual). Quando a dispensa é realizada por PDA, o débito do pedido é feito de forma direta, 

aquando da dispensa; se a dispensa for realizada de forma manual, o débito tem de ser efetuado 

de forma eletrónica em computador. No final da dispensa, o TDT coloca a medicação numa sala 

apropriada e imprime a guia do pedido que contém os produtos e as quantidades enviadas e os 

produtos em falta. 

Existem dias definidos para cada SC fazer o pedido e para a entrega. A periodicidade 

também está definida de acordo com as necessidades do SC 

A entrega da medicação é realizada por um AO, que também está responsável pela 

preparação dos soros, inflamáveis e produtos de frio. Depois da entrega, o enfermeiro 

responsável pelo SC, confere e armazena a medicação. 

O farmacêutico é responsável pela verificação dos produtos fornecidos e produtos em falta 

e por encerrar os respetivos pedidos. 
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11.2.1.2. Pedidos Urgentes 

Estes pedidos surgem quando os gastos do pedido semanal superam o stock disponível. 

Neste caso, o enfermeiro responsável pelo SC efetua um pedido urgente na aplicação informática 

ate às 13 horas, sendo entregues no próprio dia. O restante procedimento é executado de forma 

igual aos pedidos semanais. 

11.2.1.3. Distribuição de Vacinas 

Quando o doente internado necessita de alguma vacina do Plano Nacional de Saúde, o 

médico efetua um pedido para que o farmacêutico as possa solicitar ao Centro de Saúde (CS) 

do doente. Caso o CS do doente não disponha destas vacinas, são pedidas à ARS. 

O farmacêutico regista o pedido e a chegada da vacina e também o seu lote e validade para 

haver um maior controlo, dado que estas vacinas não entram no stock dos SF nem dos SC 

(Anexo X). Estas vacinas são entregues nos SF exclusivamente para uso do doente para quem 

foi pedida.  

11.2.2. Armazéns Avançados  

O método de reposição de stock por Armazém Avançado (AA), também designado por 

distribuição avançada, é um sistema de reposição de medicamentos, tendo por base os registos 

dos consumos efetuados no SC onde está implementado. Destaca-se do método de reposição 

tradicional por ser um método em que o stock é controlado a nível informático, não sendo 

necessário o enfermeiro realizar inventário do stock. 

Assim, o pedido para reposição de stock é gerado informaticamente e o enfermeiro só tem 

de debitar do stock do SC os medicamentos de grandes volumes. O restante procedimento é 

executado de forma igual aos pedidos semanais. Após prescrição médica, o medicamento é 

administrado ao doente, e o enfermeiro regista a administração com respetivo débito ao AA. 

A implementação de AA apresenta vantagens consideráveis na distribuição dos 

medicamentos e reposição de stocks, permitindo simplificar o processo logístico e otimizar e gerir 

stocks de forma mais eficiente, bem como os serviços humanos.  

A decisão de implementar AA nos serviços é dada pelo farmacêutico responsável pelo SC, 

e implica um estudo prévio de todo o processo. O farmacêutico tem assim, a função de 

determinar o nível de reposição (corresponde ao stock que deve existir no SC, abaixo do qual é 

feita reposição), para ser validado pelo próprio e pelo enfermeiro responsável. Deve também 

sensibilizar tanto a equipa médica como a equipa de enfermagem para o novo modelo de 

registos, bem como adequar e organizar o AA para o bom funcionamento do novo sistema de 

reposição.  

Durante o horário de encerramento do SF, sempre que necessário um produto que não 

conste no AA do SC, pode ser feito um empréstimo pelo enfermeiro responsável a outro SC. O 

farmacêutico responsável faz a devolução informática do produto ao SC que o solicitou, 

importando o seu consumo neste mesmo SC. 

11.2.3. Pyxis®  

O Pyxis® (Anexo XI) é um armazém avançado/eletrónico constituído por um armário 

informatizado, que armazena um stock definido e regista num software todos os consumos e 
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movimentações que sejam efetuados, permitindo um maior controlo e mais organizado da 

utilização do medicamento, bem como do seu consumo. Este tipo de sistema permite aumentar 

a eficácia da gestão do medicamento e segurança da sua utilização. No HB este método 

encontra-se implementado na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes (UCIP). 

Para se poder ter acesso ao Pyxis® é necessário estar no seu sistema, ou seja, tem de 

haver um registo prévio que é feito na farmácia pelo farmacêutico. Depois a sua utilização só é 

permitida após introdução do número de identificação do HB seguida de confirmação do usuário 

por impressão digital. 

Para o sistema dar autorização e distribuir determinado medicamento, os enfermeiros do 

serviço têm de selecionar o utente em questão, e escolher o medicamento pretendido da 

prescrição, o sistema fornece o medicamento, e este é debitado informaticamente para o 

respetivo doente. 

Para estes medicamentos que são armazenados no Pyxis® define-se um stock máximo e 

um stock mínimo (segurança) para cada um.  

O Pyxis® regista a entrada e saída de medicamentos. Sempre que se efetua reposição de 

stock, ao ser introduzido o medicamento no sistema, é automaticamente gerado o débito no stock 

dos SF e a entrada no stock do SC. A transferência do registo é automática entre os serviços. 

Neste tipo de sistema, a reposição de medicamentos é diária. 

A gestão da distribuição e reposição dos medicamentos é da responsabilidade dos SF. O 

farmacêutico responsável tem de verificar diariamente todas as prescrições atribuídas aos 

utentes para garantir a disponibilidade dos medicamentos selecionados. 

Outras vantagens associadas à utilização do Pyxis® estão relacionadas com a gestão dos 

prazos de validade. No sistema está registada a data de validade mais próxima de cada 

medicamento, permitindo diminuir o desperdício. O facto de ser um armazenamento inteligente, 

e apenas abrir o compartimento correto onde se encontra o medicamento, é outra medida que 

diminui o risco de erro. 

Nem todos os medicamentos da UCIP são distribuídos pelo Pyxis®.  

11.2.4. Reposição por Contagem de Stocks 

No BO e SU, o processo de reposição de stocks é realizado por contagem de stock. Este 

tipo de reposição baseia-se numa contagem manual do stock existente no respetivo SC, em dias 

pré-estabelecidos, com posterior reposição para o nível máximo acordado. 

Desta forma, tanto no BO como no SU, a reposição de stock é feita através de uma 

contagem manual pelo AO com PDA, que ao fazer esta contagem gera automaticamente um 

pedido informático para o nível pré-estabelecido. De seguida, o farmacêutico valida o pedido e 

este é preparado pelo TDT e AO e resposto pelo AO. 

11.2.4.1. Bloco Operatório 

No BO, dada a eventual necessidade durante uma cirurgia da utilização de um ou vários 

medicamentos extra-formulário, o BO possui em stock alguns destes medicamentos. A reposição 

destes medicamentos é efetuada após justificação extra-formulário preenchida pelo médico 

prescritor. O enfermeiro responsável do BO envia diariamente, todas as justificações extra-
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formulário preenchidas nas cirurgias, para que os medicamentos usados possam ser debitados 

ao doente a quem foi administrado. Estando o débito concluído, o medicamento pode ser reposto 

no bloco. 

Em cirurgia de ambulatório, de modo a iniciar a dispensa imediata de medicamentos no 

período pós-operatório aos doentes, foram criados protocolos terapêuticos de acordo com o 

Decreto-Lei nº 75/2013, de 4 de junho [8] sob a forma de kits de medicamentos (Anexo XII). 

Existem três tipos de protocolos (A, B e C), sendo o A composto por paracetamol 500 mg, o B 

composto por ibuprofeno 400 mg e o C composto por tramadol 50 mg e ondansetrom 8 mg 

(SOS). Para cada protocolo são preparados dois kits diferentes, um para 2 dias e outro para 3 

dias 

A preparação destes kits é da responsabilidade dos SF, e contém a quantidade total de 

medicamentos do respetivo protocolo, assim como informação da posologia e modo de 

administração. A reposição dos kits é efetuada mediante o envio de receitas prescritas aos 

doentes. 

11.2.4.2. Serviço de Urgência 

O SU encontra-se segmentado em função das necessidades dos utentes, existindo duas 

unidades: urgência geral e Unidade de Cuidados Intermediários Médicos (UCIM). Na urgência 

geral existe um armário central, que serve como abastecimento aos diversos armários existentes 

nas salas constituintes deste serviço.  

Na UCIM, a contagem e reposição é realizada diretamente por um AO do SF, mediante as 

necessidades de reposição do stock. Diariamente, o farmacêutico responsável faz a validação 

da prescrição efetuada na UCIM e garante a sua disponibilidade no serviço para administração. 

O farmacêutico responsável por este serviço pode também permitir a dispensa de 

medicamentos que não estejam estabelecidos nos stocks dos serviços, assim como 

medicamentos extra-formulário quando devidamente justificados. 

11.2.5. Unidade de Cuidados Intensivos Neurocríticos  

A Unidade de Cuidados Intensivos Neurocríticos (UCIN) utiliza um sistema informático 

diferente (B-simple) da restante rede de serviços (Glintt). Na UCIN, como o sistema informático 

é diferente, foi necessário implementar outro tipo de reposição de stock. Utiliza o método 

Kanban® para fazer a gestão dos medicamentos e produtos farmacêuticos.  

Neste tipo de distribuição não há pedido do enfermeiro, simplesmente quando se atinge o 

stock mínimo de um medicamento, pré-acordado para este SC, é enviado o cartão Kanban® do 

respetivo medicamento para a farmácia e o stock é preparado em função da quantidade máxima 

para esse produto. Pode não haver reposição diária de cartões Kanban®, mas pode ser enviada 

medicação para um doente específico porque não faz parte do stock, tratando-se então de um 

sistema de reposição diária. 

11.2.6. Distribuição de Gases Medicinais 

Os gases medicinais são de extrema importância nos serviços prestados a nível hospitalar. 

Segundo o estatuto do medicamento (Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto [9]), os gases 
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medicinais, na forma pura ou em mistura, são todos os gases incluídos na definição de 

medicamento ou de dispositivo médico.  

No HB os gases medicinais que existem são: oxigénio (O2), azoto (N2), dióxido de carbono 

(CO2), protóxido de azoto (N2O), árgon (Ar), ar medicinal (O2 + N2), hexaflureto de enxofre (SF6), 

octafluorpropano (C3F8) e hexafluoretano (C2F6). Atualmente apenas quatro gases medicinais 

são considerados medicamentos, estando todos disponíveis no HB (O2, ar medicinal, N2O e óxido 

nítrico). Os restantes gases medicinais são considerados dispositivos médicos. 

Os gases medicinais são armazenados numa sala de acesso restrito em garrafas, que tem 

de ter algumas características obrigatórias, nomeadamente, rótulo, simbologia, tipo de material 

e cor. Estas garrafas têm ogivas de cores diferentes que permitem identificar o gás contido em 

cada um deles. Além disso, o circuito de cada gás também é da cor da ogiva desse mesmo gás 

(Anexo XIII).  

Além desses reservatórios, o HB também dispõe de reservatórios criogénicos fixos, 

termicamente isolados, destinados a conter gases criogénicos ou liquefeitos a temperaturas 

muito baixas, sendo o gás removido no estado gasoso ou líquido. 

O HB dispõe de um sistema que se destina a distribuir gases medicinais para administração 

através de máscaras ou outros dispositivos médicos ativos (sistema em rede). Neste tipo de 

sistema existem três fontes de fornecimento: principal, de reserva e de emergência. O sistema 

principal e de reserva vão alternando entre si. No sistema de emergência só se trocam os 

cilindros em caso de validade curta ou se a pressão estiver demasiado baixa. 

O débito da quantidade descarregada é feito pelo Farmacêutico Responsável, com auxílio 

de uma tabela, na qual se atribuíram diferentes valências aos serviços, de acordo com o 

consumo esperado (Anexo XIV). 

Para além deste sistema em rede, existem garrafas de gases medicinais usadas quando é 

necessário o transporte de doentes entre SC. Neste caso, cada SC tem um stock de garrafas 

pré-estabelecido e é reposto por substituição de garrafa vazia por garrafa cheia. Para esta 

substituição ocorrer, todos os dias um AO dos SF efetua a contagem em todos os SC das 

garrafas de oxigénio 5L oxipra, registando as garrafas cheias, semivazias e vazias (Anexo XV). 

Também existem gases em kits que são para uso individual no BO, nomeadamente, C3F8, SF6; 

C2F6. 

Em todos os SC existe um carro de emergência que contém um cilindro de oxigénio, mas a 

contagem deste tipo de stock é da responsabilidade do enfermeiro, sendo ele o responsável por 

fazer o pedido de reposição. 

A empresa responsável pela reposição dos gases medicinais é a Praxair. 

11.2.7. Medicamentos Sujeitos a Legislação Restritiva  

Nos medicamentos sujeitos a legislação restritiva estão incluídos os medicamentos 

psicotrópicos e estupefacientes, medicamentos derivados do sangue ou do plasma humano e 

medicamentos sujeitos a pedido de AUE.  
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11.2.7.1. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

Estupefacientes e psicotrópicos são substâncias com capacidade de atuação no sistema 

nervoso central. A utilização de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes é efetuada de 

acordo com a legislação vigente (Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de janeiro [10], Decreto 

Regulamentar nº 61/94, de 12 de outubro [11] e Portaria 981/98, de 8 de junho [12]) que também 

define quais as substâncias estupefacientes e psicotrópicos sujeitas a controlo. Este tipo de 

medicamentos tem um circuito especial para aquisição, armazenamento e distribuição. 

A aquisição é efetuada através de uma encomenda ao fornecedor, sendo necessário o 

anexo VII - Modelo nº 1506 distribuído pela INCM (Anexo XVI). Este anexo deve ser devidamente 

preenchido, assinado pelo farmacêutico e carimbado pelos SF. 

Nos SF do HB, estes medicamentos são armazenados em local restrito, onde só os 

farmacêuticos têm acesso através de leitura do cartão de identificação. A sua gestão é feita pelo 

método de Kanban®. Nos SC, existe um stock pré-estabelecido entre os SF e o respetivo SC, 

para ser utilizado mediante uma prescrição médica e onde o armazenamento é feito em cofre 

com fechadura de segurança e em sala de acesso restrito. Aquando da administração destes 

medicamentos, o enfermeiro tem de registar no anexo X - Modelo nº 1509 distribuído pela INCM 

(Anexo XVII), e este anexo vai permitir aos SF repor o stock gasto, sendo que existem campos 

de preenchimento obrigatório, quer pelo médico, enfermeiro e farmacêutico. 

Nos SF há um rigoroso controlo destes medicamentos, sendo o stock físico contado 

diariamente e comparado com o stock existente no sistema Glintt. 

O farmacêutico tem a responsabilidade de verificar a conformidade dos registos, numerar 

os documentos, fornecer a medicação e efetuar o consumo informático dos medicamentos 

fornecidos. 

Relativamente ao stock de metadona existente no HB, este é fornecido pelo Centro de 

Respostas Integradas (CRI) da ARS de Braga, mas segue as mesmas normas dos restantes 

estupefacientes e psicotrópicos. Além disso, de 2 em 2 meses, o farmacêutico responsável pelos 

estupefacientes e psicotrópicos envia por correio eletrónico os registos de todos os consumos 

relativos a estes medicamentos (anexos X digitalizados). 

Toda a documentação associada a estes medicamentos tem de ser arquivada e organizada 

cronologicamente pelos SF durante 3 anos. A destruição/inutilização destes medicamentos é 

efetuada da mesma forma que os outros medicamentos, com exceção de que é acompanhada 

por um “Auto de destruição”, onde consta uma listagem de todos os medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos que são inutilizados. 

11.2.7.2. Medicamentos derivados do Sangue/Plasma Humano 

Os medicamentos derivados do sangue ou plasma humano, genericamente chamados de 

hemoderivados, são medicamentos biológicos preparados à base de componentes do sangue 

humano. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), são medicamentos constituídos por 

proteínas plasmáticas de interesse terapêutico, cuja síntese por métodos convencionais não é 

possível ou é excessivamente cara, sendo obtidos através do sangue e plasma de dadores 

humanos saudáveis. 
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Estes medicamentos estão sujeitos a legislação própria (Despacho Conjunto nº 1051/2000, 

de 14 de setembro [13] e o Despacho nº 28356/2008, de 13 de outubro [14]), tendo sido 

estabelecido um procedimento uniforme de registo de todos os atos envolvendo medicamentos 

hemoderivados, desde a sua requisição clínica, distribuição aos SC e administração ao doente. 

No HB, existe um farmacêutico responsável por estes medicamentos. O seu 

armazenamento é feito no mesmo armazém e da mesma forma que os medicamentos 

estupefacientes e psicotrópicos, estando limitado o seu acesso a farmacêuticos por identificação 

através de cartão magnético. Alguns destes medicamentos estão armazenados em frigorífico, 

na sala de frios, e são todos geridos por método Kanban®.  

A distribuição de hemoderivados é realizada apenas perante prescrição médica 

individualizada, sendo utilizado um modelo específico para requisição destes medicamentos 

(Modelo nº 1804, exclusivo do INCM). Este documento é constituído por duas vias: via farmácia 

e via serviço, onde a primeira é arquivada nos SF e a segunda no processo clínico do doente e 

é numerado sequencialmente nos SF (Anexo XVIII). Além disso, existe uma zona de 

preenchimento obrigatória que inclui o número de certificado Infarmed, que certifica que este 

hemoderivado pode ser usado nos doentes e 4 quadros de preenchimento (Certificado de 

Autorização de Utilização do Lote (CAUL)). O quadro A identifica o médico e o doente e o quadro 

B refere-se à prescrição do hemoderivado. O quadro C é preenchido pelo farmacêutico com o 

nome do medicamento a ser fornecido, quantidade, lote, laboratório de origem/fornecedor e 

CAUL. O quadro D só é preenchido depois da entrega do medicamento ao SC, sendo o 

enfermeiro responsável por registar a sua administração. 

Cada medicamento hemoderivado é identificado com um rótulo próprio para estes 

medicamentos (SC, identificação do doente, HB, medicamento e quantidade e condições de 

conservação). Em apenas alguns SC estes medicamentos fazem parte do seu stock próprio, 

devido à especificidade do serviço, nomeadamente BO, devido à necessidade de utilização 

destes medicamentos durante as cirurgias. Quando administrado um produto deste stock, é 

enviado ao SF um registo de administração, para ser devidamente preenchido. Após o seu 

preenchimento, o stock do SC é reposto, e o consumo do medicamento é feita no nome do 

doente. 

No HB existem casos particulares da distribuição de hemoderivados, nomeadamente, no 

Hospital de Dia Médico (HDM), Oncológico e Pediátrico. Nestes casos, os tratamentos com 

medicamentos hemoderivados a administrar são previamente agendados por estes SC. Deste 

modo, semanalmente são enviadas para os SF as prescrições dos tratamentos a efetuar na 

semana seguinte. 

Todos os inícios de tratamento com medicamentos hemoderivados, em regime de HDM, 

carecem de prévia autorização da CFT e da Comissão Executiva (CE), quando se destinam a 

situações off label. 

11.3. Distribuição em Regime de Ambulatório 

Determinadas terapêuticas necessitam de ser rigorosamente acompanhadas por 

profissionais de saúde, de modo a assegurar a sua eficácia e efeitos secundários possivelmente 
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graves. Desta forma, para evitar a necessidade de internamento, alguns medicamentos são 

distribuídos aos doentes em regime de ambulatório. Esta distribuição é assegurada pelos SF 

Hospitalares, pela Unidade de Ambulatório (UA), possibilitando um maior controlo e vigilância 

destas terapêuticas e assegurando a adesão dos doentes à terapêutica. Consequentemente é 

possível uma redução dos riscos inerentes a um internamento (infeções nosocomiais) e a 

possibilidade de o doente continuar o tratamento no seu ambiente familiar, aumentando a sua 

qualidade de vida. A nível económico, a comparticipação de certos medicamentos só pode ser a 

100% se forem dispensados pelos SF Hospitalares, conferindo também vantagem para o utente. 

Na UA, existe um armazém próprio, com toda a medicação destinada a distribuição em 

regime de ambulatório, cujas condições de armazenamento são diariamente avaliadas. No 

armazém os medicamentos estão armazenados em estantes e no frigorífico, por ordem 

alfabética, consoante as condições de armazenamento temperatura inferior a 25ºC e 2-8ºC, 

respetivamente.  

Existe um consultório para cedência da medicação ao utente, em ambiente reservado e 

privado, para que todas as informações sobre o medicamento sejam transmitidas e que todas as 

dúvidas sejam esclarecidas. 

Para a dispensa de medicação em ambulatório, é necessário que o médico efetue a 

prescrição médica e preencha um pedido de autorização de dispensa de medicamentos em 

regime de ambulatório (Anexo XIX). Neste documento, indica a terapêutica necessária e o 

diagnóstico da patologia para essa medicação. A autorização da dispensa é decidida pelos 

órgãos de administração e gestão do HB. Em casos de medicação off-label, é necessário 

também um parecer da CES. A medicação apenas pode ser cedida ao utente após aprovação 

do pedido enviado à administração e perante prescrição médica. Para além dos doentes 

seguidos na consulta externa do HB é dispensado os medicamentos ao abrigo da Portaria 

48/2016 de 22 de março aos doentes seguidos em Consultórios Privados. Estes consultórios e 

os prescritores encontram-se descritos online no site da Direção Geral de Saúde. O farmacêutico 

deverá sempre confirmar a presença do consultório e do prescritor na tabela disponível no site e 

apenas pode fornecer a medicação se todos estes parâmetros se encontrarem de acordo. As 

prescrições médicas têm uma validade de 4 meses após a data de prescrição. A medicação pode 

ser levantada durante o período de validade da prescrição, sendo cedido medicação para um 

período de 30 dias. Este requisito é muito importante para um melhor controlo e registo da 

eficácia da terapêutica, uma vez ser medicação com possíveis efeitos secundários graves e cuja 

adesão à terapêutica é fundamental para melhorar a saúde dos utentes. A medicação de 

ambulatório pode ser levantada 23 dias após a última dispensa. O utente terá de se dirigir ao HB 

para levantar nova medicação para o próximo mês. Em casos excecionais, é possível ceder 

medicação para períodos superiores a 30 dias, mas apenas mediante aprovação da 

administração. O utente realiza este pedido, e após aprovação da administração e gestão, a 

cedência de medicação para períodos superiores a 30 dias é possível.  

Na primeira cedência de medicação, é dado ao utente o cartão de identificação do utente 

onde se registam as datas para as próximas cedências. Na primeira consulta, é necessário ser 
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o próprio a levantar a medicação, para que o farmacêutico consiga fazer um adequado 

aconselhamento salvo exceção o cuidador pode fazer o levantamento da medicação sob 

autorização do utente. O farmacêutico deve informar o doente sobre a medicação que fornece, 

nomeadamente a quantidade fornecida, via de administração, condições de armazenamento, 

possíveis efeitos secundários, data do próximo levantamento, validade da prescrição e possíveis 

interações. Deve reforçar verbalmente e por escrito o modo de administração e a necessidade 

da adesão à terapêutica para a eficácia do tratamento. Após o registo informático da cedência, 

o utente deverá assinar um termo de responsabilidade onde se responsabiliza pela correta 

utilização e conservação da mesma (Anexo XX) e um documento que descreve a medicação e 

as quantidades dispensadas (Anexo XXI). Para as restantes cedências não é necessário a 

presença do utente para o levantamento, podendo ser os seus cuidadores, desde que 

apresentem o seu CC/BI e o cartão de identificação do utente.  

Neste tipo de distribuição existem alguns procedimentos específicos para medicamento 

sujeitos a restrições, devido à segurança na sua utilização. No caso da talidomida, o seu uso 

está indicado apenas no tratamento de mieloma múltiplo em pessoas com mais de 65 anos mas 

pode existir a necessidade de usos “off-label”. No caso da dispensa de Talidomida, a validade 

da prescrição médica é de 3 meses na generalidade dos doentes, à exceção das mulheres com 

potencial para engravidar. Devido a teratogenicidade da Talidomida, nestes casos a prescrição 

é válida apenas por um período de um mês e só pode ser dispensada mediante apresentação 

de resultado negativo de teste de gravidez prescrito pelo médico assistente da doente e 

disponibilizado pelo Laboratório do HB. A dispensa é realizada mediante a apresentação do 

Formulário de Autorização de Prescrição (Anexo XXII) e o Livro do doente. No caso da hormona 

de crescimento, no início do tratamento é definido um responsável pelo levantamento desta 

medicação. No futuro, apenas estes poderão realizar o levantamento. Existe um dossier que 

contém a informação necessária sobre a criança e o seu responsável, sendo que para cada 

doente existe uma folha de dispensa que necessita de ser assinada pelo farmacêutico e pelo 

responsável.  

12. Ensaios Clínicos 

Os Ensaios Clínicos (EC) são caraterizados por serem estudos realizados no ser humano 

para avaliar efeitos clínicos, farmacológicos e farmacodinâmicos de medicamentos, para analisar 

a farmacocinética e/ou para determinar a segurança e eficácia de determinado medicamento. 

No HB, os SF são parte integrante das equipas de investigação, sendo que toda esta é 

coordenada pelo Centro Clínico Académico (CCA). As equipas são compostas por médicos 

farmacêuticos, enfermeiros, study coordinators e todos os profissionais de saúde que sejam 

necessários de acordo com o protocolo definido pelo promotor do ensaio. Tal como nos restantes 

serviços, existe um farmacêutico responsável pelos EC. 

O setor de EC dos SF localiza-se numa área específica, de acesso restrito. Nesta área 

encontram-se todos os medicamentos que estão em ensaio e os respetivos dossiers. Esta área 

tem controlo de temperatura e humidade. No caso dos frigoríficos, existe um registo contínuo de 

temperatura e humidade através do sistema Vigie; a temperatura e humidade ambiente são 
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controladas através de registo manual, todos os dias úteis, sendo verificados os valores máximos 

e mínimos. Para além desta sala, existe uma de quarentena, onde são armazenados todos 

dossiers de ensaios já terminados (que têm de ser guardados durante um período mínimo de 15 

anos), bem como medicamentos em ensaio que tenha sido detetado algum problema e as 

embalagens vazias a entregar aos laboratórios de modo a avaliarem a compliance.  

Nos EC existe um circuito do medicamento experimental (ME), que tem de ser cumprido com 

rigor. Assim, quando um EC é aceite no HB, o promotor faz o envio do ME para os SF, onde um 

farmacêutico faz a sua receção e armazenamento (contabilizando sempre o número de ME que 

deu entrada nos serviços e registando em dossier apropriado todas as etapas deste circuito). 

Caso seja um ME que necessite de alguma manipulação, esta é realizada nos SF. A sua 

dispensa é feita aquando da prescrição médica e com base no kit descrito pelo promotor. O 

paciente que recebe o ME, após administração/utilização, devolve aos SF as embalagens e/ou 

dispositivos utilizados, para serem devolvidas ao promotor, pois este é responsável pela sua 

destruição. A obrigatoriedade de entrega do ME utilizado também permite ter noção da adesão 

à terapêutica e rastreabilidade de todo o processo do circuito do ME (Anexo XXIII).  

13. Produção de Medicamentos 

A produção de medicamentos manipulados é uma das atividades fundamentais de um 

hospital. Este tipo de produção permite a personalização da terapêutica ao doente e o uso de FF 

que não são disponibilizadas pela indústria farmacêutica.  

13.1. Preparações Não Estéreis 

Nos SF do HB existe um laboratório próprio para preparações de FF não estéreis que 

contém todo o material e matérias-primas necessárias para a sua preparação. 

Tal como nos restantes capítulos, a preparação de um manipulado inicia-se pela validação 

da prescrição ou da requisição de reposição de stock pelo farmacêutico responsável. De seguida, 

é elaborada uma ficha de preparação para o respetivo manipulado (Anexo XXIV), onde se regista 

toda a informação acerca do medicamento manipulado (composição qualitativa e quantitativa, 

dosagem, FF, quantidade a preparar), o processo da sua preparação e os ensaios de controlo 

de qualidade. É também registado o número da ficha, a data de preparação e o número de lote 

interno atribuído ao manipulado. No final da preparação, procede-se aos ensaios de controlo de 

qualidade e ao seu acondicionamento apropriado, rotulagem e atribuição do prazo de validade. 

Caso tudo esteja conforme, é necessário a assinatura e data de quem o preparou, quem verificou 

e por fim a validação pelo farmacêutico responsável. 

Sempre que se prepara pela primeira vez um novo manipulado, o farmacêutico recorre a 

bibliografia de referência para confirmar indicações terapêuticas e formulação.  

No final, é feito o débito do manipulado ao respetivo doente e este é entregue ao SC do 

doente. Por uma questão de controlo, a ficha de preparação é arquivada numa capa no respetivo 

mês, que devem ser armazenadas por um período mínimo de 3 anos, e também existe um registo 

em computador. 

Nesta área existem auditorias às FF líquidas orais que devem ser realizadas de 6 em 6 

meses, de forma a avaliar se os manipulados estão a ser produzidos conforme as normas. 
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13.2. Preparações Estéreis 

Atualmente ainda não existem instalações adequadas à preparação de formulações estéreis 

nos SF do HB. Por este motivo, quando surge a necessidade de uma preparação estéril, esta é 

solicitada aos SF de outra unidade do Grupo José de Mello Saúde. 

13.2.1. Nutrição Parentérica 

Nos SF do HB existe um armazém próprio destinado à nutrição, onde é possível encontrar 

bolsas de nutrição parentérica (NP) standards, nutrição entérica e outros tipos de nutrição, 

nomeadamente leites e espessantes. 

Quando existe a necessidade de preparação de bolsas de NP personalizadas 

(principalmente para o SC de neonatologia) são preparadas pelo Hospital CUF Descobertas 

(HCD), com quem o HB tem protocolos. 

No HB existe uma folha em excel que tem como objetivo facilitar a prescrição médica e a 

validação realizada pelo farmacêutico responsável (Anexo XXV). As prescrições médicas de 

bolsas NP devem conter a identificação do doente, idade, peso e outras informações relevantes 

sobre o mesmo, bem como, a composição qualitativa e quantitativa das bolsas (Anexo XXVI). 

A NP no recém-nascido pretende providenciar os nutrientes necessários para promover a 

retenção azotada e a reserva proteica e fornecer energia para os processos metabólicos, 

facilitando o crescimento e maturação. A NP só é indicada caso não haja a possibilidade de 

nutrição entérica adequada.  

Relativamente a este tipo de nutrição é importante referir que pode ser periférica ou central. 

Por norma a via administração é escolhida com base no valor da osmolaridade da solução (além 

disso existem outras indicações e limitações para escolher a via de administração) e nas vias de 

acesso disponíveis. 

13.2.2. Colírios Fortificados 

Nos SF e alguns SC do HB existe um stock permanente de colírios fortificados de 

Vancomicina e Ceftazidima. A preparação destes colírios também é assegurada pelo HCD 

consoante as necessidades de reposição de stock, quer seja por utilização no SC ou término do 

prazo de validade.  

Atualmente está-se a tentar implementar a preparação destes colírios no HB. 

13.2.3. Preparações estéreis para administração no Bloco Operatório 

No BO quando há agendamento de cirurgias em que será necessário a administração de 

preparações estéreis, como Bevacizumab e Mitomicina, estas também são fornecidas pelo HCD.  

Tal como nos casos anteriores, atualmente, também se está a tentar implementar a 

produção destas preparações no HB. 

13.2.4. Preparação de Medicamentos Citotóxicos 

Nos SF do HB existem 4 áreas distintas: vestiário, sala de apoio, antecâmara e sala de 

produção/sala limpa para a preparação de medicamentos citotóxicos. No vestiário, os 

operadores retiram todos os acessórios e vestem a farda. Existe uma sala, antes da sala de 

apoio, onde se colocam protetores de calçado e luvas. 
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A sala de apoio é o local onde é feita a impressão dos rótulos de identificação (contêm o 

nome do doente, fármaco, dosagem, solução de diluição, via de administração, data de 

preparação e validade/estabilidade), mapas de produção e a preparação dos tabuleiros, por 

fármaco, que contêm todo o material, soluções de diluição e fármacos necessários para a 

produção das preparações. Nesta sala existem tabelas de apoio que permitem confirmar o 

material necessário para cada preparação e qual a validade/estabilidade de cada preparação 

como dos fármacos que não foram totalmente utilizados. Os tabuleiros são transferidos para a 

sala limpa através de um transfer. 

A antecâmara é o local onde se coloca o equipamento de proteção individual (bata 

descartável, touca, luvas e máscara) antes de entrar na sala de produção. A câmara de fluxo 

laminar vertical (CFLV) encontra-se na sala de produção. É a CFLV que permite a obtenção de 

preparações estéreis e a manipulação segura dos citotóxicos, diminuindo a exposição do 

operador. Para garantir a esterilidade das preparações, antes de começar a produção, o 

operador coloca umas luvas estéreis (substituídas aproximadamente a cada 30 minutos) e todo 

o material é pulverizado com álcool a 70% antes de entrar na CFLV. 

Durante a preparação é feita uma dupla verificação do processo, ou seja, um farmacêutico 

ou TDT prepara o fármaco e outro verifica todos os volumes medidos, fármacos, soluções de 

diluição e sistemas de administração utilizados. A rotulagem já é feita nesta sala de forma evitar 

erros. No final da preparação é realizado o transporte para a sala de apoio das preparações 

através do transfer. 

Na sala de apoio é realizada nova verificação da preparação e é identificada com etiqueta 

de citotóxico. Dependendo das caraterísticas da preparação, pode ser necessário a colocação 

de etiqueta de frigorífico e papel de alumínio para proteção da luz. 

Posteriormente, as preparações são colocadas no interior de sacos selados e transportadas 

para o HDM Oncológico por um AO, em caixas e malas próprias, devidamente identificadas e 

acompanhadas da documentação necessária.  

As preparações de administração intratecal são preparadas apenas no momento de 

administração e separadamente das restantes. Estas são identificadas com uma etiqueta 

vermelha com essa designação, de forma a evitar a ocorrência de erros na via de administração. 

O armazenamento e transporte destas preparações também são realizados separadamente das 

restantes e a sua entrega é realizada apenas no momento de administração para reduzir a 

probabilidade de ocorrência de erros.  

A limpeza da câmara e da sala de produção é realizada diariamente ao fim de cada sessão 

de produção (que dura cerca de 2 horas). Semanalmente é realizada uma limpeza mais 

minuciosa para verificar se as condições de esterilização estão a ser mantidas, sendo realizados 

controlos microbiológicos diários. Para isso, são utilizadas placas de contacto colocadas em 

diferentes locais da CFLV (fundo, base, laterais e vidro) e no transfer. Também são utilizadas 

placas para o teste das dedadas das luvas do operador.  
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Em caso de acidente, derrame ou exposição acidental a medicamentos citotóxicos, existe 

um kit de emergência de utilização única que contem todo o material necessário para efetuar o 

procedimento a cumprir nestas situações. 

14. Hospital de Dia Médico Oncológico 

O papel do farmacêutico hospitalar na área oncológica do HB é fundamental, sendo 

responsável pela validação e receção das prescrições oncológicas e dispensa de medicamentos 

citotóxicos. 

O circuito dos medicamentos no HDM Oncológico inicia-se com a prescrição médica do 

tratamento oncológico, que será validada pelo farmacêutico após o doente realizar análises 

hematológicas e bioquímicas que comprovem que a sua condição física possibilita a realização 

do tratamento. Caso isso não se verifique, é necessário proceder a um ajuste da dose a 

administrar ou até mesmo ao adiamento do tratamento. 

No HB cada doente tem um processo associado que serve de apoio ao farmacêutico na 

confirmação da prescrição médica. São confirmados os fármacos, as doses, as diluições, as 

soluções de diluição, as vias de administração, o diagnóstico, a superfície corporal do doente e 

a periodicidade entre os ciclos de quimioterapia. A cada preparação validada é atribuído um lote 

interno: “Lote: cito-ano-mês-número sequencial”. 

Após a validação, o farmacêutico regista em computador o número de doentes e respetivos 

tratamentos, separando-os por período da manhã e da tarde, para que os farmacêuticos 

responsáveis pela produção dos medicamentos citotóxicos procedam à preparação dos 

mesmos. 

Depois da preparação dos medicamentos citotóxicos, o seu transporte para o HDM 

Oncológico é realizado por um AO, sendo registada a hora da sua chegada por um farmacêutico. 

Posteriormente, é realizada uma dupla verificação das preparações por um farmacêutico e 

enfermeiro, que procedem à confirmação do nome do doente, dos fármacos, das doses 

prescritas e ainda, da integridade da embalagem e da preparação. Durante esta verificação, o 

farmacêutico e enfermeiro devem estar devidamente protegidos com batas descartáveis e luvas. 

A administração deste medicamento ao doente é realizada por enfermeiros. 

Além deste tipo de medicamentos, no HDM Oncológico, também se faz a dispensa de 

medicamentos orais para doentes oncológicos, sendo que esta dispensa é feita para um período 

máximo de um mês. 

No final, é realizado o débito dos consumos de todos os medicamentos, quer orais quer 

citotóxicos do respetivo dia. 

15. Farmácia Clínica 

A Farmácia Clínica (FC) é a área da farmácia que relaciona a ciência e o uso racional de 

medicamentos. Os farmacêuticos prestam cuidados aos pacientes, avaliando as prescrições 

médicas para diminuir a possibilidade e erros, e tentando otimizar a farmacoterapia, para 

promover saúde e bem-estar, e prevenir doenças. Estes cuidados passam pela participação na 

elaboração do plano terapêutico, no desenvolvimento e implementação de protocolos clínicos e 

em ações sobre a utilização racional dos medicamentos. É uma área de importância crescente, 
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pois demonstra uma tentativa de garantir a máxima eficácia e adesão à terapêutica através da 

promoção do uso racional do medicamento, levando não só à cura, mas prevenção de doenças 

e também a integração numa equipa multidisciplinar e a participação ativa no processo de 

cuidados prestados ao doente. 

Esta área não deve ser restrita à farmácia hospitalar, mas ser incluída em farmácias 

comunitárias, clínicas privadas, ambulatórios, unidades de saúde, lares de longa permanência e 

em qualquer outro local com utilização de medicamentos, sendo importante um profissional 

devidamente qualificado para a sua prática.  

A nível hospitalar, o recurso a terapêuticas mais complexas implica uma monitorização mais 

especializada, e o farmacêutico deve atuar nesse sentido, aplicando os seus conhecimentos de 

farmacocinética e farmacodinâmica, para uma farmacoterapia adequada. A FC inclui a 

monitorização contínua da terapêutica, e esta farmacovigilância permite a prevenção, 

identificação e resolução de problemas associados aos medicamentos. A FC permite uma 

integração dos SF nos diferentes SC do hospital, para que estes tenham um maior contacto com 

o doente. Além disso a formação de uma equipa cada vez mais multidisciplinar apenas se traduz 

em vantagens não só para o utente, mas também para os serviços hospitalares, com o aumento 

da eficácia terapêutica e redução de internamentos. 

16. Conclusão 

O estágio em Farmácia Hospitalar no HB foi organizado por semanas de modo a possibilitar 

o contacto com todas as áreas e vertentes de trabalho de um farmacêutico hospitalar (Anexo 

XXVII). Neste período, foi-nos possível observar todo o papel do farmacêutico neste âmbito, e 

permitiu salientar ainda mais a importância de uma prática multidisciplinar na saúde para uma 

melhoria da qualidade nos cuidados de saúde prestados aos utentes. Em conjunto com todos os 

restantes profissionais, o farmacêutico sobressai nas práticas de farmacoterapia e 

farmacovigilância, mas também nas áreas da investigação e desenvolvimento científico onde se 

nota uma grande envolvência do farmacêutico hospitalar. 

A experiência em Farmácia Hospitalar possibilitou uma expansão da nossa formação 

profissional, onde conhecemos outras vertentes da prática farmacêutica. Possibilitou também, a 

nível pessoal, melhorar competências de trabalho de equipa, de trabalho com outros 

profissionais de saúde e a importância da sua prática em conjunto. A melhoria dos cuidados de 

saúde deve ser vista sempre como um todo, e todos os profissionais são fundamentais ao seu 

desenvolvimento. 

O estágio em ambiente hospitalar deveria ser parte obrigatória do currículo de um futuro 

farmacêutico, sobretudo para salientar e mostrar as diversas áreas que a nossa profissão 

consegue abranger. A multidisciplinariedade de um farmacêutico não deve ser esquecida, o que 

nos possibilita aplicar os conhecimentos nas mais diversas áreas de trabalho. 
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Parte II 

 

Projetos Desenvolvidos 

 Durante o estágio no HB foi-nos proposto a realização de alguns projetos de forma a 

enriquecer a nossa formação e auxiliar em atividades desenvolvidas nos SF do HB. 

 

1. Excipientes que não devem ser utilizados em pediatria 

Foi-nos proposto a elaboração de uma tabela com os excipientes que não devem ser 

utilizados em pediatria, qual a sua ação e motivo para não poderem ser utilizados nestes 

pacientes (Anexo XXVIII).  

 

2. Antimicrobianos 

De modo a perceber e solidificar a importância da utilização adequada de antimicrobianos, 

foi-nos proposto fazer um pequeno estudo da utilização de cada fármaco deste grupo. Assim, foi 

elaborada uma tabela intuitiva com cada grupo de fármacos antimicrobianos e quais as 

respetivas espécies que lhes são sensíveis. Esta tabela é uma mais-valia a nível hospitalar, um 

meio com utilização muito frequente destes fármacos, para uma validação mais correta das 

prescrições de antimicrobianos numa altura em que todos os cuidados para a redução da 

propagação das resistências a estes fármacos são importantes (Anexo XXIX). 

 

3. Folheto 

Realizamos também um panfleto sobre os níveis de submissão e de autorização para 

estudos clínicos, uma vez que as autorizações necessárias para um ensaio clínico são diferentes 

das necessárias para um estudo observacional. Por exemplo, nos ensaios clínicos é necessário 

a autorização do CCA e dos Serviços Farmacêuticos enquanto que nos estudos observacionais 

tal não é necessário. (Anexo XXX). 

 

4. Apresentação de trabalhos 

Para finalizar o nosso estágio, fizemos duas apresentações. Uma relativa à utilização de 

manipulados em oftalmologia (Anexo XXXI) e outra relativa à utilização do metotrexato na 

gravidez ectópica (Anexo XXXII). 
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ANEXOS  

Anexo I – Esquema identificativo das áreas dos Serviços Farmacêuticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARMÁCIA

HOSPITALAR

PREPARAÇÃO e 

CONTROLO

SELEÇÃO e

AQUISIÇÃO

RECEÇÃO 

e

ARMAZEN AMENTO

ENSAIOS 
CLÍNICOS

FARMÁCIA CLINICA,  
INFORMAÇÃO,

FARMÁCOCINÉTICA  e

FARMÁCOVIGILÂNCIA

DISTRIBUIÇÃO
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Anexo II – Certificado da Qualidade  
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Anexo III – Cartão Kanban®  
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Anexo IV – Justificação de Uso de Medicamentos Extra-Formulário  
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Anexo V – Autorização Excecional  

Parecer da Comissão de Farmácia e Terapêutica 

Pedido de AUE para novos medicamentos de uso exclusivo hospitalar ou outros 

medicamentos de receita médica restrita, quando apenas comercializados a nível hospitalar 

(alínea c) do n.º 1 do artigo 92.º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Identificação da 

Instituição de Saúde  
 

Contacto(s) 

Telefone: 

Fax: 

 

 

Substância(s) activa(s)  

Nome do medicamento  

Dosagem  

Forma farmacêutica  

Via de administração  

Apresentação 

(dimensão da embalagem) 

 

Indicações terapêuticas 

propostas 

 

Posologia e duração do 

tratamento 

 

Custo unitário por dose 

administrada 

 

Previsão do número de 

tratamentos/doente 

 

N.º de doentes 

abrangidos por esta AUE 

 

Impacto orçamental  

Terapêutica actualmente 

utilizada com a mesma 

indicação 
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Fundamentação Clínica (referir, fundamentando através de referências, qual a mais valia 

terapêutica relativamente aos fármacos existentes, nomeadamente em termos de eficácia, 

segurança, e outros aspectos considerados relevantes em relação aos doentes específicos, 

salientando as características clínicas em que tornam a AUE “especial”) 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia terapêutica para a situação clínica em causa 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 

Assinatura do Director Clínico 

____________________________________________________ 

 

 

Data: 

Assinatura do Presidente da Comissão de Farmácia e Terapêutica 

____________________________________________________ 
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Anexo VI – Circuito de Distribuição Diária em Dose Unitária  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prescrição médica Validação farmacêutica
Emissão de mapas 

farmacoterapêuticos
Conferência de mapas 
farmacoterapêuticos

Envio para 
equipamentos semi-

automáticos 

Preparação dos 
medicamentos
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dose unitária

Entrega das malas de 
dose unitária

Administração/ 
conferência 

medicamentos

Devolução de 
medicamentos não 

administrados
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Anexo VII – Kardex® 
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Anexo VIII – FDS® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Anexo IX – Medicamentos Reembalados 
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Anexo X – Circuito de Vacinação 
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Anexo XI – Pyxis® 
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Anexo XII – Kits de Medicamentos 
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Anexo XIII – Exemplos de Cores de Ogivas – Identificação do Gás Medicinal 
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Anexo XIV – Débito da Quantidade Descarregada 
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Anexo XV – Registo de Garrafas nos Serviços Clínicos  

 

 

 

 

 



40 
 

Anexo XVI – Anexo VII - Modelo nº 1506 distribuído pela INCM 
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Anexo XVII – Anexo X - Modelo nº 1509 distribuído pela INCM 
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Anexo XVIII – Modelo nº 1804, exclusivo do INCM 
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Anexo XIX –  

 

Anexo XX – Pedido de Autorização de Dispensa de Medicamentos em Regime de Ambulatório 
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Anexo XX – Termo de Responsabilidade 
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Anexo XXI – Documento descritivo da medicação e quantidades dispensadas em Regime de 

Ambulatório 
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Anexo XXII – Formulário de Autorização de Prescrição de Talidomida 
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Anexo XXIII – Circuito do Medicamento Experimental 
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Anexo XXIV – Ficha de Preparação para Preparação Não Estéril 
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Anexo XXV – Folha em excel para Prescrição de Nutrição Parentérica 
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Anexo XXVI – Exemplo de Prescrições Médicas de Nutrição Parentérica 
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Anexo XXVII – Cronograma do Período de Estágio 

5 a 9 

setembro 

12 a 16 

setembro 

19 a 23 

setembro 

26 a 30 

setembro 

3 a 7 

outubro 

10 a 14 

outubro 

17 a 21 

outubro 

24 a 28 

outubro 

31 outubro a 

4 novembro 

Distribuição 

Clássica e 

Distribuição 

Individual 

em Dose 

Unitária 

Reposição 

de Stocks, 

UCIN, 

UCIP e 

Gases 

Medicinais 

Validação de 

prescrições 

de 

Neonatologia 

e Ensaios 

Clínicos 

Medicamentos 

Estupefacientes 

e Psicotrópicos 

e 

Medicamentos 

Hemoderivados 

Reposição 

de Stocks 

nivelados 

(BO e SU) 

e Gestão 

de Stocks 

Produção de 

Medicamentos 

Não Estéreis 

Hospital de 

Dia 

Oncológico e 

Produção de 

Medicamentos 

Citotóxicos 

Farmácia de 

Ambulatório 

Farmácia 

Clínica, 

Comissões 

Técnicas, 

Gestão de 

Qualidade e 

Gestão do 

Risco 
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Anexo XXVIII – Tabela com os Excipientes que Não devem ser Utilizados em Pediatria 

 

Excipiente Ação Toxicidade 

Propileno glicol Solvente 

- Não deve ser usado em grandes volumes nas crianças, porque foi 

associado a eventos cardiovasculares, hepáticos, respiratórios… 

- Depressão do SNC 

- Também tem efeito laxativo em doses orais altas  

- Efeito laxante devido a elevada osmolaridade após administração 

oral 

Etanol Solvente - Depressão respiratória e do SNC e toxicidade cardiovascular 

Sacarina Edulcorante 

- Reações hipersensibilidade: maioria dermatológicas 

 - Crianças com alergia a sulfonamidas devem evitar este 

excipiente 

Aspartamo Edulcorante 

- Fonte de fenilalanina  Possível problema em doentes com 

fenilcetonúria (dano cerebral) 

- Pensa-se que poderá estar associado a hiperatividade nas 

crianças (ainda não foi provado) 

Sorbitol Edulcorante - Transtornos gastrintestinais como diarreia e dores abdominais 

Parabenos Conservante - Reações de hipersensibilidade 

Cloreto de 

benzalcónio 
Conservante 

- Diminuição significativa da função pulmonar e reações de 

hipersensibilidade em pacientes asmáticos. 

Benzoato de 

sódio 

Conservante 

antimicrobiano 

- Reações não-imunológicas de contacto (urticária e dermatites 

atópicas) 

- Baixa dose devido capacidade metabólica imatura 

Álcool Benzílico e 

Ácido benzoico 

Conservante 

antimicrobiano 

- Toxicidade em neonatais (nomeadamente acidose metabólica, 

depressão respiratória e depressão do SNC) 
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Lactose Diluente 

- Toxicidade devido a metabolismo imaturo (intolerância à lactose) 

- Sintomas: distensão e dor abdominal, diarreia, desidratação e 

acidose metabólica  

Sulfitos Antioxidante 

- Provoca dificuldade em respirar 

- Outros sinais/sintomas são: diarreia, náusea e vômitos, cólicas 

abdominais, tontura, respiração ruidosa, urticária, coceira, 

edema local, exantema, dificuldade para engolir, cefaleia, 

desmaios, mudanças da temperatura corporal, dor torácica, 

alterações na frequência cardíaca, inconsciência e coma 

- Diminuição significativa da função pulmonar e reações de 

hipersensibilidade em pacientes asmáticos. 

Tartrazina, 

quinoleína e 

xantina 

Corantes - Reações de hipersensibilidade  

Óleo de 

amendoim 
Solvente - Pode levar a episódios de hipersensibilidade  

Óleo de rícino Solvente - Reações cutâneas, distúrbios no estômago e diarreia  

Propileno glicol Solvente 
- Não deve ser usado em neonatais devo ao seu metabolismo 

imaturo 

Álcool Benzílico/ 

Ácido Benzoico e 

Benzoatos 

Conservante 

antimicrobiano 

- Não administrar em neonatais devido ao seu metabolismo 

imaturo 

- Combinações injetáveis de benzoato de sódio e cafeina não 

devem ser usadas em neonatais (reações de contacto – urticaria 

e dermatites atópicas) 
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Anexo XXIX – Antimicrobianos 
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Anexo XXX – Panfleto sobre os níveis de submissão e de autorização para Estudos Clínicos 
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Anexo XXXI – Apresentação sobre a Utilização de Manipulados em Oftalmologia 
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Anexo XXXII – Apresentação sobre a Utilização do Metotrexato na Gravidez Ectópica 
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Resumo 

Este relatório foi realizado no âmbito do Estágio Curricular pertencente ao quinto 

ano curricular do curso Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. 

O farmacêutico é um profissional de saúde competente e habilitado a prestar 

cuidados de saúde primários e aconselhamento ao utente sobre questões de saúde e 

de medicação. Atualmente, a farmácia comunitária é um dos principais meios de 

prestação de cuidados de saúde aos utentes. A facilidade com que estes têm em se 

dirigir a uma farmácia, faz com que procurem primeiro informações e aconselhamentos 

nestes locais, em vez de se dirigirem imediatamente a um médico. A medicação e outros 

produtos de saúde são atualmente uma necessidade básica para a saúde e qualidade 

de vida das populações. Qualquer tipo de medicação que seja cedida a um utente deve 

ser realizado por um profissional competente, que conheça minimamente a medicação 

e que aconselhe a melhor forma de ser administrada. 

Desta forma, com este estágio pretendia-se que noções básicas e importantes 

do funcionamento de uma farmácia comunitária fossem assimiladas pelo estagiário, 

informações estas que não são administradas no decorrer do percurso teórico do curso 

lecionado. Estas noções são assimiladas pela prática e pela prestação dos serviços, 

possibilitando ao estagiário que trabalhe numa farmácia como um farmacêutico 

habilitado, parte integrante dos colaboradores da farmácia, e conheça a atividade 

farmacêutica na sua visão mais prática e exata. 

Este relatório é constituído por duas partes. Na primeira são referidas as noções 

básicas do funcionamento de uma farmácia comunitária e o enquadramento do 

estagiário na mesma. Na segunda estão apresentados alguns trabalhos de componente 

técnico-científica que o estagiário teve oportunidade de desenvolver na farmácia. Estes 

foram explorados por pesquisa bibliográfica e completados com uma prestação prática 

à farmácia. 
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Lista de abreviaturas 

AINEs – Anti-inflamatórios não esteroides 

ANF – Associação Nacional de Farmácias 

CCF – Centro Conferência Faturas 

CNP – Código Nacional do Produto 

CTT – Correios Portugal 

DCI – Denominação Comum Internacional 

DPP – Disfunção Pavimento Pélvico 

DT – Diretora Técnica 

FEFO – First Expire, First Out 

FIFO – First In, First Out 

HTA – Hipertensão Arterial 

IF – Indústria Farmacêutica 

IGM – Instituto Genética Médica  

IMC – Índice Massa Corporal 
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Parte 1 – Introdução à Farmácia Comunitária 

1. Organização e estruturação da Farmácia Maia 

a. Enquadramento geográfico 

A farmácia Maia é uma farmácia comunitária de serviço ao público, localizada na 

Rua do Campo Alegre, nº 192, na freguesia de Lordelo do Ouro e Massarelos, na cidade 

do Porto. Ainda considerada como parte integrante do centro do grande Porto, é uma 

farmácia que consegue ter uma vasta variedade de utentes, não só para adquirirem 

medicação mas também para a prestação dos mais diversos serviços farmacêuticos e 

de saúde. O facto de se situar numa rua de grande tráfego, não só de pedestres como 

também de transportes, faz com que uma parte considerável dos utentes que se dirigem 

à farmácia seja de passagem. Em seu redor, situam-se não só clínicas de saúde, 

análises clínicas ou dentistas, mas também faculdades, centros comerciais e hotéis. 

Existem outros utentes fidelizados, mais conhecidos pelos colaboradores da farmácia, 

sendo a sua evolução da saúde acompanhada de um modo mais prolongado e contínuo. 

b. Descrição interna e externa da farmácia e espaço envolvente 

Em relação ao espaço exterior, a Farmácia Maia encontra-se devidamente 

identificada e de acordo com toda a legislação necessária e regulamentada pelo 

INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde I.P.. A 

designação de Farmácia apenas pode ser aplicada após aprovação pelo INFARMED, 

assim como o símbolo da “cruz verde” a esta associada, como se encontra descrito no 

Artigo 27 do Decreto-Lei nº. 171/2012, de 1 de Agosto (1). Neste mesmo Decreto-Lei, 

no artigo 28, aparece discriminado todos os requisitos legais necessários a ter na 

apresentação exterior de uma Farmácia. Estando a Farmácia Maia no devido 

cumprimento da lei, apresenta no seu interior, de forma visível, o nome do diretor 

técnico, horário de funcionamento, escalas de turnos das farmácias do município, 

serviços farmacêuticos prestados e quais os respetivos preços aplicados e a existência 

de livro de reclamações.  

A disposição interna da farmácia Maia encontra-se concordante com a legislação 

em vigor (1). Esta diz que cada farmácia deverá incluir uma sala de atendimento ao 

público, uma sala de armazenamento, um laboratório e instalações sanitárias, podendo 

ter outras divisões adicionais. Assim, a Farmácia Maia encontra-se dividida por diversas 

áreas: 

Sala de atendimento ao público - Sendo esta a principal divisória da farmácia, 

destina-se como o próprio nome o indica, ao atendimento que os colaboradores fazem 
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aos utentes. Aqui existem 4 balcões de atendimento, cada um constituído por um 

suporte informático próprio para a dispensa de medicação, e é onde é feito o primeiro 

aconselhamento ao utente, quando assim pretendido. Nos balcões são colocados 

alguns produtos de venda livre, nomeadamente suplementos alimentares e produtos de 

cosmética e higiene corporal (PCHC). Ao redor da sala, existem diversas estantes e 

armários com gavetas, onde estão dispostos alguns Medicamentos sujeitos a receita 

médica (MNSRM), suplementos alimentares, PCHC, entre outros produtos que não 

requerem receita ou prescrição médica para serem vendidos ao público. 

Gabinete de Atendimento Personalizado (GAP) e Laboratório – Estas duas 

divisórias da farmácia encontram-se localizadas na mesma área, por falta de espaço 

para a sua separação. De acordo com a última deliberação emitida (Deliberação 

nº1502/2014, 3 de Julho) estas duas áreas obrigatórias de uma farmácia deveriam ser 

separadas (2). Contudo, dado o espaço limitado da Farmácia e as suas autorizações de 

funcionamento terem sido obtidas tendo em consideração a legislação em vigor no 

momento em questão, esta mantém as duas áreas unidas. O laboratório apenas contém 

o material básico necessário, uma vez que não são realizados manipulados. O gabinete 

de atendimento personalizado é uma área fundamental quando o aconselhamento ao 

utente requer maior privacidade. Nesta sala são realizados testes bioquímicos, medição 

da tensão arterial e administração de vacinas não pertencentes ao Plano Nacional de 

Vacinação e consultas de nutrição da Dieta EasySlim®. Ainda neste gabinete existe um 

frigorífico destinado ao armazenamento da medicação e produtos que necessitem de 

frio para manter a sua qualidade e eficácia. 

Zona de receção de encomendas e de armazenamento – é constituída por o 

servidor informático principal, onde são realizadas as receções de encomendas e toda 

a restante execução informática para a gestão da farmácia. Ainda nesta sala, existem 

gavetas onde são armazenados os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e 

alguns MNSRM. Os MSRM são separados por medicação genérica e de referência, 

sempre por ordem alfabética, e da menor para maior dosagem. 

Instalações sanitárias para uso dos colaboradores mas também dos utentes 

quando assim o requerem. 

Armazém – neste compartimento são armazenadas grandes encomendas. A sua 

maioria é constituída por MNSRM e dispositivos médicos. Esta sala encontra-se ao 

abrigo a luz e humidade. 

Para além das divisórias obrigatórias, a Farmácia Maia ainda tem um escritório do 

diretor técnico (DT) e também uma sala de lazer e descanso para as pausas e refeições 

dos colaboradores. 
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c. Recursos Humanos 

Tendo em conto o artigo 23º do Decreto-Lei nº171/2012, de 1 de Agosto (1), uma 

farmácia tem de ter na sua equipa um diretor técnico, acompanhado de outro 

farmacêutico. A equipa deve ser na sua maioria constituída por farmacêuticos, mas, 

seguindo o artigo 24º, pode conter também trabalhadores técnicos de farmácia ou outro 

pessoal que seja devidamente habilitado. A equipa da Farmácia Maia respeitava todas 

estas regras, sendo constituída ao todo por um total de 6 colaboradores: a Dr.ª Maria 

Adoração Maia (Diretora Técnica e gerência da Farmácia), o Dr. Luís Miguel Castro 

(gerência da Farmácia), a Dr.ª Diana Conceição, a Técnica Paula Bicho, a Técnica 

Márcia Sousa, e também por uma auxiliar de limpeza, a Dona Lúcia. 

d. Funcionamentos elementares 

O horário de funcionamento da Farmácia Maia respeita todas as normas que se 

encontram em vigor (3,4,6). Durante o período de dias úteis, a Farmácia está aberta por 

um período total de 12 horas e 30 minutos, existindo horários rotativos e intercalados 

entre os diversos colaboradores. Está também aberta ao sábado, das 9 horas às 19 

horas, com uma hora de intervalo para almoço das 13 às 14 horas. Apenas um 

colaborador trabalha durante o sábado, sendo este atribuído de forma rotativa. A 

Farmácia Maia está também incluída na rotatividade entre as diversas farmácias do 

município para realizar turnos de serviço de 24 horas, onde a farmácia se encarrega de 

atender qualquer utente que requeira os seus serviços durante um período inteiro de 24 

horas (3,6,7). A farmácia Maia encarrega-se de deixar as portas abertas do seu 

estabelecimento nos dias de serviço até às 21 horas, sendo a partir de então, até à hora 

de abrir do próximo dia (8 horas e 30 minutos) o atendimento ao utente feito pela porta 

de postigo, por uma questão de segurança do colaborador (8). 

Autorizado pela Portaria n.º 1429/2007, de 2 de Novembro, na Farmácia Maia são 

realizadas as mais diversas funcionalidades associadas à prestação de cuidados de 

saúde, como testes bioquímicos, medição de tensão arterial e consultas de nutrição (9).  

e. Sistema informático aplicado 

As farmácias comunitárias requerem um sistema informático (SI) próprio para a 

dispensa de medicação em permanente ligação à internet para atualização constante 

dos sistemas de receitas e comparticipações. O SI utilizado na Farmácia Maia é o 

Spharma® da empresa SoftReis. Este sistema encontra-se em constante atualização e 

de acordo com a legislação em vigor (10). Acoplado ao sistema informático, existe um 

cofre inteligente, designado também por “caixa automática”, o GiniPay® do grupo 

Enginis®, que permite guardar automaticamente todas as quantias monetárias feitas ao 

longo do dia. De todos os SI existentes na Farmácia Maia, quatro destes destinam-se 
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sobretudo à venda ao público, e apenas um, o servidor principal, é destinado à gestão 

da farmácia, entrada de encomendas, devoluções, etc. 

2. Medicamentos e produtos para venda na Farmácia 

No artigo 33ª do Decreto-Lei n.º 171/2012, de 1 de agosto são estabelecidos quais 

os produtos que as farmácias comunitárias estão autorizadas a fornecer ao público (1). 

Dentro da gama de produtos que estão estabelecidos para venda em farmácia, aqui 

estão descritos alguns dos existentes na Farmácia Maia. 

a. Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

De acordo com o estatuto do medicamento, estão sujeitos a receita médica os 

medicamentos que preencham uma das seguintes condições (11,12):  

 Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, 

mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados 

sem vigilância médica; 

 Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam 

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daquele a que se destinam; 

 Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; 

 Destinem-se a ser administrados por via parentérica. 

A dispensa deste tipo de medicação é o ato mais comum realizado numa farmácia 

comunitária e deve ser sempre realizada por um profissional competente. Estes nunca 

devem ser dispensados sem uma receita médica válida e sem antes fazer um 

acompanhamento do utente, para tentar perceber o que o levou a procurar ajuda 

médica, e por que motivo aquela medicação foi atribuída pelo médico. 

b. Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 

Estes medicamentos, como o próprio nome indica, são autorizados a serem 

vendidos mesmo que o utente não apresente uma receita médica. A sua dispensa está 

autorizada, por se tratarem de medicamentos utilizados para tratamento sintomático de 

afeções menores. Uma correta perceção do problema apresentado pelo utente é 

fundamental para que o farmacêutico consiga tirar o melhor partido do efeito terapêutico 

destes medicamentos. No caso de incapacidade de diagnóstico ou de situação que 

necessite de um MSRM, deverá encaminhar-se o utente ao profissional de saúde mais 

adequado. Apesar de tudo, não deixam de carecer de cuidados na sua utilização (12). 

c. Medicamentos genéricos 
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A introdução dos medicamentos genéricos (MG) no mercado veio aumentar o leque 

de possibilidades de escolha dos utentes (13). Aquando da dispensa, o utente tem 

direito a escolher qual o medicamento que pretende levar dentro do mesmo grupo 

homogéneo (GH). É importante referir que existem muitos medicamentos de referência 

que continuam a ser preferidos aos genéricos, e que muitos utentes argumentam não 

conseguirem obter a mesma ação terapêutica aquando da utilização de alguns 

medicamentos genéricos comparativamente ao medicamento de referência.  

d. Medicamentos homeopáticos 

Medicamento homeopático é todo o “medicamento que é obtido a partir de 

substâncias denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um 

processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na sua falta, em farmacopeia 

utilizada de modo oficial num Estado membro, e que pode conter vários princípios” (12). 

De momento, este tipo de medicamentos estão a tornar-se uma aposta por parte da 

farmácia Maia, existindo um aumento da procura sobretudo por população estrangeira. 

Os utentes portugueses ainda se mostram muito céticos em relação a este tipo de 

medicação, contudo a sua procura e aceitação tem aumentado.  

e. Suplementos alimentares e produtos dietéticos 

Este tipo de produtos não são considerados medicamentos. Os suplementos 

alimentares são “géneros alimentícios que se destinam a complementar e ou 

suplementar o regime alimentar normal e que constituem fontes concentradas de 

determinadas substâncias nutrientes ou outras com efeito nutricional ou fisiológico, 

comercializadas de forma doseada, que se destinam a ser tomados em unidades 

medidas de quantidade reduzida” (14,15). A autoridade competente destes produtos não 

é o INFARMED, I.P., mas sim a Agência para a Qualidade e Segurança Alimentar em 

colaboração com a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (15). Apesar 

disso, é um produto que existe para venda em farmácias, e que cada vez mais tem 

alcançado a atenção dos utentes.  

 

 

f. Medicamentos de uso veterinário 

Um medicamento veterinário é “toda a substância, ou associação de substâncias, 

apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em 

animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal 

com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação 
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farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções 

fisiológica” (16). O stock deste tipo de produtos na farmácia Maia é reduzido, uma vez 

que são alvo de baixa procura. As principais vendas recaem sobre os antiparasitários. 

g. Dispositivos médicos 

Dispositivo médico é “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, 

material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, cujo principal efeito 

pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, 

imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses meios, 

destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de: diagnóstico, 

prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença ou como compensação 

de uma lesão ou deficiência” (17). A utilização de dispositivos médicos remota há muitos 

anos e estes podem ser utilizados para os mais diversos efeitos. 

h. Produtos cosméticos e de higiene corporal (PCHC) 

Entende-se por produto cosmético e de higiene corporal (PCHC), todos os 

produtos e preparações que se destinam a aplicar na superfície do corpo humano, 

designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais 

externos, ou nos dentes e mucosas bucais, e que não tenham a funcionalidade de tratar 

alguma patologia ou problema, mas sim perfumar, corrigir odores, limpar e proteger (18). 

Apesar de não serem considerados medicamentos, na área da dermatologia 

adquirem uma conotação terapêutica, para além da utilização estética. Para um bom 

aconselhamento farmacêutico é essencial conhecer bem as marcas com as quais se 

trabalha e adequa-las ao público-alvo.  

3. Gestão de stock 

O processo de obtenção de produtos para venda na farmácia é rotativo, e ocorre 

várias vezes por dia. No caso da farmácia Maia, existem várias formas de fazer 

encomendas para obter os produtos. Empresas destinadas à distribuição farmacêutica, 

estando legalmente habilitadas para esta função, fazem a entrega destes produtos nas 

farmácias. Os produtos recebidos são conferidos, armazenados, e o último passo do 

processo é a própria dispensa ao utente. 

a. Realização de encomendas 

Na farmácia Maia existem várias formas de se realizarem encomendas de 

produtos. A farmácia Maia trabalha principalmente com duas empresas distribuidoras, 

a Cooprofar®, o fornecedor principal, e a AllianceHealthcare®, fornecedor alternativo. 

Para estes dois fornecedores, o SI realizada periodicamente listas de encomendas 
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conforme os stocks existentes na farmácia. Stocks mínimos são estipulados, e quando 

se atinge esse valor, é automaticamente sugerido pelo SI encomendar o produto. As 

listagens criadas pelo SI são sempre conferidas e validadas por um profissional, que as 

pode alterar, eliminando produtos e introduzindo outros. Para o fornecedor principal, a 

Cooprofar®, são diariamente criadas duas encomendas, uma no fecho da farmácia, 

para ser entregue no dia seguinte por volta das 10 horas (encomenda da manhã), e 

outra encomenda criada no início da tarde, por volta das 12 horas, para ser entregue no 

período da tarde, às 15 horas (encomenda da tarde). Também é realizada uma terceira, 

ao final do dia, por volta das 19 horas, em que são entregues produtos encomendados 

durante a tarde e que não conseguiram ser fornecidos na encomenda das 15 horas. 

Quanto ao fornecedor alternativo, a AllianceHealthcare®, é realizada uma entrega 

diária. Este fornecedor é utilizado quando determinado produto não existe no 

armazenista principal. Paralelamente, ainda é possível contactar diretamente o 

fornecedor via telefónica e fazer encomenda de um produto específico, que acaba por 

ser entregue na encomenda seguinte. Em relação ao fornecedor principal, ainda existe 

uma terceira forma de realizar encomendas, pelo SI da Cooprofar®, designado por 

gadget, em que é possível ver a disponibilidade dos produtos no armazenista e realizar 

encomendas. Este SI é muito útil não só para encomendar sem recorrer à via telefónica, 

mas também para averiguar a disponibilidade de algum produto no armazenista. 

b. Receção e verificação de encomendas 

As encomendas são recebidas em caixas próprias, que se encontram identificadas 

com o nome da farmácia para onde se dirigem. A acompanhar a encomenda, encontra-

se sempre uma nota de encomenda, em duplicado, com todos os produtos registados 

para entrega, bem como os preços dos respetivos medicamentos, o preço total da 

encomenda e também o número que a identifica. O duplicado é rejeitado, e o documento 

original é mantido para arquivamento na farmácia. Além disso, este é utilizado para a 

conferência da encomenda, e para gestão da farmácia. Quando são fornecidas 

substâncias psicotrópicas e estupefacientes, é também enviada uma requisição de 

substâncias, que a farmácia deve arquivar durante um período mínimo de 3 anos. Esta 

requisição é composta por duas partes, sendo que no final de cada mês, uma dessas 

partes é reenviada ao fornecedor, e a outra é arquivada. 

Antes dos produtos serem armazenados, tem de ser dada entrada da encomenda 

no SI. Existe um campo próprio para esta função no Spharm®, em que é possível 

importar as encomendas feitas, e assim tonar-se mais fácil averiguar quais os produtos 

encomendados que não foram rececionados.  
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O processo de entrada da encomenda é simples: utilizando o leitor ótico de código 

de barras ou digitando manualmente o CNP (Código Nacional do Produto), faz-se o 

registo do produto rececionado no SI, e este fica registado no stock do produto. No fim, 

há a necessidade de confirmar os preços de venda à farmácia (PVF) de todos os 

produtos, preços estes que são estipulados pelo fornecedor, existindo um valor máximo 

que é autorizado, e os preços de venda ao público (PVP), sendo que nos MSRM estes 

preços são estipulados pelo INFARMED. Alguns preços de MNSRM, PCHC, entre 

outros são estabelecidos pela farmácia, com uma margem aplicada em função da 

percentagem de IVA (Importo de Valor Acrescentado) a que o produto é alvo. Nestes 

casos, o preço não vem marcado no produto, uma vez que pode variar de farmácia para 

farmácia, sendo necessário marcar o PVP com uma etiqueta (19). É importante referir 

que a etiqueta deve ser sempre aplicada de forma a não esconder informações 

relevantes na caixa dos produtos, nomeadamente prazo de validade e lote. Por fim, é 

necessário conferir o valor total da fatura e o respetivo número do documento, para ser 

possível associar aquela receção de encomenda a uma nota de encomenda arquivada.  

c. Armazenamento 

Após a receção estar concluída, os medicamentos e produtos de saúde estão agora 

sobre a responsabilidade da farmácia, tendo esta de garantir as condições de 

armazenamento adequadas. O processo de armazenamento deve ser inteligente, 

aproveitando todo o espaço existente na farmácia, de modo sempre a não dificultar o 

acesso aos produtos. De um modo geral, todos os MSRM são armazenados em gavetas 

adaptadas, no backoffice da farmácia, sem estarem expostos ao público. Estes são 

separados em medicamentos de referência e medicamentos genéricos, e são 

armazenados por ordem alfabética e por dosagem crescente. Um dos conceitos mais 

importantes a ter em consideração é a necessidade de arrumar a medicação de forma 

consciente. O conceito “first expired, first out” e “first in, first out” explica perfeitamente 

esta ideia, onde praticamente os medicamentos recebidos na encomenda são sempre 

armazenados atrás dos que já estavam guardados nas gavetas (20). Desta forma, 

garante-se que aqueles com prazo de validade mais curto são os primeiros a serem 

dispensados. Ainda no backoffice existe um armário que se destina exclusivamente ao 

armazenamento de colírios e pomadas medicamentosas. Os MNSRM são, na sua 

grande maioria, armazenados na sala de atendimento, assim como os PCHC. Estes 

produtos, como são de venda livre, podem estar em contacto com o utente, 

precisamente por questões de marketing e potenciarem a compra. A medicação de frio 

é armazenada no frigorífico que se encontra na sala GAP, que mantém temperatura 

constante entre 2 e 8ºC assim como condições de humidade.  
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d. Prazos de validade e devoluções 

A máxima "first to expires, first out" (FEFO) é a regra fundamental para o controlo 

dos prazos de validade (PV) (20). Apesar disso, por vezes acontece de algum produto 

passar o prazo de validade. Para evitar que tal aconteça, no início de cada mês, é 

retirada uma listagem do SI com todos os produtos cujos prazos de validade terminam 

num período de 2 meses. Os produtos da lista são conferidos, e no caso de se tratarem 

de MSRM, estes podem ser devolvidos ao fornecedor. No caso de MNSRM, existem 

várias opções. Uma delas passa por contactar diretamente o laboratório ou o delegado 

de informação médica responsável, e negociar uma possível troca por produtos com 

novo prazo de validade. Quando tal não é possível, estes produtos tentam ser escoados. 

Se o prazo de validade expirar, são entregues à ValorMed® que trata do seu abate. 

Existem várias ocasiões em que são feitas devoluções. Para tal, é necessário criar 

uma nota de devolução através do SI, em triplicado, sendo que duas delas são emitidas 

para o fornecedor, e uma fica arquivada na farmácia. Cabe ao fornecedor aceitar ou não 

a nota de devolução. Se for aceite, é emitida uma nota de crédito. Outras situações em 

que se recorrem a devoluções são quando produtos recebidos estão em mau estado, 

perante produtos entregues não pretendidos, ou quando um utente desistiu da sua 

aquisição. 

4. Dispensa de medicamentos 

A dispensa de medicamentos consiste no ato profissional em que o farmacêutico, 

após avaliação da medicação, cede medicamentos ou substâncias medicamentosas 

aos doentes mediante prescrição médica, em regime de automedicação ou indicação 

farmacêutica, acompanhada de toda a informação indispensável para o seu uso correto 

(21).  

O papel do farmacêutico e colaboradores habilitados é fundamental na dispensa de 

qualquer tipo de medicamentos. A intervenção de outro profissional de saúde pode 

garantir a anulação de possíveis erros de prescrição, bem como ajudar na adesão à 

terapêutico e à adequada utilização do medicamento. Em regime de automedicação, o 

contacto com o farmacêutico é primário para a obtenção do medicamento, o que 

promove que este consiga perceber o motivo que levou o utente à automedicação e 

deste forma conseguir aconselhar para que o tratamento seja o mais eficiente e eficaz 

possível, sem danos prejudiciais para o utente. 

a. Dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

A prescrição médica é o meio de comunicação entre o circuito médico-

farmacêutico-utente. Segundo o estatuto do medicamento, receita médica é o 
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“documento através do qual são prescritos, por um médico ou, nos casos previstos em 

legislação especial, por um médico dentista ou por um odontologista, um ou mais 

medicamentos determinados” (11,12). As receitas médicas podem ser apresentadas de 

3 maneiras: receita manual, eletrónica materializada e eletrónica desmaterializada (24). 

A prescrição de medicamentos deve ser por via eletrónica, no entanto, pode ser feita de 

forma manual se houver inadaptação do prescritor, falência informática, se a prescrição 

for realizada no domicílio ou se forem prescritas até 40 receitas por mês, 

excecionalmente (12,22,23). Qualquer prescrição médica deve incluir obrigatoriamente 

a denominação comum internacional (DCI) da substância ativa (SA), a forma 

farmacêutica, dosagem, posologia, as dimensões da embalagem e a quantidade de 

unidades a dispensar. Atualmente, a prescrição é sempre feita por SA, dando ao utente 

poder de opção por um medicamento pertencente ao mesmo grupo homogéneo (GH). 

Entende-se por GH o “Conjunto de medicamentos com a mesma composição qualitativa 

e quantitativa em substâncias ativas, forma farmacêutica, dosagem e via de 

administração, no qual se inclua, pelo menos, um medicamento genérico existente no 

mercado” (24). Nem todas as SA apresentam GH. Apesar disto, o médico prescritor 

pode optar, mediante justificação excecional, e inibir o utente de optar pela escolha de 

um medicamento do GH (24). Nestas situações, existem três exceções que o prescritor 

pode ativar: 

 Exceção a) - prescrição de um medicamento com margem ou índice 

terapêutico estreito, conforme informação prestada pelo INFARMED;  

 Exceção b) - reação adversa prévia: Suspeita reportada ao INFARMED, de 

intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância 

ativa, mas identificado por outra denominação comercial;  

 Exceção c) - continuidade de tratamento superior a 28 dias: Prescrição de 

medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com 

duração estimada superior a 28 dias, devendo o prescritor mencionar (24).  

As duas primeiras exceções retiram ao utente todo o direito de opção pelo 

medicamente que pretendem levar, contudo perante a exceção c), este ainda pode optar 

por qualquer medicamento do mesmo GH com preço de venda (PVP) igual ou inferior 

ao do medicamento prescrito (24). 

Se a receita não apresentar qualquer exceção ativada, a dispensa do medicamento 

deve seguir sempre o direito de opção do utente. Este tem poder por escolher o 

medicamento dentro do GH. Se não for mostrado preferência, deve ser sempre cedido 

um dos cinco medicamentos mais baratos. De acordo com a legislação em vigor, as 

farmácias devem ter sempre disponíveis, nos casos aplicáveis, três medicamentos que 

pertençam ao mesmo GH (24). 
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Nas receitas manuais e eletrónicas materializadas, apenas podem ser prescritos 

um máximo de 4 medicamentos, até duas embalagens cada. Para as receitas manuais 

serem consideradas validas, estas têm de estar assinadas pelo médico prescritor, 

datadas, com vinheta de identificação do médico prescritor, e com a respetiva exceção 

assinalada para a utilização de receita manual. A receita não pode apresentar qualquer 

tipo de rasura, escrita com caligrafia ou canetas não concordantes ou a lápis. Estas 

apenas são validas por um período de 30 dias contados desde a data de emissão. As 

receitas eletrónicas materializas são de validação idêntica às manuais. A principal 

diferença entre estas duas, é que nas manuais a identificação do médico prescritor tem 

de ser feita por uma vinheta própria valida e a identificação do local de prescrição é 

facultativa. As receitas eletrónicas materializadas têm um período de duração de 30 dias 

ou de 6 meses, que é passado sob a forma de 3 vias da mesma receita. Estas apenas 

são utilizadas para doentes crónicos ou tratamento prolongados. Depois da recolha de 

todos os produtos a dispensar, estão são confirmados a nível informático, por leitura 

ótica ou digitação direta do código nacional de produto (CNP). Aplica-se o regime de 

comparticipação indicado na prescrição, bem como comparticipações especiais que 

sejam declaradas sob a forma de decretos – lei ou portarias, que conferem regimes de 

comparticipação diferentes para determinados medicamentos específicos, quando 

aplicados para determinadas patologias. É também nesta fase que se aplicam regimes 

adicionais de comparticipação, caso seja o caso, como por exemplo seguros de saúde. 

O utente deve sempre fazer-se acompanhar de um cartão identificativo do número de 

beneficiário desse regime adicional, que autoriza a sua aplicação. Nestes casos, é 

sempre fulcral tirar uma fotocópia da receita, para questões de receituário e faturação. 

Posteriormente, procede-se à impressão no verso da receita da informação referente à 

operação realizada. Aqui são registados o número e lote para questões de receituário, 

assim como o regime de comparticipação aplicado, os medicamentos dispensados em 

que se aplique esta comparticipação, entre outras informações. O utente tem de assinar 

este mesmo impresso, em modo de declaração de que lhe foram dispensados os 

medicamentos registados, mediante receita médica. 

As receitas eletrónicas desmaterializadas facilitam ligeiramente o processo de 

dispensa, não só para o profissional de saúde mas também para o utente. O utente pode 

apresentar-se perante de uma mensagem de telemóvel, identificada pelo Ministério da 

Saúde, onde se apresentam o número identificativo da receita, código de acesso e 

código de direito de opção, toda a identificação necessária para se proceder à dispensa 

e aplicação do sistema de comparticipação. Além disso, o utente pode também ter um 

documento físico, fornecido pelo médico prescritor, designado por guia de tratamento, 

com os mesmos códigos que se apresentam na mensagem de telemóvel. Com estas 
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receitas é possível dispensar os medicamentos em diferentes períodos de tempo, 

condição não válida nas receitas posteriores. Nas antigas o utente era obrigado a levar 

toda a medicação presente na receita, enquanto com as novas, a medicação pode ser 

dispensada mediante as necessidades do utente. Além disso, o número de 

medicamentos possíveis de serem prescritos nestas receitas é maior quando 

comparado com as antigas. 

b. Dispensa de Psicotrópicos e estupefacientes 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), estupefacientes e psicotrópicos 

são substâncias químicas que atuam principalmente no Sistema Nervoso Central 

(SNC), onde alteram as funções cerebrais e, temporariamente, a perceção, o humor, o 

comportamento e a consciência, podendo facilmente desencadear tolerância física e 

psíquica (25). Estes medicamentos são utilizados no combate das doenças do foro 

mental, como a ansiedade, depressão, angústia, insónia, agitação, etc (25).  

Desta forma, é fácil a perceção do perigo dos medicamentos com esta classificação, o 

que origina uma grande fiscalização e controlo na dispensa deste tipo de medicamentos. 

Não só se pretende com isto evitar a utilização incorreta dos medicamentos a nível de 

aplicação na saúde, mas também impedir que causem situações de dependência, ou 

que sejam utilizados de forma recreativa. Desta forma, o próprio SI não possibilita que 

se faça o registo da dispensa de um medicamento psicotrópico ou estupefaciente sem 

antes preencher uma serie de campos, de modo a que fique sempre registado todos os 

dados relativos a quem se direciona a medicação, quem a forneceu e quem a veio 

adquirir à farmácia. Os campos a preencher são os seguintes: identificação do doente 

ou seu representante (nome, data de nascimento, número e data de cartão de cidadão 

ou da carta de condução, número do passaporte no caso de cidadãos estrangeiros), 

identificação da prescrição (n.º da prescrição e nome do prescritor), Identificação da 

farmácia (nome da farmácia e o número de conferência de faturas), medicamento 

(número de registo e quantidade dispensada) e data da dispensa (24). Estes dados são 

impressos e anexados com uma fotocópia da receita por um período mínimo de 3 anos, 

para questão de fiscalização (26).  

c. Subsistemas de saúde e regime de comparticipação de medicamentos 

Um medicamento comparticipado significa que uma percentagem do PVP desse 

medicamento é paga ao utente por uma entidade de saúde. Em Portugal existem vários 

sistemas e subsistemas de saúde, sendo o mais abrangente o Serviço Nacional de 

Saúde (SNS), de carater público e que abrange qualquer cidadão português. Este pode 

ainda ser complementado por parte de várias empresas privadas, o caso dos seguros 
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de saúde. A comparticipação que é atribuída pelo SNS vem designada na receita e é 

realizada de acordo com escalões de comparticipação consoante os rendimentos ou 

patologias dos utentes.  

Existe um total de 6 regimes de comparticipação ativos pelo SNS: Regime Geral 

de Comparticipação, Regime Especial de Comparticipação, Comparticipação de 

Medicamentos Manipulados, Comparticipação de produtos destinados ao autocontrolo 

da diabetes mellitus, Comparticipação de produtos dietéticos com carácter terapêutico 

e Comparticipação de câmaras expansoras (24). 

No Regime Geral de Comparticipação do Sistema Nacional de Saúde são pagas 

percentagens do PVP dos medicamentos de acordo com os seguintes escalões: 

Escalão A (90%), Escalão B (69%), Escalão C (37%), Escalão D (15%). Cada escalão 

é atribuído ao medicamento conforme a sua classe farmacoterapêutica (24).  

No Regime Especial de Comparticipação, à comparticipação geral é acrescida 

ainda uma percentagem, diminuindo a quantia que o utente terá de pagar para obter a 

medicação. Esta é atribuída aos utentes consoante os seus rendimentos, tornando-os 

beneficiários, ou quando perante determinadas patologias os grupos especiais de 

utentes (24). Ao preço de medicamentos integrados no escalão A é acrescido 5% (95%) 

e é acrescido 15% nos escalões B (84%), C (52%) e D (30%) (24). A comparticipação 

do Estado no preço dos medicamentos para estes pensionistas é ainda de 95% para os 

medicamentos cujos preços de venda ao público sejam iguais ou inferiores ao 5º preço 

mais baixo do grupo homogéneo em que se inserem (24).  

Relativamente ao grupo das patologias ou grupos especiais de utentes, a 

comparticipação do Estado no preço de medicamentos é definida por despacho do 

membro do Governo responsável pela área da Saúde e, assim, diferentemente 

graduada em função das entidades que o prescreveram ou dispensam (24). 

A Comparticipação de produtos destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus 

abrange o custo de aquisição das tiras-teste para determinação de glicemia, cetonemia 

e cetonúria, assim como as agulhas, seringas e lancetas destinadas ao controlo da 

diabetes dos utentes do SNS e subsistemas públicos (24). Esta comparticipação é de 

85% do preço de venda ao público das tiras-teste e 100% das agulhas, seringas e 

lancetas (24). 

Os medicamentos manipulados pertencentes a um grupo definido são 

comparticipados em 30% do seu preço (24). 

Os produtos dietéticos com caracter terapêutico também são alvos de 

comparticipação por parte do SNS. Estes são dispensados com 100% de 

comparticipação desde que prescritos no Instituto de Genética Médica Dr. Jacinto 
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Magalhães (IGM) ou nos centros de tratamento dos hospitais protocolados com o 

referido Instituto (24). 

Por fim, a Comparticipação de câmaras expansoras é de 80% do preço de venda 

da câmara expansora, não podendo exceder 28€, e é limitada a uma câmara expansora, 

independentemente do tipo, por utente. (24). 

Regime de comparticipação adicional entende-se aqueles que são atribuídos por 

seguros de saúde (Seguradora Multicare, por exemplo) ou outros subsistemas de 

saúde, como por exemplo SAMS (Sindicato dos Bancários do Norte). Com estes 

subsistemas, ao valor de comparticipação do SNS é acrescentado um valor abrangido 

por estas entidades de saúde. 

d. Sistema de Preços de referência 

Segundo o estatuto do medicamento, um medicamento genérico é aquele que 

apresenta a mesma composição quantitativa e qualitativa de SA, e bioequivalência com 

o de referência, sendo este o medicamento para venda que foi autorizado com base em 

documentação completa, incluindo resultados de estudos farmacêuticos, ensaios pré-

clínicos e clínicos (27). Os medicamentos genéricos são alvos de estudos de 

bioquivalência para serem autorizados. Introduzido pelo Ministério da Saúde para os 

medicamentos comparticipados pelo SNS para os quais já existam medicamentos 

genéricos, foi criado o conceito de preço de referência (PR), e que se baseia no conceito 

de GH (27). As listagens dos GH são atualizadas com periodicidade pelo INFARMED. 

O preço de referência (PR) é calculado através da média dos cinco PVP mais baixos 

praticados no mercado, levando em consideração os medicamentos que integram 

aquele grupo. O preço de referência corresponde ao valor sobre o qual incide a 

comparticipação do GH. Nas situações em que o PVP é de valor inferior ao PR, a 

comparticipação é calculada de acordo com o PVP. Na situação inversa, isto é, em que 

o PVP é de valor superior ao PR, a comparticipação é calculada em função do PR, 

sendo que o valor adicional tem de ser suportado pelo utente. 

e. Automedicação 

A automedicação é um direito de todos os cidadãos, em que estes têm a liberdade 

de instituir a medicação que pretendem fazer para tratamento de determinadas 

situações sem gravidade. Segundo o Despacho n.º 17690/2007, de 23 de julho, 

entende-se por automedicação a “utilização de MNSRM de forma responsável, sempre 

que se destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, 

com a assistência ou aconselhamento opcional de um profissional de saúde” (28). 

Por motivos legais e de segurança, a automedicação deve ser realizada sempre 

com MNSRM. Mesmo não apresentando riscos tão elevados como os MSRM, a sua 
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utilização incorreta pode acarretar problemas à saúde do utente. O profissional de saúde 

que o cede deve sempre abordar o utente para perceber qual o motivo que o leva a 

adquirir a medicação, e assegurar que esta está a ser bem utilizada. 

f. Farmacovigilância 

Um dever do farmacêutico, sobretudo por serem os principais envolvidos na ato 

direto da cedência de fármacos, é a farmacovigilância. Este conceito, definido pelo 

INFARMED, consiste em “melhorar a qualidade e segurança dos medicamentos, em 

defesa do utente e da Saúde Pública, através da deteção, avaliação e prevenção de 

reações adversas a medicamentos (RAM)” (29). Uma reação adversa a medicamentos 

é uma resposta nociva e não intencional a um ou mais medicamentos e deve ser sempre 

notificada para segurança pública. Quando um utente se depara com uma situação 

destas, existe uma forte probabilidade de recorrer primeiro a uma farmácia para tentar 

esclarecer as suas dúvidas. O farmacêutico deve sempre aconselhar o utente a fazer 

uma leitura ao resumo das características do medicamento (RCM) e avaliar se a RAM 

sentida já se encontra descrita ou não, e conforme a sua gravidade se deve continuar a 

medicação ou não. Sempre que existe alguma notificação de RAM, esta deve ser 

notificada ao Sistema Nacional de Farmacovigilânica, que é constituído pela Direção de 

Gestão do Risco de Medicamentos do INFARMED, I.P 

g. Aconselhamento farmacêutico 

Sempre que um utente se dirige à farmácia para adquirir um produto, deve ser feito 

um levantamento de informação para perceber os motivos que o levam a administrar 

esse produto, e a tentar aconselha-lo da melhor maneira. Não só perante MSRM, mas 

também esta ação sobre MNSRM e dispositivos médicos deve ser posta em prática.  

Existem alguns grupos de utentes aos quais se deve dar especial atenção, sendo 

estes a população idosa, pediátrica e grávidas. 

Para os idosos, deve-se sempre garantir que toda a informação sobre a medicação 

foi assimilada pelo utente, sobretudo nos casos de polimedicação, garantir a 

administração correta, no período correto e a adesão à terapêutica. 

Para a população grávida, salientar que qualquer medicação deve ser evitada e 

apenas administrada perante uma situação de extrema necessidade, sem nunca antes 

ter indicação médica para isso.  

Quanto à população pediátrica, garantir que a posologia aconselhada foi bem 

entendida pelo utente, e confirmar a adequação conforme idade e peso da criança. 

5. Outros cuidados de saúde prestados na farmácia comunitária 
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As farmácias comunitárias para além da dispensa de medicação e produtos de 

saúde estão autorizadas a prestar alguns cuidados de saúde estabelecidos pelo 

INFARMED. A maior parte destes cuidados são prestados na GAP, o que possibilita um 

ambiente mais tranquilo e privado, deixando o utente mais tranquilizado para que 

entenda toda a informação relevante ao seu estado de saúde. 

a. Medições bioquímicas (glicemia, colesterol e triglicerídeos) 

As medições bioquímicas são dos testes mais realizados a nível da farmácia 

comunitária. Estão associadas a um custo, que deve estar afixado, e são importantes 

para que o utente consiga facilmente aceder a este tipo de determinação, que o permite 

controlar o seu estado de saúde e risco. 

Na farmácia Maia são realizadas medições de glicemia, colesterol e triglicerídeos 

com aparelhos próprios, sendo feito o aconselhamento adequado. O profissional deve 

sempre utilizar luvas quando manuseia amostras biológicas, e garantir a limpeza e 

desinfeção do material utilizado.  

Todas as medições são efetuadas preferencialmente com o utente em jejum, e 

quando tal não é possível, fica ao critério do utente prosseguir com a medição. O 

resultado é registado num documento próprio fornecido pela farmácia, e em situações 

que necessitam um controlo mais apertado, o utente é aconselhado a realizar medições 

mais periódicas, e registar os respetivos resultados para os poder posteriormente 

apresentar ao médico. 

b. Medição da tensão arterial 

A hipertensão arterial (HTA) é o fator de risco mais importante para as doenças 

cardiovasculares e cerebrovasculares, nomeadamente o enfarte agudo do miocárdio e 

o acidente vascular cerebral, importantes causas de morbilidade e mortalidade em todo 

o mundo. Nos últimos 30 anos, a população portuguesa tem sido referida como tendo 

dos mais elevados níveis de tensão arterial média (30). 

A determinação da tensão arterial é um método simples e de grande importância, 

que deve ser feito regularmente, sobretudo quando em situação de risco. A 

determinação deste parâmetro na farmácia Maia é realizada no GAP, recorrendo-se a 

um medidor de pressão arterial de braço. Antes da medição, o utente é sempre 

questionado sobre a sua história clinica.  

c. Programa de troca de seringas 

A farmácia Maia faz parte do Programa de Troca de Seringas (PTS) promovido 

pelo SNS. No âmbito do PTS, o objetivo passa por prevenir infeções pelo VIH e pelos 

vírus das Hepatites B e C, por via sexual, endovenosa e parentérica, nas Pessoas que 
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Utilizam Drogas Injetáveis (PUDI) (31). O utente dirige-se à farmácia e troca as seringas 

utilizadas por um kit que contem duas novas seringas e outros produtos importantes que 

diminuir a possibilidade de infeções transmissíveis. O PTS conseguiu sensibilizar a 

população em geral para o facto de a toxicodependência não ser necessariamente 

sinónimo de delinquência, contribuindo para um outro olhar sobre o problema.  

d. ValorMed® 

A ValorMed® é uma sociedade sem fins lucrativos que tem a responsabilidade da 

gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. Resultou da 

colaboração entre a Indústria Farmacêutica (IF), Distribuidores e Farmácias em face da 

sua consciencialização para a especificidade do medicamento enquanto resíduo. 

A ValorMed® fica encarregada de recolher resíduos de embalagens de medicamentos 

de uso humano e veterinário, contendo ou não restos de medicamentos. Qualquer 

cidadão pode entregar as embalagens dos medicamentos, com ou sem resíduos, em 

farmácias comunitárias, sendo que estes são introduzidos num contentor específico 

para este efeito. Este tipo de resíduos deve ser considerado como um resíduo especial 

e, por isso, recolhido seletivamente e sob controlo farmacêutico para depois ser 

processado em estações de tratamento adequadas. Na farmácia Maia a maior parte dos 

utentes estão já muito consciencializados para esta prática, sendo muito frequente 

levarem os seus resíduos de medicamentos à farmácia. 

e. Consultas de nutrição 

Em parceria com a Dieta EasySlim®, a Farmácia Maia dispõe aos seus utentes de 

consultas de nutrição com uma nutricionista, que ocorrem às sextas-feiras, mediante 

marcação. A primeira consulta é gratuita e destina-se a uma avaliação física do utente, 

onde se determinam os índices de massa corporal (IMC), índice de massa gorda e 

massa magra, entre outros fatores. Com base no seu objetivo (perda, ganho ou 

manutenção do peso) a nutricionista elabora planos nutricionais, acompanhados por 

consultas semanais. Os planos podem ser complementados com produtos da Dieta 

EasySlim®, vendidos na farmácia Maia, sob orientação da nutricionista. Não apenas por 

questões estéticas, mas com o objetivo de melhorar e reduzir os riscos associados a 

doenças cardiovasculares, por exemplo, os utentes procuram muito estas consultas, 

como modo de serem conduzidas a melhorem as suas vidas. 

6. Faturação e receituário  

Quando se faz a dispensa de MSRM comparticipada, o utente paga apenas uma 

parte do PVP do medicamento, sendo o restante valor pago pela entidade de saúde.  
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A principal entidade de saúde em Portugal é pública, pertence ao Estado Português 

e abrange todos os cidadãos com nacionalidade portuguesa. Para estas situações 

existe um centro responsável pela resolução da faturação do receituário das farmácias 

comunitárias, o Centro de Conferencia de Faturação (CCF). Este centro trata de avaliar 

o receituário, e posteriormente, a Associação Nacional de Farmácias (ANF) é que trata 

de proceder à devolução monetária às farmácias.  

Dependente das receitas utilizadas, o processo para a faturação é distinto. No caso 

das receitas manuais e eletrónicas materializadas, após o aviamento, são organizadas 

em lotes de 30 receitas, segundo o regime de comparticipação utilizado. Semanalmente 

na farmácia Maia, estes lotes são organizados e conferidos. Se tudo estiver 

concordante, o lote é fechado e é emitido um documento com um número identificativo, 

designado de verbete, que discrimina valores de PVP dos medicamentos, valor cobrado 

ao utente e valor cobrado à entidade responsável. No final de cada mês, o receituário 

tem de ser preparado para ser emitido à ANF e CCR. Para além do verbete, é impresso 

uma fatura em quadruplicado, em que constam informações relativas à farmácia, o 

código da ANF, número da fatura, mês e ano, organismo de comparticipação, número 

total de lotes e receitas, valores totais de PVP, encargos totais relativos ao utente e o 

total da importância a pagar pela entidade, data de emissão, carimbo e assinatura do 

DT ou substituto legal. Três das faturas quadruplicadas são enviadas para o CCF assim 

como os lotes de receitas. Uma das faturas fica arquivada na farmácia. O envio para o 

CCR é realizado pelos Correios de Portugal (CCT), com envelopes apropriados. 

No caso das receitas eletrónicas desmaterializadas o processo é relativamente 

mais fácil. Após a dispensa da receita é automaticamente enviado ao CCR informação 

da dispensa de medicação comparticipada, e este fica imediatamente registado para ser 

posteriormente regularizado. Estas receitas simplificam o processo de faturação, tanto 

para a farmácia como para o CCR. 

Se associado ao SNS estiverem outros subsistemas de saúde, a metodologia 

utilizada é a mesma conforme a receita apresentada. No caso das receitas manuais e 

eletrónicas materializadas, no momento da dispensa, é necessário tirar uma fotocópia 

à receita, para que seja impresso nova fatura no verso desta. Uma fatura é 

responsabilidade do SNS, e a outra do subsistema em questão. 

7. Ser farmacêutico  

Saúde é um direito da população, direito básico para a qualidade de vida mínima. A 

farmácia é o local onde ocorre a interligação entre utente-médico, de um modo geral a 

finalização deste percurso, mas muitas vezes o início dela. É muitas vezes o elo mais 

direto para os utentes tratarem da sua saúde e bem-estar. 
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Como apresentado no cronograma (Anexo VI), o primeiro contacto com a medicação 

ocorre no backoffice, nos 2 primeiros meses, e o processo de atendimento ao público 

orientado nos 2 últimos meses de estágio. 

Durante o meu estágio na farmácia Maia, diversas funções me foram atribuídas. O 

facto de ser abordado pelos vários colaboradores como um membro funcional da 

farmácia, tornou-se bastante útil, possibilitando conhecer adequadamente todo o 

funcionamento geral de uma farmácia. 

Consoante a época do ano e mediante épocas festivas, tive a oportunidade de 

renovar as monstras da farmácia, assim como a disposição dos produtos na sala de 

atendimento ao público. Estas alterações eram efetuadas como estratégias de 

marketing, sempre aprovadas e analisadas em conjunto com o diretor técnico, que tinha 

o dever de as aprovar. 

Uma das principais tarefas que realizei foi a verificação de prazos de validade, que 

ocorre no início de cada mês. Com esta função, adquiri conhecimentos relativos à 

ideologia FIFO (First in first out) e a sua importância, que valorizava não só questões 

monetárias mas também a do desperdício de medicação, que deve ser ao máximo 

evitado. Além disso tive a oportunidade de fazer atualização no SI da localização dos 

produtos armazenados na sala de atendimento ao público. A grande vantagem desta 

informação estar devidamente atualizada é que permite localizar os produtos quando 

não se conhece o seu local de armazenamento, muito útil sobretudo para os estagiários 

no início do atendimento ao público. 

Pouco tempo após o início do atendimento, foi criada uma palavra passe identificada 

com o meu nome, que me deu acesso mais alargado ao SI. Com isto, foi permitido fazer 

receção de encomendas e a sua verificação, reservas, consultas de informação 

científica e principalmente o atendimento ao público. 

Tive a oportunidade de realizar encomendas tanto por via telefónica como pelo 

serviço online "gadget", bem como as encomendas diárias programadas. Tive a função 

de realizar e organizar reservas, identificando-as e armazenando-as nos respetivos 

locais. 

A etapa de armazenamento dos produtos foi das primeiras a ser atribuídas. O 

principal objetivo desta função passava pelo primeiro contacto com os medicamentos, 

conhecer os locais de armazenamento (que eram divididos conforme a forma 

farmacêutica, e nas formas solidas, separadas em medicamentos de referência e 

genéricos). Paralelamente, contribuía na marcação de preços. As etapas de devolução 

também foram presenciadas. 

Após os dois primeiros meses de adaptação, foi dado início ao processo de 

atendimento ao público. Este já tinha sido observado com os restantes colaboradores, 
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que me incentivavam e permitiam participar e colaborar nos seus próprios atendimentos, 

o que me permitiu ter um conhecimento geral do processo. 

Durante os atendimentos realizados, deparei-me com as mais diversas situações. A 

venda de MNSRM requer um conhecimento forte dos produtos, uma vez que a maioria 

do aconselhamento começa na farmácia. Consegui aconselhar por diversas vezes a 

utilização de alguns antigripais, produtos de grande escoamento na época do inverno. 

Uma das situações mais recorrentes neste período do ano passava por adquirir 

medicação para o tratamento de febre e constipação. Muitos utentes utilizavam AINEs, 

sobretudo ibuprofeno, em dosagens elevadas para tentar tratar estados febris e gripais. 

Este era desaconselhado devido à falta de aplicabilidade na situação descrita, bem 

como os efeitos secundários e tóxicos associados à sua utilização por longos períodos 

(aconselhados um máximo de 5 dais consecutivos de administração). Estes eram 

substituídos por paracetamol ou antigripais (paracetamol + anti-histamínico). Outra 

situação característica relacionava-se com o alívio sintomático de tosse. Muitos utentes 

não sabiam a importância de distinguir tosse produtiva de seca, que implicam diferentes 

abordagens farmacológicas. Nos casos em que distinção pelo utente era inespecífica, 

era aconselhada uma solução oral que apresentasse atividade para ambos os tipos de 

tosse. Na presença de uma tosse produtiva era necessário promover a expulsão da 

expetoração, sendo aconselhado quase sempre acetilcisteína. Na tosse seca, um 

antitússico seria a abordagem mais adequada. Muito utentes com este tipo de tosse 

tentavam adquirir codeína, uma molécula derivada da morfina, com atividade 

antitússica. O desconhecimento desta relação era constante, e alertei muitos utentes 

para este facto e para a utilização destes produtos apenas mediante prescrição médica. 

Numa situação particular, uma utente alertada mostrou-se alarmada pois utilizava com 

frequência este produto. 

A dispensa de medicação com prescrição médica é uma constante na farmácia 

comunitária. Dispensei medicação com todo o tipo de prescrições médicas, bem como 

aplicação dos mais diversos subsistemas de saúde. Estes processos requeriam atenção 

redobrada, pois os erros são fáceis de cometer. As prescrições eram sempre conferidas 

antes da sua dispensa, e por muitas vezes foram detetadas anomalias que impediam a 

sua utilização, nomeadamente prazo de validade caducado e falta da assinatura do 

prescritor. 

A dispensa de medicação genérica está de um modo geral bem aceite na 

comunidade, mas ainda muitos utentes demostram certas dúvidas e incertezas na sua 

utilização. O conceito da bioequivalência dos fármacos era explicado genericamente ao 

utente, tentando sempre fazer com que o utente conseguisse assim optar por que 

medicamento utilizar. Nos casos em que este não conseguia escolher ou a sua 
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preferência era indiferente, era sempre fornecido o mais barato do GH que se apresenta-

se na farmácia. 

Para além de MSRM e MNSRM, também tive a oportunidade de orientar alguns 

utentes sobre PCHC e suplementos alimentares, dois dos grandes grupos de produtos 

de saúde atualmente dispensados. Existe uma grande gama destes produtos nas 

farmácias, para os mais distintos objetivos, e os utentes cada vez mais apareciam 

minimamente informados sobre a sua importância. Para um aconselhamento mais 

adequado, antes de ser cedido um suplemento ou PCHC, este era analisado 

cuidadosamente com o utente, levando o tempo necessário. Quais os motivos para a 

sua aquisição e análise detalhada dos seus constituintes e respetivas ações no 

organismo eram discutidas com o utente. Nos suplementos alimentares existia uma 

grande procura sobretudo da população mais jovem para estimulação cognitiva, e na 

população idosa para reforço de sistema imunitário e multivitamínicos genéricos, para 

reforçar o seu bem-estar. 

Desde cedo, foram me também permitidas realizar as mais diversas medições 

bioquímicas e de tensão arterial. Inicialmente o utente era abordado para conhecer um 

pouco a sua história clinica, se tomava medicação e por que motivo pretendia efetuar a 

medição. Conforme os resultados obtidos, o utente era aconselhado a fazer medições 

mais periódicas, ou em casos de valores elevados, a contactar um médico. Uma 

situação em particular foi necessário transferir o utente para o hospital, pelos valores de 

tensão arterial estarem muito elevados. 

O estágio de um modo geral foi uma grande vantagem no meu processo de 

aprendizagem e maturação como farmacêutico. 

Parte 2 – Trabalhos realizados e pesquisa científica 

1. Alergias, as suas causas e tratamentos 

a. Introdução 

Quando ponderado um dos temas para abordar nos trabalhos, foi sugerido em 

conversa com os colaboradores algo para promoção e utilização futura na farmácia. 

Uma das estratégias de promoção é a disponibilização de informação relevante ao 

utente, em relação aos aconselhamentos de saúde, que é transmitida na forma de 

pequenos vídeos informativos na televisão da farmácia, que se encontra exposta na 

sala de atendimento ao público. Estando a estação das alergias a começar a sua 

chegada, foi realizado um vídeo informativo sobre alergias. 

Imediatamente antes da entrada da Primavera, esta começa a dar sinais da sua 

chegada. Não só pelas mudanças climáticas, mas pelas alergias que começam a atingir 
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as pessoas, e muitas começam cedo a dirigir-se às farmácias em busca de soluções 

para as incómodas alergias, com o poder de reduzir a qualidade de vida (32). A alergia 

é uma reação do corpo, quase um equívoco do sistema imunitário, que se confunde e 

considera perigosa uma substância que é aparentemente inofensiva, e reage 

produzindo anticorpos específicos para atacar os invasores que, na verdade, não afetam 

a integridade do organismo (32). A alergia é um problema de saúde pública de 

proporções pandémicas que afeta mais de 150 milhões de pessoas na Europa (33). De 

acordo com especialistas, 1 em cada 3 crianças é alérgica e estima-se que dentro de 

10 anos a doença afete mais de 50% de todos os Europeus (33). 

b. Contextualização Teórica 

Alergias ocorrem quando o sistema imunitário reage perante substância do 

ambiente que são geralmente inofensivas para a maioria das pessoas (34,35). Estas 

substâncias são conhecidas como alergénios, e podem ser ácaros, poeiras, animais, 

pólen, insetos, alimentos e até mesmo medicamentos (34,35). Os sintomas alérgicos 

começam quando o alergénio/antigénio promove a reação alérgica (36). O sistema 

imunitário é uma rede de células, tecidos, órgãos e moléculas envolvidas na defesa no 

nosso organismo, sendo os responsáveis pela proteção contra infeções e outras 

substâncias nocivas (37,38). 

Para atuar, o sistema imunitário desenvolveu duas formas de proteção. Uma delas 

consiste em produzir fatores solúveis capazes de identificar possíveis ameaças, caso 

este dos anticorpos (37,38,39). De outra forma, a especialização em células com 

capacidade migratória e de penetração nos tecidos permitiu um combate mais direto e 

eficaz das ameaças (37,38,39). Os dois sistemas estão interligados, onde os anticorpos 

detetam a ameaça e as células especializadas as destroem (37,38,39). A libertação de 

outros mediadores, como citocinas e quimiocinas, ajudam esta homeostasia 

imunológica (39). Este sistema potente e eficaz requer sempre um equilíbrio entre o 

ataque a tolerância: saber distinguir o que é uma possível ameaça e o que é inofensivo 

(39). Se esta homeostasia é quebrada ou desequilibrada de alguma maneira, pode 

resultar em determinados problemas como doenças autoimunes e reações de 

hipersensibilidade (alergias) (39). 

Os anticorpos são os iniciadores da resposta imunológica. Estes têm uma estrutura 

única que difere entre os diferentes tipos de anticorpos, mas contêm outra parte 

estrutural muito semelhante entre si, que os permite colocar na mesma categoria de 

glicoproteínas – as imunoglobulinas (Ig) (37,38,40). Quando o antigénio entra no 

organismo de uma pessoa pela primeira vez, inicia-se o processo de imunização. O 

organismo produz anticorpos específicos a nível de células plasmáticas para estes se 
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ligarem ao antigénio. De um modo geral, os principais anticorpos formados são os IgE 

(37,38,40). O complexo antigénio-anticorpo tem a capacidade de se ligar com elevada 

afinidade a recetores existentes nas membranas dos mastócitos, células de grandes 

dimensões encontradas nos tecidos conjuntivos de todo o corpo, mais abundante nos 

tecidos submucosos e na derme (41,42). Assim que ativados, libertam mediadores 

químicos aglomerados em grânulos responsáveis pelas reações desagradáveis da 

alergia (41,42). 

 A resposta alérgica mediada pela ativação dos mastócitos tem duas partes: uma 

reação imediata e uma reação tardia (47,48). A reação imediata, que começa em 

segundos, é devida à atividade da histamina, prostaglandinas e outros mediadores pré-

formados ou rapidamente sintetizados que causam um rápido aumento na 

permeabilidade vascular e contração do músculo liso (47,48). A histamina é uma amina 

vasoativa de curta duração, é a principal responsável pela sintomatologia alérgica, pelo 

aumento imediato no fluxo sanguíneo local e permeabilidade vascular (47,48). A reação 

de fase tardia é causada pela síntese induzida de mediadores como leucotrienos, 

quimiocinas e citoquinas nos mastócitos ativados (47,48). Estes conseguem recrutar 

outros leucócitos, incluindo eosinófilos e linfócitos TH2, para o local da inflamação 

(47,48). Embora a reação de fase tardia seja clinicamente menos marcada que a 

resposta imediata, ela está associada a uma segunda fase de contração do músculo 

liso, edema sustentado e hiper-reactividade das vias aéreas e estímulos 

broncoconstritores (47,48). A reação de fase tardia é uma causa importante de doença 

grave a longo prazo, como por exemplo na asma crônica e reação inflamatória crónica 

(47,48). 

Existem dois tipos de recetores (Fc) de ligação a IgE. O primeiro, FcεRI, é um 

recetor de alta afinidade da superfamília de imunoglobulinas, que se liga a IgE em 

mastócitos, basófilos e eosinófilos ativados (47,48). Devido à sua elevada afinidade, 

está associado às situações de hipersensibilidade, mesmo perante reduzidas 

quantidades de antigénio (47,48). O segundo recetor de IgE, FcεRII, vulgarmente 

conhecido como CD23, não está estruturalmente relacionado com FcεRI e liga-se a IgE 

com baixa afinidade (47,48). CD23 está presente em muitos tipos de células diferentes, 

incluindo linfócitos B e T (47,48). 

Após a primeira exposição ao alergénio, o sistema imunitário tem a capacidade de 

criar memória, tornando-se reativo quando novamente exposto ao antigénio em questão 

(43). Uma característica chave do sistema imunitário é a geração de linfócitos B e T 

memória e células plasmáticas de longa duração, proporcionando imunidade protetora 

contra agentes infeciosos recorrentes (43,44,45). Esta criação de memória imunológica 

poderá ser a causa das recorrentes reações alérgicas quando exposição ao alergénio 
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(43,44,45). Tendo ainda em consideração a quantidade, tipo de alergénio e via com que 

este entra no organismo, podem ser observadas diferentes respostas (37,38,46). 

c. Fatores de risco 

Não existe uma razão concreta para justificar porque algumas pessoas 

desenvolvem reação a determinados alergénios e outras não, além de qual a razão por 

algumas substâncias serem mais suscetíveis a reação alérgica do que outras. A 

resposta imune normal a estes alergénios inofensivos está associada a indução de 

tolerância, que quando não ocorre pode originar uma indução e perpetuação da 

resposta imune ativa (47).  

Considera-se que as características genéticas são a principal causa para a 

predisposição à alergia, mas os fatores ambientais, como exposição a alergénios, 

infeções e poluição são fortes potenciadores das alergias (47). A própria evolução e 

industrialização da sociedade pode ter originado uma suscetibilização (47). 

A "hipótese da higiene" é uma das principais proposições que sugerem que a 

melhoria da higiene, com melhores medidas de saúde pública e o uso de vacinas e 

antibióticos, reduziu a incidência de infeções que normalmente estimulariam o sistema 

imunológico, amadurecendo-o contra o desenvolvimento de respostas alérgicas a 

substâncias ambientais inócuas (47,48). Vários estudos epidemiológicos suportam a 

hipótese de higiene, exemplo do fato de crianças de famílias numerosas e crianças 

colocadas em ambientes de creche terem um risco reduzido de desenvolver asma, e 

exposição a animais de criação no início da vida reduzir a probabilidade de desenvolver 

asma e rinite alérgica (49,50,51). 

 Alguns fatores de risco associados são a história familiar, crianças serem mais 

sensíveis que adultos (sistema imunitário menos desenvolvido), pessoas com asma 

serem significativamente mais propensas a desenvolver alergias, insuficiente exposição 

solar, historial alérgico potenciar aparecimento de novas alergias, bebés prematuros 

terem um risco consideravelmente maior de desenvolver alergias, produtos químicos 

utilizados no tratamento de águas e resíduos, entre outros (52). 

d. Tipos de alergias e as suas manifestações 

i. Alergias alimentares 

As reações adversas aos alimentos incluem qualquer reação anormal após a 

ingestão de um alimento ou aditivo alimentar e podem ser o resultado de intolerância ou 

hipersensibilidade/alergia alimentar (53). 

A hipersensibilidade alimentar são reações imunológicas adversas que podem ser 

devidas a mecanismos imunitários mediados por IgE ou não IgE. A alergia alimentar 
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mediada por IgE é responsável pela maioria das reações alérgicas aos alimentos. 

Apenas alguns alimentos são responsáveis pela maioria das alergias alimentares, como 

o leite de vaca, ovo, amendoim, soja, trigo e o peixe e mariscos (54). 

 A prevalência de alergia alimentar é maior nos primeiros anos de vida, sobretudo 

nos menores de 3 anos de idade (47). No entanto, a maioria acaba por desenvolver 

tolerância clínica e estudos epidemiológicos sugerem que apenas uma reduzida 

percentagem mantem a alergia alimentar (53,54). Alergia ao leite de vaca é o tipo mais 

comum de alergia alimentar em crianças pequenas, com 80% a acabar por desenvolver 

tolerância (54) A resposta usual às proteínas dietéticas que leva a que o sistema 

imunológico não responda perante elas é conhecida como tolerância oral (47). Os 

mecanismos imunológicos subjacentes à tolerância oral não foram totalmente 

elucidados, mas estudos recentes sugerem o envolvimento de vários mecanismos com 

linfócitos T (55). As reações de hipersensibilidade alimentar desenvolvem-se em 

indivíduos geneticamente predispostos, presumivelmente quando a tolerância oral não 

se desenvolve normalmente ou se desintegra.  

Uma vez estabelecido o diagnóstico de alergia alimentar, a única solução é evitar 

rigorosamente o alimento ofensivo, uma vez que ainda não há terapias definitivas (47, 

56). Embora existam inúmeros medicamentos para aliviar os sintomas alérgicos, 

nenhuma terapêutica foi concebida para realmente curar a alergia alimentar (56). A 

relação risco/benefício da imunoterapia tradicional foi considerada inaceitável, devido a 

graves efeitos secundários causados pelo alérgeno administrado (47). 

Os sintomas e sinais variam de acordo com o alérgeno, o mecanismo e a idade do 

paciente. A manifestação mais comum em crianças é a dermatite atópica isolada ou 

com sintomas gastrointestinais como náuseas, vômitos e diarreia (56). Podem surgir 

sintomas de asma e rinite. Podem aparecer manifestações mais graves como urticária 

aguda, angioedema e até mesmo anafilaxia, e outras mais inespecíficas como tonturas, 

enxaqueca, aftas, piloroespasmo, obstipação, prurido anal e eczema perianal (56). Os 

sintomas gastrointestinais são muito comuns, nomeadamente dor abdominal subaguda 

ou crónica, náuseas, cólicas e diarreia (56). 

ii. Alergias a fármacos 

Todos os fármacos apresentam reações adversas. Segunda a Organização 

mundial de Saúde, a maior parte das reações adversas presenciadas são dose 

dependestes, efeitos secundários ou interações medicamentosas, contudo podem 

ocorrer reações de hipersensibilidade a fármacos, sendo estas dose independentes e 

de natureza imunológica (57). Estas podem manifestar-se de diversas formas, e podem 

ser classificadas em reações imediatas e não imediatas (58,59). As reações imediatas 
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são aquelas que ocorrem na primeira hora após a administração do fármaco, e acredita-

se serem mediadas por anticorpos IgE (58,59). A principal forma de manifestação clínica 

é a nível de urticária, angiodema, rinite, broncospasmo e choque anafilático (58,59). As 

reações não imediatas são de aparecimento tardio, mais de 1 hora após a 

administração, e são mais heterógenas em relação aos seus mecanismos envolvidos. 

Manifestam-se sobretudo sob forma de erupções e exantemas (58,59). 

Os fármacos mais frequentemente responsáveis por tais reações são anti-

inflamatórios não esteroides (AINEs), seguidos dos antimicrobianos, sobretudo da 

classe dos beta-lactâmicos, relaxantes musculares entre outros (59). 

A forma mais eficaz de resolver a reação é a descontinuação do fármaco (60). 

Consoante o peso do risco-benefício, podem ser utilizados fármacos antialérgicos que 

aliviem a reação (60). No caso de o tratamento ser indispensável e sem alternativa 

possível, pode ser realizado uma dessensibilização rápida, que reduz a sensibilidade 

apenas temporariamente (60). Se possível, a dessensibilização deve ser feita em 

colaboração com um alergista (60,61). 

iii. Alergias dermatológicas 

 Muitas das manifestações alérgicas ocorrem na pele. Estas aparecem sobretudo 

sob a forma de eczemas (dermatite atópica), que se manifesta como um vermelhidão 

na pele, acompanhado por pele a descamar, comichão e pequenas erupções (62). É 

normal ruborização e a pele afetada ficar seca (62). Além disso, podem aparecer 

erupções cutâneas, que se relacionam mais com o processo inflamatório desencadeado 

(62). Outra forma frequente de manifestação é a urticária (61). Esta consiste em placas 

pruriginosas, eritematosas, bem circunscritas na pele, resultantes da libertação de 

histamina pelos mastócitos na derme superficial (61). Pode ter caracter agudo ou 

crónico. Por vezes, em situações mais graves, pode-se fazer acompanhar por 

angioedema, que resulta da ativação dos mastócitos na derme profunda e tecido 

subcutâneo, manifestando-se como edema da face e lábios, extremidades ou genitais 

(61). 

 Um exemplo específico de alergia que ocorre a nível dermatológico é a dermatite 

de contacto, resultante do contacto direto da pele com um alergénio ao qual a pessoa é 

sensível, caso de água, produtos de higiene e cosmética e látex (62). Este último tem 

sido amplamente estudado pela comunidade científica, sobretudo devido ao seu 

aumento abrupto nas sociedades desenvolvias (63). 

iv. Alergias respiratórias 

As alergias respiratórias são desencadeadas por substâncias presentes no ar que 

respiramos, pólen, ácaros domésticos, pelos de animais, etc. Estas dependem do 
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agente causador e podem ser diferenciadas de acordo com os sintomas que produzem 

e a área que afetam do sistema respiratório, como é o caso da rinite e asma (63). 

Consoante a época sazonal, podem ser mais ou menos exacerbadas. 

A rinite alérgica é um distúrbio sazonal, caracterizado por prurido, espirros, rinorreia, 

congestão nasal e, muitas vezes, conjuntivite, causado por exposição a pólen e outros 

alérgenos (63). O diagnóstico é feito pela história e, ocasionalmente, por testes 

cutâneos. Também conhecido por febre do feno é mais frequentemente causada por 

alérgenos vegetais, sobretudo o pólen, que variam conforme a época (63). Os pacientes 

apresentam prurido (no nariz, olhos ou boca), rinorreia, obstrução nasal e sinusal (63). 

A obstrução sinusal pode causar cefaleia frontal (63). Também podem ocorrer episódios 

de tosse em especial se a asma também estiver presente (63). 

Asma brônquica é uma doença caracterizada por inflamação difusa das vias 

respiratórias, desencadeada por diversos estímulos deflagradores, que resulta em 

broncoconstrição parcial ou completa reversível (64). A prevalência da asma parece ter 

aumentado, comprometendo atualmente 4 a 7% da população mundial (64). O 

desenvolvimento de asma tem múltiplos fatores e depende de interações entre múltiplos 

genes suscetíveis e fatores ambientais (64). As evidências implicam alergénios 

domésticos (pó oriundo de ácaros, baratas e animais de estimação) e outros alergénios 

ambientais (64). A poluição do ar não está definitivamente ligada ao desenvolvimento 

da doença, porém, pode deflagrar exacerbações (64). A principal sintomatologia envolve 

broncoconstrição, edema e inflamação das vias respiratórias, hiper-reactividade das 

vias respiratórias, dispneia, aperto no tórax e tosse (64). Os sintomas podem seguir um 

ritmo circadiano e piorar durante o sono, desenvolvendo despertares noturnos (asma 

noturna) (64). Os desencadeadores comuns de crises asmáticas são os alergénios, 

infeções, exercício, irritante inalado, emoção, ácido acetilsalicílico e refluxo 

gastroesofágico (64). 

e. Prevenção e tratamento 

Grandes avanços têm sido feitos na área da alergologia, sobretudo devido ao 

grande aumento da incidência nos países desenvolvidos. De um modo geral, não existe 

nenhum tratamento que consiga tratar por completo uma alergia. A forma de a parar é 

retirar por completo a exposição ao agente alergénio. Existem formas e recomendações 

para evitar a exposição, e possibilitar que a pessoa se prepare e proteja. Existem 

também tratamentos farmacológicos que possibilitam tratar a sintomatologia.  

Em Portugal, a SPAIC – Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia 

Clínica – é a maior associação científica nacional que agrega especialistas médicos, 

investigadores e técnicos dedicados ao estudo da alergia, asma e imunologia clínica 
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(65). A Sociedade intervém ativamente em diversos projetos clínicos e de formação 

dirigidos à comunidade, e organiza e patrocina regularmente programas de formação e 

desenvolvimento profissional nestas áreas (65).  

 Inicialmente, a primeira ação dos utentes quando perante o que suspeitam ser 

uma alergia é dirigir-se à farmácia. Quando esta se torna recorrente, devem sempre 

contactar um médico especializado, um alergologista, que poderá fazer testes de 

diagnóstico bem como escolher algum tratamento terapêutico, quando tal for 

necessário. Alguns testes de diagnóstico baseiam-se em medir os níveis de anticorpos 

IgE libertados pelo sistema imunológico (teste radioallergosorbent - RAST) ou testes 

cutâneos onde a pele é picada com uma pequena quantidade de um possível alérgeno 

e é avaliada a ocorrência de reação alérgica (66).  

A educação do doente é fundamental para que este aprenda a viver com a doença. 

Quando necessário deve ser recorrida a farmacoterapia para eliminar alguma 

sintomatologia alérgica. Em último recurso, pode ser aplicada imunoterapia. 

Para situações de asma, rinite alérgica e outras alergias respiratórias deve-se de 

um modo geral, reduzir a acumulação do alergénio (retirar os objetos que acumulam pó, 

limpar a casa com frequência) (67,68). A alergia ao pólen é muito recorrente. Para evitar 

a exposição ao alergénio, a Rede Portuguesa de Aerobiologia, pertencente ao SPAIC, 

informa no seu serviço online um mapa com contagem do pólen diária das diversas 

regiões de Portugal (69). Além disso, apresenta informações sobre qual o alergénio mais 

presente em cada altura, e indicações uteis para ajudar o utente a evitar a exposição ao 

alergénio (69).  

As alergias alimentares requerem a completa eliminação do alimento da dieta. 

 Alergias dermatológicas podem ser simplificadas pela diminuição do contacto da 

pele com o agente alergénio, por exemplo trocar de produtos de limpeza, de higiene e 

cosmético e mesmo de tecidos das roupas (68). 

A nível farmacológico a maior gama de fármacos são os anti-histamínicos 

(antagonistas da histamina), que bloqueiam a ação da histamina (68). Alguns anti-

histamínicos não são adequados para crianças. Descongestionantes nasais também 

podem ser utilizados, assim como alguns anti-inflamatórios a nível tópico (63). Em casos 

mais específicos e mediante prescrição médica, podem ser utilizados outros fármacos 

mais fortes como corticoides. No caso da asma, alguns fármacos utilizados são os 

broncodilatadores (beta-agonistas de curta e longa duração e anticolinérgicos) e os 

inibidores dos leucotrienos (64). 

f. Papel o Farmacêutico – Conclusões 
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 Com a chegada da Primavera começa uma grande procura por soluções para 

as reações alérgicas. É comum muitos utentes procurem por respostas na farmácia, e 

durante o meu período de estágio estas dúvidas começavam a ser frequentes no inicio 

do mês de Fevereiro. As principais questões relacionavam-se com a identificação de 

uma alergia, os utentes descreviam os seus sintomas, e muitas vezes mostravam áreas 

afetadas. Um tratamento que fosse o mais rápido e eficaz era o pretendido, e muitos 

dos utentes com um certo conhecimento no assunto, muitas vezes requeriam 

medicação que está associada a prescrição médica e a utilização restrita. O exemplo 

dos corticoides é muito frequente. O farmacêutico tem a função de alertar o utente para 

a especificidade desta medicação e os perigos associados à sua utilização desmedida 

e sem indicação. A utilização de anti-histamínicos não sujeitos a receita médica era uma 

das alternativas, mas que despertavam alguma suscetibilidade por parte dos utentes, 

sobretudo devido aos efeitos secundários, destacando-se a sonolência. Esta situação 

era bastante frequente, e o utente era aconselhado a utilizar um anti-histamínico que 

não causa-se sonolência, os designados anti-histamínicos de segunda geração ou 

posterior. 

De um modo geral, as alergias não têm cura. Estas devem ser prevenidas evitando 

a exposição ao alergénio. Várias medidas podem ser adotadas, que quando utilizadas 

conscientemente pelo utente podem evitar a necessidade de recorrer a medicação. 

Muitas destas medidas são ignoradas pelo utente, devido à dificuldade de as manter, 

ou pela implicação que acarretam. Por exemplo, a exposição ao pólen, ou eliminação 

de acumulação de pó na casa, acarreta algum esforço. Estas medidas são, apesar de 

tudo, fundamentais e essa importância deve ser transmitida ao utente. 

 Foi criado um pequeno vídeo com informação generalizada sobre o mecanismo da 

alergia. Foram também abordadas formas de as evitar, destacando-se as medidas não 

farmacológicas (Anexo VII). De um modo geral, o público respondeu positivamente ao 

vídeo, que valorizaram a sua simplicidade e fácil compreensão. Algumas medidas nele 

destacadas eram desconhecidas pelo público, sobretudo o mapa polínico da RPA, uma 

mais-valia para muitas pessoas que sofrem de alergias e outras patologias do sistema 

respiratório.  

 Com a pesquisa elaborada, consegui perceber melhor o processo alérgico. 

Consegui também perceber a melhor forma de atuar quando um utente abordava 

dúvidas e queixas relacionadas com a temática, e também como as conseguir 

identificar. Antes de ser exposto, o vídeo foi apresentado aos colaboradores da 

farmácia, como uma pequena formação interna, para troca de ideias e contextualização 

de medidas não farmacológicas.  
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2. Obstipação e diarreia na farmácia comunitária 

2.1. Enquadramento temático 

Durante o meu período de estágio, deparei-me com uma grande variedade de 

produtos de saúde destinados ao alívio sintomático da obstipação. Desde suplementos 

a fármacos, muitos produtos com diferentes mecanismos de ação e alvos terapêuticos 

podem ser utilizados. Os mais comercializados são aqueles que originam um alívio mais 

rápido e eficaz da obstipação. Os laxantes possibilitam que a matéria fecal seja expulsa 

de uma forma rápida, com uma simples administração de fármaco. Contudo muitos 

destes produtos, nomeadamente laxantes de contacto, estão associados a diversos 

efeitos secundários, muitas vezes mal tolerados pela população. Além disso, a 

atualização crónico destas substâncias está desaconselhada, podendo mesmo agravar 

a obstipação, promover a destruição no pavimento e da flora intestinal. Outros produtos 

podem ser utilizados, nomeadamente emolientes e expansores do volume fecal. Estes 

produtos podem ser utilizados mais regularmente, sendo que muitas dessas 

substâncias são inócuas e não absorvíveis. 

 

 

2.2. Obstipação 

a. Introdução 

A obstipação é um distúrbio gastrointestinal funcional comum, com prevalência na 

população geral de aproximadamente 20% (70). Na população idosa a incidência é 

maior em comparação com a população mais jovem, com mulheres idosas mais 

frequentemente alvos de obstipação grave (70). A maioria das pessoas são afetadas 

em algum momento da sua vida, no entanto, para cerca de um quarto da população é 

mais do que um acontecimento menor (71). A obstipação crónica, muitas vezes severa, 

tem um efeito significativo, mesmo debilitante, sobre a qualidade de vida (71). Muitos 

pacientes sofrem em silêncio e recorrem à automedicação (71). 

A obstipação é uma evacuação difícil ou infrequente, caracterizada por fezes duras 

ou sensação de que o reto não está totalmente vazio após uma evacuação incompleta 

(72). Pode ser classificada como aguda ou funcional (crónica) (72). Muitos fatores são 

utilizados para a sua classificação, como consistência e cor das fezes (73). Mas a 

classificação mais utilizada são os critérios Rome III, que diz que a obstipação funcional 

caracteriza-se por ter dois dos seguintes sintomas frequentemente: 

 Menos de 3 dejeções por semana 

 Esforço durante as defecações 
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 Fezes nodulares ou duras 

 Sensação de evacuação incompleta 

 Sensação de obstrução anorretal (73). 

Em contraste, obstipação aguda refere-se a episódios isolados sem aviso prévio 

de obstipação, podendo provocar dores e desconforto abdominal (73). 

b. Etiologia 

Várias causas podem ser atribuídas à obstipação, podendo esta ser idiopática 

(primária) ou secundária (71). As principais causas da obstipação primária são 

disfunções do pavimento pélvico e trânsito lento do cólon (70,71). 

A defecação é realizada através de uma série de movimentos musculares 

mediados neurologicamente, que são coordenados com a musculatura do pavimento 

pélvico e esfíncteres anais (70). Esse processo é complexo e quando erradamente 

coordenado, pode levar a uma expulsão anormal das fezes ou defecação obstrutiva 

(70,71). As disfunções do pavimento pélvico (DPP) incluem um relaxamento fraco do 

pavimento pélvico, contração paradoxal dos músculos do pavimento pélvico ou 

incapacidade de produzir a força e coordenação necessária para expulsar 

completamente as fezes (70,71). Algumas anormalidades anatómicas também podem 

ser causas de obstipação idiopática (70). Para a defecação normal, têm de ocorrer uma 

série de relaxamentos e contrações do pavimento pélvico, para que, acompanhadas da 

adequada propulsão, as fezes sejam expulsas (70).  

O tempo do trânsito intestinal também tem forte incidência nos casos de 

obstipação. O comprimento do próprio trato gastrointestinal, sobretudo do cólon, e a 

forma e frequência com que os movimentos peristálticos intestinais ocorrem são os 

grandes fatores associados ao trânsito intestinal lento. Muitas vezes nestas situações, 

a suplementação de fibras e líquidos não é suficiente para aliviar a obstipação (70). 

Muitos fatores poderão estar associados paralelamente a estes. O próprio sistema 

nervoso entérico e os neurotransmissores neles envolvidos são cada vez mais 

estudados, podendo estar associados aos inadequados movimentos peristálticos (71). 

A obstipação secundária tem diversas causas associadas, podendo esta ter origem 

endócrina e metabólica (diabetes mellitus, hipotiroidismo, insuficiência renal crónica), 

neurológica (doença de Parkinson, esclerose múltipla), anorrectal, (fissura anal, doença 

inflamatória intestinal), drogas e fármacos, dieta e estilo de vida (70). 

A obstipação está associada a comprometimento psicológico e comportamental 

significativo. A população com risco acrescido de sofrimento psíquico e social, 

nomeadamente população idosa, apresenta a maior percentagem de casos de 
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obstipação secundária (70). As questões da dieta, hábitos, estilo de vida e utilização de 

determinados grupos farmacológicos são dos principais causadores de obstipação (71). 

A dieta tem um papel fulcral na atividade normal do trânsito intestinal. A mudança 

dos hábitos alimentares pode ser suficiente para regularizar o trânsito intestinal e 

promover a normal defecação. Uma dieta pobre em fibras tem forte probabilidade de 

provocar episódios de obstipação, muitas vezes acabando esta por ser crónica (74). A 

deficiente ingestão diária de líquidos e alimentos ricos em água também está fortemente 

associada a casos de obstipação, assim como a ingestão de alimentos de 

metabolização rápida e produtos lácteos (75). Além disso, inatividade física e 

sedentarismo são outros fatores interligados com a obstipação (74). 

Existem grupos farmacológicos que um dos principais efeitos secundários 

associados é a obstipação. Muitos destes fármacos acabam por ser administrados 

cronicamente, o que pode originar o aparecimento de obstipação funcional. Alguns 

desses grupos de fármacos são os analgésicos (opioides, tramadol e AINEs), 

anticolinérgicos, bloqueadores dos canais de cálcio, antidepressivos tricíclicos, agentes 

dopaminergicos (antiparkinsónicos), antiácidos (cálcio e alumínio), suplementos de 

cálcio, anti-histamínicos, diuréticos, antipsicóticos e anticonvulsivantes (70). 

c. Qualidade de vida 

Apesar de muitas vezes rejeitada e escondida pelos utentes, o impacto da 

obstipação na qualidade de vida é significativo e comparável com outras condições 

crónicas comuns (76). A maior parte dos utentes que sentem as implicações negativas 

da obstipação na sua qualidade vida são aqueles que apresentam obstipação funcional, 

sentindo que a doença lhes prejudica as tarefas normais do dia-a-dia. A comunidade 

científica tem tido cada vez mais este fator em consideração, sendo realizados estudos 

periódicos na tentativa de avaliar a progressão da doença (77). Uma das mais utilizadas 

é o PAC-QoL (Patient Assessment of Constipation – Quality of Life questionnaire) (77). 

Quando não convenientemente tratada e regularizada, a obstipação pode 

complicar-se. As complicações incluem hemorroidas, prolapso retal, fissura anal e 

impactação fecal (72). Perante determinados sintomas mais alarmantes, os utentes 

devem dirigir-se imediatamente a um especialista, sendo alguns desses sintomas súbita 

perde de peso, sangue nas fezes, vómitos e abdómen fortemente distendido (78).  

d. Tratamento 

Um dos principais aspetos no tratamento da obstipação é a mudança do estilo de 

vida dos utentes. A dieta deve conter fibra suficiente (tipicamente 15 a 20 g/dia) para 

garantir o volume adequado de fezes (78). A fibra vegetal, que é em grande parte não 

digerível e não absorvível, aumenta o volume das fezes (78). Determinados 
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componentes da fibra também absorvem fluidos, tornando as fezes mais macias e 

facilitando sua passagem (78). Frutas e vegetais são fontes recomendadas, assim como 

cereais integrais (78). As mudanças comportamentais também podem ajudar. Os 

utentes devem tentar praticar exercício físico regularmente, promovendo não só um 

estilo de vida saudável, mas o movimento dos intestinos, que estimula a motilidade do 

cólon (78). Ejeções diárias não são necessárias. Segundo os critérios, até 3 evacuações 

por semana são consideradas normais (71). Antes de proceder a novas estratégias, é 

importante dar oportunidade ao intestino de funcionar (71). 

Quando se pretender passar para uma intervenção farmacológica, estes devem 

ser aconselhados por profissionais competentes. Excluir outras patologias e causas 

secundárias é dos primeiros passos. Inicialmente, devem utilizar laxantes osmóticos, 

amaciadores de fezes (emolientes) e agentes expansores do volume fecal (71). Em caso 

de falha terapêutica, utilizar laxantes estimulantes (laxantes de contacto), supositórios 

e/ou enemas (71). Estes devem ser aplicados corretamente, e após aplicação aguardar 

tempo para atuação (71). A cirurgia deve ser usada como último recurso ou tratar 

distúrbios identificados que necessitem de correção cirúrgica (71). 

2.3. Diarreia 

Outro distúrbio gastrointestinal que anda paralelo à obstipação é a diarreia. Nos 

países industrializados relativamente poucos pacientes morrem de diarreia, mas 

continua a ser uma causa importante de morbilidade que está associada a custos 

substanciais de saúde (79). No entanto, a morbilidade por doenças diarreicas 

permaneceu relativamente constante durante as últimas duas décadas (79). 

a. Definição 

Diarreia é a passagem de fezes invulgarmente soltas ou aquosas, geralmente pelo 

menos três vezes em um período de 24 horas (80). A consistência das fezes é mais 

importante na sua avaliação do que propriamente o número de ejeções (80). Uma 

frequente passagem de fezes bem formadas, mesmo muitas vezes por dia, não é 

diarreia (80). Bebés alimentados apenas com leite materno apresentam naturalmente 

fezes soltas e “pastosas”, pelo que não é considerado diarreia (80). 

b. Tipos de diarreia e etiologia 

É mais prático basear o tratamento da diarreia no tipo clínico da doença. Não são 

necessários estudos laboratoriais para esta análise primária à diarreia e a sua causa 

(80). Quatro tipos clínicos de diarreia podem ser reconhecidos, cada um refletindo a 

patologia básica subjacente e fisiologia alterada: 
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 Diarreia aquosa aguda, que dura várias horas ou dias. O principal perigo é a 

desidratação, perda de peso também ocorre se a alimentação não é 

continuada. 

 Diarreia sanguínea aguda, que também é chamada disenteria, sendo os 

principais perigos os danos da mucosa intestinal, desnutrição e desidratação. 

 Diarreia persistente, com duração de 14 dias ou mais. Os principais perigos 

são desnutrição, desidratação e possível presença de infeção extraintestinal. 

 Diarreia com desnutrição grave, cujos principais perigos são infeção sistêmica 

grave, desidratação, insuficiência cardíaca e deficiência de vitaminas e 

minerais (80). 

A gestão de cada tipo de diarreia deve prevenir ou tratar os principais perigos de 

cada uma (80). 

De um modo geral, pode ser distinguida diarreia persistente e aguda. Persistente 

pode durar por mais de 14 dias, sendo geralmente de causa mais severa, enquanto a 

aguda dura por umas horas ou dias (81). 

Conforme a etiologia, também é possível distinguir tipos de diarreia. A diarreia 

osmótica ocorre quando certas substâncias que não podem ser absorvidas através da 

parede do cólon permanecem no intestino (82). Estas substâncias causam que 

quantidades excessivas de água permaneçam nas fezes, levando a diarreia (82). Na 

diarreia secretora o intestino secreta mais eletrólitos e água do que absorve (82). 

Causas de secreções aumentadas incluem infeções, gorduras não absorvidas, certas 

drogas e vários secretagogos intrínsecos e extrínsecos (82). Tempo de contato reduzido 

bem como área de superfície reduzida também podem ser causa etiológica de diarreia. 

O trânsito intestinal rápido e a área superficial diminuída prejudicam a absorção de 

líquidos e causam diarreia (82). A estimulação do músculo liso intestinal por algumas 

substâncias também pode acelerar o trânsito (82). A diarreia inflamatória ocorre quando 

o revestimento do intestino grosso se torna inflamado, ulcerado e liberta proteínas, 

sangue, muco e outros fluidos, que aumentam o volume e conteúdo das fezes (82). Este 

tipo de diarreia pode ser causado por muitas doenças, incluindo colite ulcerativa e 

doença de Crohn (82). Diarreia causada por má absorção é caracterizada sobretudo por 

gorduras nas fezes, que costumam ser detetadas pela presença de substâncias 

gordurosas separadas das fezes (82). 

c. Causas e complicações 

Diarreia de curto prazo é geralmente um sintoma de infeção intestinal 

(gastroenterite), que pode ter causa vírica (como norovírus ou rotavírus), bacteriana (por 

exemplo campylobacter, Clostridium difficile (C. difficile), Escherichia coli (E. coli), 
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salmonela ou shigella) ou parasitária (por exemplo Giardia intestinalis) (81). Outras 

possíveis causas de diarreia de curto prazo incluem sentimentos de ansiedade, álcool, 

alergia alimentar, apendicite, danos no revestimento intestinal (81). Alguns grupos 

farmacológicos também estão associados a casos de diarreia, como antibacterianos, 

antiácidos (com magnésio), citotóxicos, AINEs, inibidores seletivos da recaptação da 

serotonina (ISRS), estatinas e laxativos (81). 

Na diarreia prolongada, as condições causadoras estão associadas a patologias 

mais severas, como síndrome do intestino irritável (IBS), doenças inflamatórias 

intestinais (doença de Crohn e colite ulcerativa), doença celíaca, mal absorção de ácido 

biliar, pancreatite crônica e cancro intestinal (81). A diarreia persistente também pode 

ocorrer após a cirurgia ao trato gastrointestinal (81). 

As complicações que podem resultar da diarreia são independentes da etiologia. 

Perda de fluido com consequente desidratação, perda de eletrólitos (sódio, potássio, 

magnésio, cloreto), e até mesmo colapso vascular, por vezes ocorrem (81). O colapso 

pode desenvolver-se rapidamente em pacientes que têm diarreia grave (por exemplo, 

pacientes com cólera) ou são muito jovens, muito idosos ou debilitados. A perda de 

bicarbonato pode causar acidose metabólica (81). A diarreia afeta a absorção dos 

nutrientes dos alimentos. Associada a uma diminuição da ingestão alimentar, facilita o 

aparecimento de subnutrição. 

Nem todos os episódios de diarreia requerem uma avaliação imediata por um 

médico. Contudo convém estar atento a alguns fatores (81). Alguns sinais de aviso são 

achados nas fezes que levantam suspeita como sangue ou pus, febre, sinais de 

desidratação (como diminuição da micção, apatia, sede extrema e boca seca), perda de 

peso, vómitos persistentes, fezes escuras ou pretas (pode ser um sinal de sangramento 

no trato gastrointestinal superior) ou quando perante tratamento com antibacteriano ou 

hospitalar (81,82). 

d. Tratamentos 

Casos leves de diarreia aguda podem ser resolvidos sem tratamento (83). A 

diarreia persistente ou crónica será diagnosticada e tratada, sendo o tratamento dirigido 

no sentido de eliminar a causa e os próprios sintomas da diarreia (83). 

A correção da desidratação é a prioridade do tratamento da diarreia (83). A 

administração de fluidos e eletrólitos é fundamental para a reposição dos níveis hídricos 

e sais. Uma solução oral de glicose e eletrólitos pode ser administrada se a diarreia não 

for grave e as náuseas e vómitos forem mínimos (84). A diarreia grave requer reposição 

de fluidos e eletrólitos para corrigir a desidratação, desequilíbrio eletrolítico e acidose 

(84). São geralmente necessários fluidos parentéricos contendo cloreto de sódio, cloreto 
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de potássio e glucose (84). Sais para neutralizar a acidose (lactato de sódio, acetato, 

bicarbonato) podem ser indicados (84). 

Dieta simples e nutricionalmente equilibrada (alimentos com elevado índice 

hídrico, com poucas fibras e de fácil digestão, para dar consistência às fezes) é 

fundamental para evitar subnutrição e fraqueza. Alimentos ricos em fibras solúveis para 

ajudar a engrossar as fezes, como bananas, arroz, aveia, por exemplo, ou consumir 

alimentos ricos em potássio e líquidos, como sumos de frutas diluídos, batatas (sem a 

pele), bananas (83). Alimentos e líquidos de alto teor de sódio (caldos, sopas, bebidas 

desportivas, biscoitos salgados) também podem ser considerados. Certos alimentos 

que podem acentuar a diarreia devem ser evitados, nomeadamente alimentos com 

açúcares, lactose e cafeína (83). 

A diarreia é um sintoma. Quando possível, o transtorno subjacente deve ser 

tratado, mas o tratamento sintomático é muitas vezes necessário. Quando um 

tratamento não farmacológico não é suficiente, é necessário atuar de forma 

farmacológica. Fármacos que relaxam os músculos intestinais, tornando mais lento o 

trânsito intestinal (antidiarreicos) podem ajudar (83). Loperamida é um MNSRM 

disponível com a capacidade de bloquear a diarreia. Os fármacos opióides, como a 

codeína, também podem ser utilizados neste sentido, mas apenas perante prescrição 

médica (83). No entanto, certas causas bacterianas de gastroenterite, particularmente 

Salmonella, Shigella e Clostridium difficile, podem ser agravadas por antidiarreicos (83). 

Antidiarreicos apenas são recomendados para pessoas com diarreia aquosa e sem 

sinais de aviso porque são improváveis de ter infeções (83). 

Os MNRSM incluem adsorventes (por exemplo, carvão ativado), que aderem a 

produtos químicos, toxinas e organismos infeciosos (83). O simeticone também pode 

ser utilizado, podendo diminuir os movimentos peristálticos e aliviar as cólicas (83). 

2.4. Inquérito sobre “Obstipação” e panfleto informativo sobre “Obstipação e 

Diarreia” 

A população em geral que sofre de obstipação não procura aconselhamento. 

Desloca-se à farmácia para obter o produto sem pretender abordar muito assunto, 

originando muitas vezes uma errada administração de fármacos, que em muitos casos 

podiam ser substituídos por outros meios para o alívio sintomático. 

Desta forma, no âmbito do projeto desenvolvido “Obstipação e diarreia na 

farmácia comunitária”, foi realizado um inquérito com o principal objetivo de avaliar qual 

a incidência de obstipação nos utentes da Farmácia Maia. Neste inquérito, composto 

por um total de 11 questões de opção ou de resposta curta, entendia-se que o utente, 
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de forma anónima, mostrasse o seu conhecimento sobre obstipação, se alguma vez 

sofreu deste problema e quais os seus hábitos e estilo de vida (Anexo VIII). 

População alvo: destinava-se a todos os utentes que mostrassem interesse em 

responder ao inquérito, com uma idade mínima de 12 anos. 

Material e métodos: o inquérito foi realizado em papel, sendo o utente questionado 

previamente sobre a sua disponibilidade para o preenchimento. Aos utentes que 

aceitassem, era fornecido um panfleto com algumas indicações básicas sobre 

obstipação e diarreia. Apesar do inquérito em questão não incidir sobre a temática da 

diarreia, estando estas duas patologias muito relacionadas e serem das afeções 

gastrointestinais primárias sentidas pelos utentes, o panfleto foi enriquecido com 

informação relativa à diarreia. 

Para a análise de dados foi utilizado o Microsoft Excel® 2013. 

 

Resultados e discussão: 

A realização de um questionário foi escolhida por se tratar de uma forma rápida 

de conhecer as informações que os utentes da farmácia detinham em relação a 

obstipação. O facto de ser realizado em papel permitiu que o seu preenchimento fosse 

acompanhado pelo farmacêutico, o que muitas vezes facilitou conversas sobre o 

assunto, troca de conhecimentos e esclarecimento de dúvidas. Algumas questões 

acabaram por não ser consideradas para o estudo. 

De um modo geral, a disponibilidade dos utentes para este tipo de colaboração é 

mínima. A maior parte dos utentes não mostra interesse, sendo a falta de tempo para o 

preenchimento o principal motivo para não colaborarem. Além disso, os utentes que 

nunca presenciaram situações de obstipação, ainda se mostraram menos dispostos a 

colaborar. Muitos utentes ainda assim disponibilizaram-se a preencher o questionário. 

As faixas etárias abrangidas pelo questionário foram várias, com idades 

compreendidas desde os 17 anos até aos 88. A faixa etária mais abrangente foi a classe 

mais jovem, entre os 20 e 40 anos de idade, sobretudo por serem uma classe com mais 

sensibilidade para estas questões e para a colaboração neste tipo de trabalhos. Notou-

se um certo desconforto para abordar este assunto por parte de alguns utentes, 

sobretudo do sexo masculino. A distribuição dos sexos foi equitativa, tendo sido 

ligeiramente superior o número de utentes do sexo feminino a preencher o questionário. 

Foram preenchidos um total de 49 inquéritos. Os gráficos das respostas podem 

ser acompanhados no Anexo IX. 
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Quando questionados sobre obstipação/prisão de ventre (questão 1) a grande 

maioria dos inquiridos (94%) mostrou que conhecia o termo e sabia a que se referia. 

Quanto à incidência, 47% dos inquiridos (23) já tinha sofrido de obstipação em algum 

período da sua vida. Destes inquiridos, aproximadamente 57% refere sofrer de 

obstipação funcional, sendo esta ligeiramente superior à incidência da obstipação 

aguda. 

Quando questionados sobre os principais sintomas da obstipação, aquele que 

prevaleceu em relação aos mencionados no inquérito foi a sensação de inchaço. 

Seguido deste, as cólicas, desconforto gastrointestinal e má-disposição geral foram 

também sentidos pela maioria dos inquiridos. Um sintoma que alguns utentes indicaram, 

apesar de não estar diretamente presente como opção de resposta, foi o grande esforça 

para evacuar, tendo sido mencionando no campo “outros”. Vómitos nunca foram 

relatados, sintoma considerado comum nas fontes bibliográficas, e associado a 

situações de obstipação grave. Um dos problemas e complicações que se encontra 

relacionado com a obstipação é o aparecimento de crises hemorroidais. Segundo os 

inquiridos, apenas 29% dos que sofreram ou sofrem de obstipação indicaram ter tido 

este tipo de complicação. 

Entrando em questões mais relacionadas com a qualidade de vida, 77% dos 

inquiridos diz que a obstipação teve impacto significativo na sua qualidade de vida. O 

desconforto geral a que a obstipação está associada e o transtorno a nível pessoal, 

foram dos principais impactos mencionados. 

São várias as formas de controlar a obstipação. De um modo geral, dos inquiridos 

que sofreram ou sofrem de obstipação, 50% diz já ter recorrido a métodos 

farmacológicas para o alívio sintomático. Paralelamente, a maior parte indica ter ficado 

satisfeito com os resultados obtidos. As formas farmacêuticas mais utilizadas são os 

enemas e clisteres, devido ao alívio rápido e poucos efeitos secundários associados. 

Os comprimidos e chás foram as segundas formas mais utilizadas. Quando 

questionados sobre as medidas farmacológicas que conheciam, os utentes referiam os 

medicamentos laxantes, enemas e clisteres. Informação relativa a expansores do 

volume fecal não foram mencionados. Além disso, muitos utentes não mostravam 

conhecimento sobre os efeitos nefastos relativos à utilização crónica dos produtos 

laxativos. Por se tratarem de produtos naturais, consideravam a sua utilização 

inofensiva, e que podia ser indiscriminada, informação errada, sobretudo porque a 

maioria destes devem o seu efeito laxativo a laxantes de contacto, cuja utilização 

prolongada esta associada a problemas gastrointestinais. A maioria dos inquiridos, 

contudo, afirma ter utilizado menos de uma vez por semana medicamentos para o alívio 

da obstipação. 
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O estilo de vida dos utentes tem forte impacto no funcionamento gastrointestinal. 

Do total de inquiridos, 78% considera ter um estilo de via saudável. Quando 

questionados sobre a sua ingestão diária de água, apenas 57% afirma beber o 

recomendado para um funcional trânsito intestinal. Em relação à sua alimentação e fonte 

de fibras, 65% afirma ter uma alimentação rica. Uma dieta rica em fibras e a ingestão 

de um mínimo de 1,5L de água diariamente são fatores fundamentais para um bom 

funcionamento gastrointestinal, sobretudo em pessoas propensas a obstipação. Muitos 

dos inquiridos referiam ter conhecimento destes elementos, mas estavam conscientes 

de que não os cumpriam. O número de inquiridos que não praticavam qualquer tipo de 

atividade física também foi elevado, rondando cerca de 34%. Para além das implicações 

cardiovasculares futuras e de outros riscos associados, uma prática física semanal é 

fundamental para promover a motilidade intestinal e alívio sintomático da obstipação. 

Outro fator que foi considerado foi a administração de medicação, uma vez 

comprovado que grande maioria dos fármacos provoca alterações gastrointestinais, 

agravadas em utentes polimedicados (mais de 5 medicamentos diários). A maior parte 

dos inquiridos afirmou não tomar medicação, e uma reduzida margem é considerada 

polimedicada. 

Fazendo uma análise destes fatores, é notório que uma grande percentagem dos 

inquiridos afirma não ingerir a quantidade diária de água recomendada, bem como 

praticar atividade física semanal, valores semelhantes à incidência de obstipação nos 

inquiridos. 

Por fim, foram questionados sobre a atividade dos profissionais de saúde, 

nomeadamente farmacêuticos e médicos, na temática da obstipação. A maioria 

considera que a importância dada por estes à obstipação é positiva, assim como o 

aconselhamento atribuído. Apesar disso, algumas dúvidas ainda se encontram 

presentas em relação ao tema, e um certo desconforto na sua abordagem. 

Após estes dados, e cruzando com os casos observados na farmácia, concluo que 

de um modo geral, a população de utentes da farmácia está consciente da temática da 

obstipação e os seus fatores agravantes. A incidência é considerável, estando de acordo 

com os dados observados a nível bibliográfico. Existem ainda alguns métodos para 

alívio sintomático que se encontram por explorar, muitos deles desconhecidos para os 

utentes. Uma certa responsabilidade pode ser atribuía à falta de conforto com que os 

utentes abordam esta temática, sobretudo a população masculina. Os farmacêuticos 

devem tentar ter um papel mais ativo, tentando promover o diálogo com o utente, para 

tentar optar pela melhor aplicação farmacológica, e evidenciar que os laxantes de 

contacto devem ser utilizados esporadicamente e em último recurso. O estilo de vida 
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deve ser sempre evidenciado como fonte principal para a sintomatologia, apesar da 

maior parte dos utentes ter essa consciência. 

Numa fase mais avança do estudo, a amostragem podia ser maior para ser 

possível uma análise passível de ser significativa. Neste caso, o estudo permitiu ter uma 

ligeira noção da incidência de obstipação. Alguns fatores foram concordantes com os 

observados na bibliografia, sobretudo a incidência dos casos de obstipação. O impacto 

da qualidade de vida também foi um parâmetro interessante de ser avaliado, uma vez 

que sendo um assunto não abordado tão livremente por alguns utentes, a noção da sua 

implicação pode não ser corretamente valorizada. 

Para uma transmissão da correta informação à população, o aconselhamento 

verbal pode não ser suficiente. Quando mediante assuntos que conferem um certo 

desconforto em serem abordados, torna-se ainda mais complicado, os utentes mostram 

uma certa tendência para evitar e apressar a conversa. Foi realizado um panfleto com 

algumas informações básicas sobre obstipação e diarreia (Anexo VIII). Neste constam 

informações relevantes para a classificação destas patologias e quais os principais 

indícios da sua ocorrência. Além disso são abordadas as aplicações farmacológicas 

possíveis bem como outras de caracter não farmacológico. O principal objetivo era 

fornecer os panfletos aos utentes que preenchessem o inquérito, bem como àqueles 

que se dirigissem à farmácia para adquirir qualquer produto relacionado com obstipação 

e diarreia. Este foi bem recebido pelo público, não só pelo caracter simples e apelativo 

do panfleto, mas pelas informações uteis que nele constavam. Muitos utentes 

mostraram interesse pelas informações apresentadas. Os principais tópicos de 

interesse foram as medidas não farmacológicas. Além disso, no caso da obstipação, 

algumas medidas farmacológicas eram desconhecidas aos utentes, medidas essas com 

menores efeitos secundários e com utilização crónica mais aconselhada, caso dos 

expansores do volume fecal. Em particular na diarreia, apareceram muitos casos na 

farmácia de utentes que pretendiam adquirir um antidiarreico em situações em que são 

desaconselhadas, nomeadamente infeções e diarreias prolongadas. Foi aconselhado o 

acompanhamento médico imediato e não administração de qualquer substancia 

antidiarreica. 



 

41 
 

Referências 

1. INFARMED: Decreto-Lei n.º 171/2012, de 1 de agosto. Acessível em: 

http://www.infarmed.pt. [acedido em 6 de Março de 2017]. 

2. INFARMED: Legislação Farmacêutica Compilada, Deliberação n.º 1502/2014, 

de 3 de julho. Acessível em: http://www.infarmed.pt [acedido em 06 de Março de 

2017]. 

3. INFARMED: Legislação Farmacêutica Compilada, Portaria n.º 14/2013, de 11 de 

janeiro. Acessível em: http://www.infarmed.pt. [acedido em 6 de Março de 2017]. 

4. INFARMED: Legislação Farmacêutica Compilada, Decreto-Lei n.º 172/2012, de 

1 de agosto. Acessível em: http://www.infarmed.pt. [acedido em 06 de Março de 

2017]. 

5. INFARMED: Legislação Farmacêutica Compilada, Decreto-Lei n.º 53/2007, de 8 

de Março. Acessível em: http://www.infarmed.pt. [acedido em 06 de Março de 

2017]. 

6. INFARMED: Legislação Farmacêutica Compilada, Decreto-Lei n.º 307/2007, de 

31 de agosto. Acessível em: http://www.infarmed.pt. [acedido em 06 de Março 

de 2017]. 

7. INFARMED: Legislação Farmacêutica Compilada, Portaria n.º 277/2012, de 12 

de Setembro. Acessível em: http://www.infarmed.pt. [acedido em 06 de Março 

de 2017]. 

8. INFARMED: Legislação Farmacêutica Compilada, Despacho do Ministério da 

Saúde n.º 8/91, de 19 de Novembro. Acessível em: http://www.infarmed.pt 

[acedido em 06 de Março de 2017]. 

9. INFARMED: Legislação Farmacêutica Compilada, Portaria n.º 1429/2007, de 2 

de Novembro. Acessível em: http://www.infarmed.pt. [acedido em 06 de Março 

de 2017]. 

10. Softreis: Spharma. Acessível em: www.softreis.pt [Acedido a 06 de Março de 

2017]  

11. INFARMED: Legislação Farmacêutica Compilada, Decreto-Lei n.º 176/2006, de 

30 de Agosto. Acessível em: http://www.infarmed.pt [acedido em 06 de Março de 

2017]. 

12. INFARMED: Legislação Farmacêutica Compilada, Decreto-Lei n.º20/2013, de 14 

de fevereiro. Acessível em: http://www.infarmed.pt [acedido em 06 de Março de 

2017]. 

13. INFARMED: Legislação Farmacêutica Compilada, Lei n.º11/2012, de 8 de 

março. Acessível em: http://www.infarmed.pt. [acedido a 08 de março de 2017]. 

http://www.infarmed.pt/
http://www.softreis.pt/


 

42 
 

14. INFARMED: Legislação Farmacêutica Compilada, Decreto-Lei n.º136/2003, de 

28 de junho. Acessível em: http://www.infarmed.pt. [acedido em 08 de março de 

2017]. 

15. Fernandes, P., ASAE: Base de Dados de Suplementos Alimentares. 2008, 

Ministério da Economia e Inovação. 

16. INFARMED: Legislação Farmacêutica Compilada, Decreto-Lei n.º 148/2008, de 

29 de julho. Acessível em: http://www.infarmed.pt. [acedido em 08 de março de 

2017]. 

17. INFARMED: Legislação Farmacêutica Compilada Decreto-Lei n.º 145/2009, de 

17 de junho. Acessível em: http://www.infarmed.pt. [acedido em 08 de março de 

2017]. 

18. INFARMED: Legislação Farmacêutica Compilada, Decreto-Lei nº. 189/2008, de 

24 de setembro. Acessível em: http://www.infarmed.pt. [acedido em 08 de março 

de 2017]. 

19. INFARMED: Legislação Farmacêutica Compilada, Despacho Normativo 

n.º118/94, de 1 de Março, Acessível em: http://www.infarmed.pt. [acedido em 08 

de março de 2017] 

20. Oliveira, P. M. S. (2012). Implementação de um sistema integrado de previsão e 

gestão de stocks na Medlog (Doctoral dissertation, Universidade do Porto).  

21. Santos HJ, Cunha IN, Coelho PV, Cruz P, Botelho R, Faria G, Marques C, 

Gomes A (2009). Boas Práticas de Farmácia para a farmácia comunitária (BPF). 

3ª Edição. Conselho Nacional da Qualidade, Ordem dos Farmacêuticos. 

22. INFARMED: Legislação Farmacêutica Compilada, Despacho de 25 de fevereiro 

de 2016. Acessível em: http://www.infarmed.pt. [acedido em 06 de Março de 

2017]. 

23. Ministério da Saúde: Portaria nº 198/2011, de 18 de maio. Diário da República, 

1ª Série, nº96. Acessível em: http://www.sg.min-saude.pt. [acedido em 06 de 

Março de 2017]. 

24. INFARMED: Normas de dispensa. Acessível em: http://www.infarmed.pt. 

[acedido em 09 de março de 2017]. 

25. Ministério da Justiça. Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro. Diário da 

República, 1ª Série – A, n.º18.  

26. INFARMED: Legislação Farmacêutica Compilada, Portaria 137-A/2012, de 11 

de maio. Acessível em: http://www.infarmed.pt. [acedido em 10 de março de 

2017] 

http://www.sg.min-saude.pt/


 

43 
 

27. INFARMED: Legislação Farmacêutica Compilada, Decreto-Lei n.º 176/2006, de 

30 de agosto. Acessível em: http://www.infarmed.pt. [acedido em 10 de março 

de 2017]. 

28. INFARMED: Legislação Farmacêutica Compilada, Despacho n.º 17690/2007, de 

23 de julho. Acessível em: http://www.infarmed.pt. [acedido em 10 de março de 

2017]. 

29. INFARMED: Farmacovigilância. Acessível em: http://www.infarmed.pt. [acedido 

em 10 de março de 2017]. 

30. Uva, Mafalda Sousa, et al. "Investigação epidemiológica sobre prevalência e 

incidência de hipertensão arterial na população portuguesa–uma revisão de 

âmbito." Revista Portuguesa de Cardiologia 33.7 (2014): 451-463. 

31. SNS: Programa de Troca de Seringas,2016. Acessível em: 

https://www.sns.gov.pt. [acedido em 06 de Março de 2017]. 

32. Noticias Magazine: alergias-elas-andam-ai 2017. Acessível em: 

http://www.noticiasmagazine.pt. [acedido em 12 de Março de 2017]. 

33. SPAIC: Alergia e Asmas. Acessível em: http://www.spaic.pt/noticias/alergia-e-

asma. [acedido em 12 de Março de 2017]. 

34. ALLERGY: What is allergy. Acessível em: http://www.allergy.org.au. [acedido em 

12 de Março de 2017]. 

35. ACAAI: Allergies symptoms. Acessível em: http://www.acaai.org. [acedido em 12 

de Março de 2017]. 

36. NIAID: Research - Immune system research. Acessível em: 

http://www.niaid.nih.gov. [acedido em 12 de Março de 2017]. 

37. Janeway, C. A., Travers, P., Walport, M., & Shlomchik, M. J. (1997). 

Immunobiology: the immune system in health and disease (Vol. 1, p. 11). 

Singapore: Current Biology. 

38. Janeway Jr, C. A., Travers, P., Walport, M., & Shlomchik, M. J. (2001). Effector 

mechanisms in allergic reactions. 

39. Pawankar, R., Holgate, S. T., & Rosenwasser, L. J. (2009). Allergy Frontiers: 

Classification and Pathomechanisms (Vol. 2). Springer Japan. 

40. Caroll, M. C., & Prodeus, A. P. (1998). Linkages of innate and adaptive immunity. 

Current opinion in immunology, 10(1), 36-40. 

41. Reviews: Allergy medicine. Acessível em: http://www.reviews.com. [acedido em 

12 de Março de 2017]. 

42. J.M. Brown, T.M. Wilson, D.D. Metcalfe. The mast cell and allergic diseases: role 

in pathogenesis and implications for therapy. Clin. Exp. Allergy, 38 (2008), pp. 4–

18 

http://www.noticiasmagazine.pt/
http://www.spaic.pt/noticias/alergia-e-asma
http://www.spaic.pt/noticias/alergia-e-asma


 

44 
 

43. Larché, M., Akdis, C. A., & Valenta, R. (2006). Immunological mechanisms of 

allergen-specific immunotherapy. Nature Reviews Immunology, 6(10), 761-771. 

44. Bernasconi, N. L., Traggiai, E., & Lanzavecchia, A. (2002). Maintenance of 

serological memory by polyclonal activation of human memory B cells. Science, 

298(5601), 2199-2202. 

45. Zinkernagel, R. M., Bachmann, M. F., Kündig, T. M., Oehen, S., Pirchet, H., & 

Hengartner, H. (1996). On immunological memory. Annual review of 

immunology, 14(1), 333-367. 

46. Farmácias Portuguesas (2013). Alergias – alimentos traiçoeiros. Farmácia + 

saúde; 202:08-10. 

47. Nauta, A. J., Engels, F., Knippels, L. M., Garssen, J., Nijkamp, F. P., & Redegeld, 

F. A. (2008). Mechanisms of allergy and asthma. European journal of 

pharmacology, 585(2), 354-360. 

48. Strachan, D. P. (1989). Hay fever, hygiene, and household size. BMJ: British 

Medical Journal, 299(6710), 1259. 

49. Ball, T. M., Castro-Rodriguez, J. A., Griffith, K. A., Holberg, C. J., Martinez, F. D., 

& Wright, A. L. (2000). Siblings, day-care attendance, and the risk of asthma and 

wheezing during childhood. New England journal of medicine, 343(8), 538-543. 

50. Von Mutius, E., Martinez, F. D., Fritzsch, C. H. R. I. S. T. I. A. N., Nicolai, T. H. 

O. M. A. S., Roell, G. A. B. R. I. E. L. E., & Thiemann, H. H. (1994). Prevalence 

of asthma and atopy in two areas of West and East Germany. American journal 

of respiratory and critical care medicine, 149(2), 358-364. 

51. Riedler, J., Braun-Fahrländer, C., Eder, W., Schreuer, M., Waser, M., Maisch, S., 

& ALEX Study Team. (2001). Exposure to farming in early life and development 

of asthma and allergy: a cross-sectional survey. The Lancet, 358(9288), 1129-

1133 

52. MNT: What are allergies? What is an allergy? Acessível em: 

http://www.medicalnewstoday.com. [acedido a 12 de março de 2017]. 

53. Sampson, H. A. (2004). Update on food allergy. Journal of Allergy and Clinical 

Immunology, 113(5), 805-819. 

54. Sampson, H. A. (1999). Food allergy. Part 1: immunopathogenesis and clinical 

disorders. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 103(5), 717-728. 

55. Mowat, A. M. (2003). Anatomical basis of tolerance and immunity to intestinal 

antigens. Nature Reviews Immunology, 3(4), 331-341. 

56. Merckmanuals: Profissional imunologia distúrbios alérgicos e outras reações de 

hipersensibilidade-alergia alimentar. Acessível em: 



 

45 
 

http://www.merckmanuals.com/pt-us/profissional/. [acedido em 12 de Março de 

2017]. 

57. WHO: English glossary. Acessível em: http://www.who.int. [acedido em 12 de 

Março de 2017]. 

58. MJA: Drug hypersensitivity. Acessível em: https://www.mja.com.au. [acedido em 

12 de Março de 2017]. 

59. Romano, A., Torres, M. J., Castells, M., Sanz, M. L., & Blanca, M. (2011). 

Diagnosis and management of drug hypersensitivity reactions. Journal of Allergy 

and Clinical Immunology, 127(3), S67-S73. 

60. Merckmanuals: Allergic autoimmune and other hypersensitivity disorders. 

Acessível em: http://www.merckmanuals.com/professional [acedido em 13 de 

Março de 2017]. 

61. Merckmanuals: Doencas-da-pele/hipersensibilidade-e-disturbios-inflamatorios-

da-pele Acessível em: http://www.merckmanuals.com/pt-us/casa [acedido em 13 

de Março de 2017]. 

62. Merckmanuals: Doencas-dermatologicas/abordagem-ao-paciente-

dermatologico/urticaria Acessível em: http://www.merckmanuals.com/pt-

us/profissional [acedido em 13 de Março de 2017]. 

63. Merckmanuals: Imunologia-disturbios-alorgicos/disturbios-alergicos-e-outras-

reaccoes-de-hipersensibilidade/rinite-alergicaAcessível em: 

http://www.merckmanuals.com/pt-us/profissional [acedido em 13 de Março de 

2017]. 

64. Merckmanuals: Disturbios-pulmonares/asma-e-doencas-relacionadas/asma 

Acessível em: http://www.merckmanuals.com/pt-us/profissional [acedido em 14 

de Março de 2017]. 

65. SPAIC: Sobre a SPAIC. Acessível em: http://www.spaic.pt [acedido em 14 de 

Março de 2017]. 

66. SPAIC: Publicações-folhetos-Rinite alérgica e o seu impacto na asma. Acessível 

em: http://www.spaic.pt [acedido em 14 de Março de 2017]. 

67. Merckmanuals: Doenças autoimunes – alergias durante o ano todo.Acessível 

em: http://www.merckmanuals.com/pt-us/casa [acedido em 14 de Março de 

2017]. 

68. MNT: Allergies: Common Allergens, Diagnosis and Treatment Acessível em: 

http://www.medicalnewstoday.com [acedido em 14 de Março de 2017]. 

69. Rede Portuguesa de Aerobiologia: Calendário Polínico. Acessível em: 

http://www.rpaerobiologia.com/ [acedido em 14 de Março de 2017]. 

http://www.rpaerobiologia.com/


 

46 
 

70. Roque, M. V., & Bouras, E. P. (2015). Epidemiology and management of chronic 

constipation in elderly patients. Clinical interventions in aging, 10, 919. 

71. Tack, J., Müller‐Lissner, S., Stanghellini, V., Boeckxstaens, G., Kamm, M. A., 

Simrén, M., ... & Fried, M. (2011). Diagnosis and treatment of chronic 

constipation–a European perspective. Neurogastroenterology & Motility, 23(8), 

697-710. 

72. MerckManuals: Digestive disorders: Symptoms of digestive 

disorders/constipation, Acessível em: http://www.merckmanuals.com/home 

[acedido em 16 de Março de 2017]. 

73. Gayo, M. D. P. F. (2013). Obstipação crónica em adultos, do diagnóstico ao 

tratamento (Doctoral dissertation, INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS). 

74. NHS: Conditions of constipation – Causes. Acessível em: http://www.nhs.uk 

[acedido em 16 de Março de 2017]. 

75. MNT: Constipation: Causes, Symptoms, and Treatments. Acessível em: 

http://www.medicalnewstoday.com [acedido em 16 de Março de 2017] 

76. Belsey, J., Greenfield, S., Candy, D., & Geraint, M. (2010). Systematic review: 

impact of constipation on quality of life in adults and children. Alimentary 

pharmacology & therapeutics, 31(9), 938-949. 

77. Sanchez, M. I. P., & Bercik, P. (2011). Epidemiology and burden of chronic 

constipation. Canadian Journal of Gastroenterology and Hepatology, 25(Suppl 

B), 11B-15B. 

78. Merckmanuals: gastrointestinal disorders: constipation, Acessível em: 

http://www.merckmanuals.com/professional [acedido em 16 de Março de 2017] 

79. Farthing, M., Salam, M. A., Lindberg, G., Dite, P., Khalif, I., Salazar-Lindo, E., ... 

& Krabshuis, J. (2013). Acute diarrhea in adults and children: a global 

perspective. Journal of clinical gastroenterology, 47(1), 12-20. 

80. World Health Organization. (2005). The treatment of diarrhoea: a manual for 

physicians and other senior health workers. 

81. NHS: Conditions of hiarrhoea – Causes. Acessível em: http://www.nhs.uk 

[acedido em 16 de Março de 2017]. 

82. Merckmanuals: Digestive disorders: Symptoms of digestive disorders/diarrhea in 

adults, Acessível em: http://www.merckmanuals.com/home [acedido em 16 de 

Março de 2017] 

83. Merckmanuals: gastrointestinal disorders: Symptoms of gi disorders/diarrhea. 

Acessível em: http://www.merckmanuals.com/professional [acedido em 16 de 

Março de 2017 

http://www.nhs.uk/


 

47 
 

84. MNT: Diarrhea: Causes, Symptoms, and Treatments. Acessível em: 

http://www.medicalnewstoday.com [acedido em 16 de Março de 2017] 

  



 

48 
 

Índice de anexos 

Anexo I – Zona exterior da Farmácia Maia 

A – Cruz verde luminosa no exterior 

B – Porta de entrada 

Anexo II – Montra principal 

Anexo III – Sala de atendimento ao Público 

Anexo IV – Sala de armazenamento dos MSRM 

Anexo V – Montra de produtos não sujeitos a receita médica exposto na sala de 

atendimento ao público 

Anexo VI – Cronograma de estágio 

Anexo VII – Frames do vídeo informativo divulgado na farmácia relativo ao trabalho 

“Alergias, as suas causas e tratamentos” 

Anexo VIII – Panfleto informativo distribuído na farmácia relativo ao trabalho 

“Obstipação e diarreia na farmácia comunitária” 

Anexo IX – Questionário realizado relativo ao trabalho “Obstipação e diarreia na 

farmácia comunitária” 

Anexo X – Gráficos dos resultados do questionário realizado 

  



 

49 
 

Anexos 

Anexo I – Zona exterior da Farmácia Maia 

A – Cruz verde luminosa no exterior 
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Anexo II – Montra principal 
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Anexo III – Sala de atendimento ao Público 
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Anexo IV – Sala de armazenamento dos MSRM 

 

Anexo V – Monstra de produtos não sujeitos a receita médica exposto na sala de 

atendimento ao público 

 



 

53 
 

 

Anexo VI – Cronograma de estágio 
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Anexo VII – Frames do vídeo informativo divulgado na farmácia relativo ao trabalho 

“Alergias, as suas causas e tratamentos” 
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Anexo VIII – Panfleto informativo distribuído na farmácia relativo ao trabalho 

“Obstipação e diarreia na farmácia comunitária”  
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Anexo IX – Questionário realizado relativo ao trabalho “Obstipação e diarreia na 

farmácia comunitária”  
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Anexo X – Gráficos dos resultados do questionário realizado 
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