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RESUMO  

 

 O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas é organizado por nove semestres de 

aprendizagem teórica e um último que corresponde ao estágio curricular. O estágio tem como principal 

objetivo a inserção do estudante num ambiente profissional, colocando em prática todo o conhecimento 

teórico adquirido. É de extrema importância para uma formação completa, permitindo o contato direto 

com os medicamentos e comunidade e com o papel do Farmacêutico na sociedade enquanto 

responsável pelo uso racional do medicamento.  

 O estágio foi realizado na Farmácia Cristo Rei durante os meses de novembro a fevereiro de 

2017, sob orientação da Dr.ª Ana Maria Cruz. Permitiu adquirir conhecimentos relativamente à gestão 

da Farmácia, realização de encomendas, organização e controlo dos medicamentos e produtos 

farmacêuticos. Foi possível entender a legislação inerente a todos os procedimentos efetuados. Para 

além disso, reconheci o valor do Farmacêutico no atendimento ao utente, através da confiança 

depositada e do aconselhamento de forma humana e correta. 

 O presente relatório descreve, de forma sucinta, as atividades desenvolvidas ao longo dos 

quatro meses e é dividido em duas partes. 

 Na primeira parte, é feita uma abordagem das atividades desenvolvidas que permite entender a 

estrutura da Farmácia bem como os conhecimentos que adquiri. É descrita, de forma personalizada, a 

organização da Farmácia, realização de encomendas e armazenamento e dispensa de medicamentos e 

produtos de saúde.  

 Na segunda parte são apresentados os temas que desenvolvi, salientando os principais 

objetivos, resultados e conclusões. Os temas abordados foram os descongestionantes de aplicação 

nasal, a formação SOS Farmácia realizada na Associação Vida Norte e um estudo de adesão das 

vacinas não integrantes no Plano Nacional de Vacinação.  
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PARTE I - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O 
ESTÁGIO CURRICULAR 

 

1. Introdução 
 

O estágio curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas tem como principal 

objetivo a conclusão de formação do Farmacêutico, adquirindo conhecimentos práticos com base nos 

nove semestres de aprendizagem teórica. Ao longo dos quatro meses de estágio em Farmácia 

Comunitária foi possível a integração na equipa enquanto aluna e profissional de saúde e tornou-se 

essencial para o contato com a vida profissional e para uma aprendizagem mais completa, com 

constante aquisição de conhecimentos.  

O estágio foi desenvolvido na Farmácia Cristo Rei, durante os meses de novembro de 2016 a 

fevereiro de 2017.  

 

Tabela 1 - Cronograma das atividades realizadas ao longo do estágio curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Organização da Farmácia Cristo Rei 

2.1. Localização e horário de funcionamento 
A Farmácia Cristo Rei localiza-se na Praça D. Afonso V, nº 55 G, na freguesia Lordelo do 

Ouro, Porto. Na praça existe a Igreja de Cristo Rei, um supermercado e uma pastelaria com elevado 

movimento o que promove uma constante afluência dos residentes logo pela manhã. A Farmácia é 

essencial nesta zona residencial o que é demonstrado pela frequência dos utentes habituais. Este fato 

permite uma proximidade entre os Farmacêuticos e os utentes sendo que o acompanhamento do estado 

de saúde é individualizado. Existe o conhecimento das terapias atuais e anteriores, do estilo de vida e 

qualidade de cuidados por parte dos familiares quando necessário. Esta relação de confiança permite 

uma atuação como profissional de saúde mais completa, auxiliando no estado de saúde físico e mental.  
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 A Farmácia encontra-se a aproximadamente 500 metros da Farmácia mais próxima e a 300 

metros da Unidade de Saúde Familiar Garcia de Orta. Por esta razão existe uma elevada quantidade de 

utentes com prescrições médicas [1]. 

 O horário de atendimento está afixado no exterior da Farmácia, cumprindo o divulgado pelo 

Decreto-Lei n.º 52/2007 de 8 de março [2]. Encontra-se em funcionamento de segunda a sexta-feira, 

das 8h30 às 21h e sábado das 9h às 21h. Excecionalmente, quando em serviço permanente, mantém-se 

em funcionamento desde a hora de abertura até à hora de encerramento do dia seguinte. Nestes casos, o 

atendimento é efetuado após a solicitação através de uma campainha e um postigo de atendimento. 

 Todos os funcionários cumprem o seu turno de forma exemplar, o que permite o bom 

funcionamento da Farmácia ao longo do dia.  

2.2. Recursos humanos 
 Atualmente a equipa de profissionais é composta por três Farmacêuticas e uma administrativa, 

obedecendo ao Decreto-Lei 171/2012 de 1 de agosto que refere a preferência dos recursos humanos 

serem essencialmente constituídos por Farmacêuticos [3]. O cargo de Direção Técnica é da 

responsabilidade da Dr.ª Ana Maria Cruz, a Dr.ª Ana Rita Silva é a Farmacêutica Substituta e a Dr.ª 

Vânia Ribeiro Farmacêutica. Estão devidamente identificadas com o cartão contendo o nome e título 

profissional. A administração é da responsabilidade da Luísa Sousa. 

2.3. Espaço físico exterior 
 A Farmácia encontra-se devidamente identificada com o símbolo cruz verde iluminada 

durante o horário de funcionamento. O aspeto exterior deve ser profissional mas apelativo com painéis 

publicitários e dois expositores iluminados. Geralmente a publicidade é relativa a medicamentos não 

sujeitos a receita médica ou produtos de dermocosmética.  

2.4. Espaço físico interior 
 O interior da Farmácia é amplo, limpo, com 

ventilação e iluminação adequada e proporciona um 

ambiente calmo e agradável. Dispõe de uma área de 

atendimento ao público, um gabinete de atendimento, 

um local de armazenamento em gavetas e gestão de 

encomendas, um armazém, laboratório, escritório e 

instalações sanitárias. As instalações encontram-se 

adequadas à afluência de utentes e de acordo com a 

legislação em vigor [3]. 

 O estabelecimento possui uma área com um 

tensiómetro e balança para medição do peso corporal, 

ambos devidamente calibrados. Os lineares de exposição até ao balcão são compostos por produtos de 

dermocosmética, organizados por marca comercial. São inicialmente apresentados os produtos para 

bebé seguindo-se Avène®, Uriage®, Bioderma®, Filorga®, La Roche-Posay® e Vichy®. Estas são 

selecionadas de acordo com as caraterísticas e preferências dos utentes.  

Figura 1 - Interior da Farmácia Cristo Rei  
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 Junto à área de atendimento encontram-se lineares com produtos de alimentação infantil, 

produtos para homem, marcas de dermocosmética como Lierac®, Phyto® e Caudalie® e uma seleção de 

perfumes.  

 É de referir que a Farmácia dispõe de uma rampa de acesso para utentes portadores de 

deficiência ou idosos. Possui também a identificação da Diretora Técnica e do horário, dos Serviços 

Farmacêuticos que executa bem como o preçário, informação das normas exigidas para o atendimento 

prioritário e da existência de livro de reclamações, como indicado na legislação [3]. 

2.4.1. Área de atendimento 

 Para o atendimento aos utentes, a Farmácia possui um balcão com três computadores (com o 

programa informático Sifarma 2000®) e com todo o sistema essencial como leitor de código de barras e 

cartão do cidadão, impressora e um terminal de multibanco. Junto às impressoras existe um dispositivo 

de chamada urgente (botão de pânico) que permite a ligação direta para a esquadra da polícia mais 

próxima. Atrás do balcão encontra-se um expositor com medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM) tais como medicamentos para a tosse, dor de garganta, descongestionantes nasais e 

suplementos vitamínicos. Para reduzir o tempo de atendimento, as gavetas são organizadas com os 

medicamentos com maior rotatividade de acordo com a altura do ano. Durante o meu estágio eram 

compostas principalmente por medicamentos anti-gripais, anti-inflamatórios e para distúrbios 

gastrointestinais.  

 O espaço é adequado para o atendimento ao público, espaçoso e com temperatura controlada e 

de acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas [4]. No segundo dia de estágio houve a adição de um 

posto de atendimento informático que permitiu um ritmo de trabalho mais elevado, com três 

Farmacêuticos, que é muito útil nas alturas do dia com maior afluência.  

2.4.2. Gabinete de atendimento 

 O gabinete de atendimento é utilizado por qualquer utente que 

necessite de um atendimento mais privado. Possui uma marquesa, lavatório 

e uma mesa com balança para a determinação do peso de recém-nascidos e 

com material essencial para a realização dos Serviços Farmacêuticos. 

Durante o meu estágio apercebi-me da importância da balança para bebés 

que não é comum nas Farmácias e permite que alguns pais não tenham que 

se dirigir ao Centro de Saúde, diminuindo a sua frequência, já tão elevada 

nos meses de Inverno. 

 Assim, este gabinete possui as condições ideais e legais para 

qualquer utente que requeira este tipo de Serviços Farmacêuticos, tais como 

administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação 

(PNV) ou cuidados farmacêuticos (situações como limpeza e tratamento 
Figura 2 - Gabinete de atendimento 
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de feridas) [5]. É também um local onde é possível a proximidade entre o Farmacêutico e o utente o 

que permite colocar determinadas questões ou expor alguma situação, permitindo uma ajuda ou opinião 

mais personalizada por parte do Farmacêutico.  

2.4.3. Local de armazenamento e gestão de encomendas 

 Este local encontra-se atrás do balcão de atendimento e permite o armazenamento de 

medicamentos e produtos farmacêuticos de acordo com as Boas Práticas Farmacêuticas [4]. É 

organizado por categorias e por ordem alfabética e separadas por dosagem e quantidade contida na 

embalagem.  

 Nas primeiras gavetas encontram-se os medicamentos com formas farmacêuticas sólidas. 

Existem algumas exceções como os inaladores que também são armazenados nesta ordem. De seguida, 

existem gavetas correspondentes aos colírios, formulações semi-sólidas, formulações injetáveis, 

produtos homeopáticos e do Protocolo da Diabetes Mellitus, saquetas, xaropes, suspensões orais, 

pensos e ligaduras, soros e desinfetantes, luvas, medicamentos de uso externo e veterinários, champôs e 

por fim suplementos alimentares. Existem também gavetas onde são colocados os medicamentos já 

pagos pelos utentes e aqueles que se encontram reservados, com o respetivo nome. Para que seja mais 

fácil a localização do medicamento pretendido, cada gaveta contem as letras iniciais do primeiro 

medicamento/produto farmacêutico.  

 A identificação com as primeiras letras e as etiquetas das categorias são essenciais para a 

orientação inicial do estagiário e para um atendimento menos demorado. Os medicamentos são 

armazenados sempre no mesmo local e a sua localização encontra-se gravada na ficha técnica do 

produto no Sifarma 2000®. Os excedentes são colocados no armazém, por ordem alfabética. Caso se 

trate de um genérico, este é colocado numa prateleira superior. 

 Para os medicamentos que necessitem de armazenamento a temperaturas entre 2 a 8ºC, como 

algumas vacinas e insulina, existe um frigorífico com temperatura controlada de acordo com a 

legislação em vigor [3]. Este encontra-se organizado por ordem alfabética sendo que na última 

prateleira são colocados os medicamentos de frio reservados e encomendas que se encontrem 

pendentes.  

 A receção das encomendas é efetuada neste local que possui um computador com acesso ao 

Sifarma 2000®, um leitor óptico, impressora e fotocopiadora. Contém também o arquivo essencial da 

Farmácia como os documentos da receção de encomendas (originais e duplicados), pedido de 

manipulados, devoluções, comprovativos de vendas de medicamentos sujeitos a receita médica entre 

outros. Existe também suporte literário como Prontuário Terapêutico e Farmacopeia VIII que podem 

ser consultados. 

2.4.4. Armazém 

 O armazém situa-se no piso inferior da Farmácia e é constituído por armários com os 

excedentes. O lado direito mais próximo encontra-se reservado com produtos consumíveis. De seguida 

estão os medicamentos não genéricos, organizados por ordem alfabética e colocados de forma a que a 

visualização seja rápida uma vez que pode ser necessário recorrer ao armazém durante o atendimento.  
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 Este local é maioritariamente composto por excedentes de dermocosmética. Está organizado 

por marcas comerciais e existe sempre um exemplar exposto na zona de cosmética da Farmácia. 

 Produtos como fraldas, espessantes ou papas para bebé, artigos de grandes dimensões, como 

botijas e meias de descanso por exemplo, são também armazenadas neste local.   

2.4.5. Laboratório, escritório e instalações sanitárias 

 Estes espaços físicos localizam-se no piso inferior da Farmácia. O escritório possui pastas 

com arquivo importante e uma zona de trabalho para a administração. Tem também ecrãs que 

permitem o acesso às imagens das câmaras de segurança colocadas na entrada e na zona de 

atendimento da Farmácia. Existe, por isso, uma maior proteção do Farmacêutico e dos utentes. 

 O laboratório possui uma balança e alguns equipamentos essenciais para a realização de 

manipulados. 

 

3. Sistema informático 
 

 A Farmácia Cristo Rei possui instalado o sistema informático Sifarma 2000® que permite a 

realização de inúmeras atividades por parte do Farmacêutico. Permite um atendimento diferenciado 

entre venda livre, com receita médica ou venda suspensa, com posterior validação. É possível criar a 

ficha do utente e consultar o histórico de vendas, permitindo um seguimento farmacoterapêutico 

constante e promovendo o uso racional do medicamento. Associado a cada medicamento, existe uma 

ficha de informação com o esquema posológico, efeitos adversos e interações que podem ser 

facilmente consultadas e a informação pode ser transmitida ao utente durante o atendimento.  

 Para facilitar a gestão de stock da Farmácia, o sistema também permite a realização e gestão 

de encomendas ao fornecedor e gestão de devoluções.  

 Tive a oportunidade de observar o fim de dia de trabalho em que todas as informações são 

armazenadas num disco rígido, permitindo realizar uma cópia de segurança. 

 

4. Gestão e administração da Farmácia Cristo Rei 
 

 A gestão de stock é atualmente um desafio para o Farmacêutico que deve planear e organizar 

de forma a garantir a sustentabilidade da Farmácia. Por um lado, existe a preocupação em adquirir 

medicamentos e produtos farmacêuticos em quantidades adequadas que satisfaçam os requisitos dos 

utentes, de forma a evitar a rutura e perda de eventuais vendas e utentes. No entanto, quantidades de 

stocks elevadas possibilitam o aumento do capital imobilizado, levando a uma saturação do 

armazenamento da Farmácia e expiração de prazos de validade. É necessário equilibrar de forma a 

garantir uma gestão adequada da Farmácia.   

4.1. Realização de encomendas 
 O sistema informático Sifarma 2000® permite o controlo do stock mínimo e máximo e de 

todas as entradas e saídas de produtos da Farmácia. Quando determinado medicamento ou produto 
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farmacêutico atinge o stock mínimo (Ponto de Encomenda) é gerada uma encomenda automática. Ao 

longo do estágio participei no ajuste destes parâmetros de acordo com as preferências dos utentes ou 

sazonalidade.  

4.1.1. Diária 

 A Farmácia Cristo Rei tem como principal fornecedor a Alliance HeathCare®. A Plural® 

encontra-se reservada para produtos excecionalmente mais económicos ou over-the-counter (OTC). É 

importante referir que a Farmácia Cristo Rei pertence ao grupo de compras HealthPorto® adquirindo 

produtos a preços mais vantajosos. Estes armazenistas permitem uma reposição de stock eficaz, 

evitando ruturas. 

4.1.2. Instantânea 

 Ao longo do dia, o Farmacêutico pode aperceber-se da falta de determinado medicamento e 

encomendar a partir do Sifarma 2000® ou a partir do contato telefónico. Existe a vantagem de ser 

possível realizar encomendas durante o atendimento, conferindo de imediato a disponibilidade do 

produto e a hora da chegada, permitindo ao utente a sua reserva. Na Farmácia Cristo Rei estas reservas 

são anotadas no papel já desenhado para este efeito e colocadas em local próprio. Assim, após a 

entrada da encomenda, os produtos são colocados numa gaveta à parte com o nome do utente. Em 

algumas situações o utente prefere realizar o pagamento antecipadamente e o produto irá ser colocado 

num outro local com a indicação "pagos". 

 Esta organização é realizada de forma muito eficaz e permite a satisfação do utente. As 

encomendas instantâneas são efetuadas diariamente e com bastante frequência pelo que, enquanto 

estagiária, tive a oportunidade de contatar desde cedo com estes procedimentos. 

 Quando o utente possui uma prescrição médica, a encomenda pode ser efetuada a partir da Via 

Verde do Medicamento. Esta via permite a aquisição no máximo em 12 horas, de medicamentos 

considerados como essenciais e que se encontram esgotados pelas vias normais de aquisição.   

4.1.3. Diretamente aos laboratórios 

 É possível a realização de encomendas diretamente ao laboratório. Esta situação ocorre 

essencialmente com produtos de dermocosmética que são apresentados à Farmácia com alguns 

descontos interessantes conforme o volume da encomenda. As compras são efetuadas segundo o 

público alvo de cada Farmácia e permite um preço distinto uma vez que não envolve o acréscimo da 

venda ao armazenista (PVA).  

4.2. Receção e conferência da encomenda 
 A receção da encomenda é realizada no local de armazenamento e de apoio ao atendimento. A 

encomenda é transportada em contentores próprios sendo que medicamentos e produtos que requerem 

temperaturas inferiores são transportados em contentores térmicos e rapidamente colocados no 

frigorífico.  
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 A partir da receção de encomendas disponível no Sifarma 2000® é introduzido o número de 

fatura e conferido se está de acordo com o pedido enviado. Os produtos são inseridos no sistema 

através do leitor de código de barras. 

 Durante este processo, é necessário verificar se cumpre os requisitos de qualidade e legalidade 

exigidos. Para tal, é verificado o estado da embalagem e o prazo de validade. Caso o prazo de validade 

seja inferior aos produtos em stock, é alterado informaticamente e coloca-se um elástico para alterar a 

forma de armazenamento. 

 Para o cálculo do PVP (Preço de Venda ao Público) é necessário confirmar o PVF (Preço de 

Venda à Farmácia) que pode ser oscilar ao longo do tempo. Ao valor de PVF é adicionado a margem 

de lucro da Farmácia que varia de acordo com a classificação do medicamento ou produto 

farmacêutico.  

 Os medicamentos com PIC (Preço Inscrito na Cartonagem) não são alterados, 

independentemente do PVF. Estes são comercializados com o mesmo valor em todas as Farmácias.  

 Por outro lado, os MNSRM têm condições de venda distintas de acordo com o IVA a que 

estão sujeitos. Apesar das margens serem fixas, deve ter-se em atenção o PVP anterior para ter uma 

ideia se o produto mantem o mesmo valor, uma vez que é algo que os utentes perguntam com 

frequência.  

 No final, é necessário uma validação do valor da fatura final e do número de produtos. A 

fatura original e duplicada é arquivada em local próprio. 

 Apesar do processo de receção e verificação das encomendas ser da responsabilidade da 

administrativa, durante o meu estágio tive a oportunidade de aprender e realizar sempre que necessário.  

4.3. Armazenamento de medicamentos e produtos de saúde 
 O correto armazenamento de medicamentos e produtos de saúde é essencial para garantir a 

sua qualidade, seguindo as Boas Práticas Farmacêuticas [6]. Estes são armazenados à temperatura 

ambiente ou no frigorífico, mantendo sempre as condições ideais de ventilação, iluminação e 

humidade. Estas condições são controladas periodicamente, estando de acordo com a legislação em 

vigor [3]. 

 Os medicamentos são organizados segundo a regra FEFO (First Expired First Out), 

colocando o medicamento com prazo de validade mais curto atrás dos restantes, permitindo um maior 

controlo.  

 O armazenamento é essencial para entender a organização da Farmácia. Esta tarefa foi 

realizada diariamente ao longo do meu estágio e permitiu o contato com o nome comercial, dosagens e 

formas farmacêuticas, levando a um atendimento mais eficaz. Uma vez que a encomenda continha 

sempre produtos novos, esta tarefa suscitava curiosidade sobre a finalidade de alguns medicamentos ou 

produtos, tornando-se uma forma de aprendizagem. 

4.4. Controlo do prazo de validade e devoluções 
 O controlo do prazo de validade é importante para manter o stock organizado. Mensalmente é 

impressa uma lista de todos os medicamentos e produtos farmacêuticos com prazos de validade a 

caducar em três meses. Para medicamentos de uso veterinário, estes devem ser confirmados seis meses 
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antes de caducarem e os produtos do programa Diabetes Mellitus cinco meses antes. É necessário 

confirmar o prazo de validade real e informático e devolver os medicamentos com prazo de validade a 

caducar. 

 A devolução é realizada na Gestão de Devoluções do sistema informático Sifarma 2000® 

adicionando o fornecedor e motivo. A nota de devolução e o seu duplicado são devidamente assinadas, 

carimbadas e enviadas para o fornecedor. O triplicado mantem-se na Farmácia após carimbado e 

assinado pelo funcionário de distribuição. 

 Se a devolução for aceite, pode ser emitida uma nota de crédito ou enviado um produto de 

substituição. Caso não seja, o produto é devolvido à Farmácia com uma guia de remessa. As 

devoluções devem ser regularizadas a partir do Sifarma 2000®. 

 Existem também algumas inconformidades que podem requerer a devolução de produtos 

como erros nas encomendas. Uma das situações que foi possível observar durante o estágio foi a 

devolução de uma suspensão oral de Amoxicilina da Labesfal Farma®. Após preparação, reparei no 

estado do produto que se encontrava notoriamente deteriorado. A devolução foi realizada, no entanto o 

laboratório reenviou-nos o mesmo medicamento. Estas suspensões orais encontravam-se no mesmo 

estado das restantes pelo que a Farmácia decidiu suspender a compra do produto. 

 Ao longo do estágio foi possível confirmar o stock informático e real bem como o prazo de 

validade, tanto de medicamentos como de dermocosmética, permitindo a deteção de alguns erros. 

Também tive a oportunidade de realizar devoluções. 

 

5. Dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos 
 

 A dispensa de medicamentos é considerado um ato de extrema responsabilidade associado a 

um profissional de saúde com as caraterísticas adequadas para dispensar, esclarecer e aconselhar de 

forma a aumentar ao bem-estar e a qualidade de vida do utente. A proximidade dos utentes e 

Farmacêuticos permite uma educação mais personalizada e eficiente, aumentando a adesão terapêutica 

e prevenindo os efeitos secundários ou interações medicamentosas. Por outro lado, a possibilidade de 

monitorização do tratamento é essencial para assegurar a efetividade dos medicamentos. Todos os 

cuidados farmacêuticos associados ao ato de dispensa promovem uma educação para a saúde, essencial 

para a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde (SNS) [6].  

 De acordo com o Artigo 113.º do Decreto-Lei nº. 176-2006 de 30 de agosto, os medicamentos 

são classificados, quanto à dispensa ao público, em Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) 

e Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) [7]. 

5.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica  
 Os MSRM possuem determinadas características que torna necessário um controlo mais 

rigoroso e vigilância médica, nomeadamente: 

 a) São considerados um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, quando 

utilizados sem vigilância médica; 

 b) São considerados um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, quando 

utilizados com uma posologia distinta; 
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 c) Contêm substâncias ou preparações à base dessas com atividade e reações adversas por 

investigar; 

 d) São administrados por via parentérica [7]. 

 Para a dispensa de MSRM é necessário cumprir uma série de etapas. 

 

 

 

 

  

 

 

 

5.1.1. Tipos de prescrições médicas e respetiva validação 

 Existem dois tipos de prescrições médicas: prescrição eletrónica e manual. Apesar de 

distintas, apresentam semelhanças que devem ser tidas em conta por parte do Farmacêutico para 

validação de forma a garantir a correta dispensa dos medicamentos prescritos com os encargos 

económicos associados. Devem conter o número da receita, local e identificação do prescritor e dados 

do utente: nome, número de utente do Sistema Nacional de Saúde (SNS), beneficiário de subsistema ou 

regime especial de comparticipação quando aplicável e entidade financeira responsável.  

 Relativamente aos medicamentos prescritos, estes devem ser apresentados por Denominação 

Comum Internacional (DCI) da substância ativa, dosagem, forma farmacêutica, apresentação e 

quantidade. O médico pode colocar a posologia e por vezes os utentes pedem para escrever na 

embalagem essa informação da prescrição. No final da prescrição é necessário que contenha a data e 

assinatura [8]. A data, e consequentemente a data de validade, é importante que seja confirmada, 

principalmente nas prescrições manuais que podem conter erros. Esta situação era frequente na 

Farmácia Cristo Rei como pode ser verificado no Anexo I. 

 A prescrição por DCI permite uma dissociação da marca e do medicamento, permitindo ao 

utente a livre decisão, tendo em conta as suas preferências e os encargos económicos. Para além de 

promover o uso dos genéricos, permite a sustentabilidade do SNS. Através da venda de medicamentos 

genéricos é possível o aumento da adesão terapêutica devido às questões económicas inerentes. A 

Farmácia deve ter disponível no mínimo três medicamentos de entre os cinco com preços mais baixos 

de cada grupo homogéneo. Estes deverão ser a primeira opção de dispensa [8]. Durante o estágio houve 

a introdução de uma remuneração à Farmácia por cada embalagem de genérico dispensado, quando 

pertencente ao grupo dos cinco mais económicos do grupo homogéneo [9]. 

 O medicamento pode ser prescrito pela marca comercial quando não existe genérico, quando é 

necessário para determinada indicação terapêutica ou com justificação técnica médica. Esta justificação 

pode ser por ter uma margem ou índice terapêutico estreito (a prescrição tem que conter a nota exceção 

Figura 3 - Esquema de dispensa de Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 
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a) do nº. 3 do art. 6º), reação adversa prévia (Exceção b) do nº. 3 do art. 6º) ou tratamento prolongado 

por mais de 28 dias (Exceção c) do nº. 3 do art. 6º) [10]. 

 É preciso ter atenção à quantidade prescrita. Numa receita materializada ou manual apenas 

podem ser prescritos quatro medicamentos distintos, cada um com máximo de duas embalagens e o 

total não pode ser superior a quatro embalagens. No caso de receita desmaterializada, pode ser 

prescrito duas embalagens mas num tratamento prolongado podem ser prescritos seis. São exceção os 

medicamentos em formato unitário que podem ser prescritos até quatro embalagens [8]. 

5.1.1.1. Prescrição manual 

 Na Farmácia Cristo Rei a dispensa de medicamentos por receita médica manual é frequente. 

Esta deve ser assim apresentada por um dos seguintes motivos: falência do sistema informático, 

inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio e outras situações até um máximo de quarenta 

receitas médicas por mês [8]. 

 Existem outras características que devem ser tidas em conta nomeadamente a aposição de 

vinhetas referente à identificação do prescritor [8]. É importante referir que as receitas manuais não 

permitem a validação completa na medida em que o medicamento não se encontra inserido 

informaticamente. Este fator leva a mais erros e, como estagiária, senti que deveria ter atenção 

redobrada.  

5.1.1.2. Prescrição eletrónica 

 As receitas médicas eletrónicas podem ser materializadas ou desmaterializadas (receita sem 

papel) sendo que a partir de abril de 2016 se tornou obrigatório a prescrição exclusiva através de 

prescrição eletrónica desmaterializada [11]. 

 Independentemente da forma de apresentação, todas possuem o número da receita, o código 

de acesso à prescrição (Base de Dados Nacional de Prescrições: BDNP) e de direito de opção. São 

constituídas geralmente por várias linhas de prescrição, cada uma correspondente a um só produto, com 

um código que agrupa todas as características relativas ao produto (Código Nacional para a Prescrição 

Eletrónica de Medicamentos: CNPEM) [8]. 

 As prescrições eletrónicas desmaterializadas podem ser apresentadas na Farmácia por 

mensagem de telemóvel, e-mail, com o guia de tratamento ou com o cartão do cidadão e respetivos 

códigos de acesso. Dependendo do medicamento ou produto farmacêutico, podem ter validade de trinta 

dias ou seis meses. Por vezes, esta forma de prescrição tornava-se confusa para alguns utentes, 

principalmente idosos. Enquanto estagiária, era importante identificar estas situações e materializar a 

receita através da impressão e preenchimento com os códigos de acesso e opção [12]. 

 O guia de tratamento é pessoal e intransmissível e contém informação adicional dos encargos 

económicos de cada medicamento. 

 As receitas eletrónicas desmaterializadas permitem diminuir os custos e aumentar a segurança, 

autenticidade e fiabilidade. Para o utente é útil na medida em que pode adquirir os medicamentos ou 

produtos farmacêuticos em momentos e Farmácias diferentes (dispensa parcial). Não possuem limite 

de número de medicamentos distintos e podem conter outros produtos, com ou sem comparticipação 

[11]. 



 11 

 Relativamente às prescrições eletrónicas materializadas, estas podem ser de diferentes tipos 

como prescrição de medicamentos, de psicotrópicos e estupefacientes, entre outros. Estas receitas são 

válidas durante trinta dias mas podem ser renovadas até uma terceira via [11]. 

5.1.2. Avaliação da prescrição médica 

 Após validação da receita, o Farmacêutico deve avaliar a medicação dispensada, fazendo 

algumas questões e aconselhando da melhor forma. É importante assegurar que o utente entende a 

utilidade e posologia de cada medicamento prescrito, utilizando por isso uma linguagem clara e 

simples. Deve ser informado do medicamento mais económico que cumpre a prescrição médica. Pode 

ser necessário colocar questões quanto à terapêutica habitual de forma a avaliar possíveis interações.  

 Para que a avaliação seja realizada da melhor forma, é preciso uma postura atenta. Durante o 

meu estágio assisti a diversas situações em que foi necessário contatar o médico prescritor de forma a 

evitar interações graves. Uma das situações foi com uma prescrição médica contendo simultaneamente 

Zithromax® 500 mg (Pfizer, azitromicina: antibiótico macrólido) e Cipralex® 20 mg (Lundbeck, 

escitalopram: antidepressivo inibidor seletivo da recaptação de serotonina). Ambos os medicamentos 

têm como efeito adverso a repolarização cardíaca e prolongamento do intervalo QT com risco de 

desenvolvimento de arritmia cardíaca e de distúrbios eletrolíticos. A administração conjunta é de evitar 

e os avisos do Sifarma 2000® tornaram-se úteis para entender os riscos associados, como demonstrado 

pelo Anexo II. A prescrição médica foi alterada após contato telefónico com o médico prescritor. 

 Para identificar prescrições médicas erradas é necessário colocar algumas questões. Foi o caso 

de um utente que apresentou uma receita médica contendo Vibrocil Actilong® (Novartis Consumer 

Health) entre outros medicamentos. Perguntei para quem se destinava a medicação e verifiquei que se 

tratava de uma criança de dois anos pelo que o medicamento mais adequado seria Vibrocil Actilong® 

para criança (Novartis Consumer Health). Após contato telefónico com o médico foi possível alterar a 

prescrição.  

5.1.3. Estupefacientes e Psicotrópicos 

 Os medicamentos que contêm substâncias ativas classificadas como estupefacientes ou 

psicotrópicos no Decreto-Lei n.º 15/93 de 22 de janeiro têm procedimentos de dispensa com algumas 

diferenças. Estão sujeitos a medidas de controlo e fiscalização mais acentuadas de forma a prevenir 

atividades criminosas. O Farmacêutico tem que preencher um formulário com questões como a 

identificação do utente ou representante que se dirigiu a Farmácia (nome, data de nascimento, número 

e validade do cartão do cidadão e morada), identificação do médico prescritor, da Farmácia e do 

medicamento e data de dispensa [8]. 

 No final da dispensa, para além da impressão no verso da receita materializada ou manual, são 

impressos dois documentos de estupefacientes e psicotrópicos com as informações recolhidas que 

devem ser arquivados durante três anos juntamente com a cópia da prescrição. As receitas manuais 

deverão ser digitalizadas e enviadas para o INFARMED I.P. [8]. 

 O controlo desta classe de medicamentos é realizada informaticamente através dos registos 

introduzidos no Sifarma 2000®. Todos os meses são impressos os registos de saídas e anualmente um 
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mapa de balanço das entradas e saídas destes medicamentos, com informação do fornecedor, e são 

enviados ao INFARMED I.P. [8]. 

 Apesar de não ser frequente, tive a oportunidade de realizar este procedimento durante o 

estágio. 

5.1.4. Regimes de comparticipação 

 Atualmente a legislação prevê um regime geral de comparticipação e um regime especial. 

 O regime geral de comparticipação é composto por diferentes escalões dependendo da 

classificação farmacoterapêutica que consta na Portaria nº. 924-A/2010. O Estado é responsável pelo 

pagamento de uma parte do valor de venda.  

 a) Escalão A: 90%; 

 b) Escalão B: 69%; 

 c) Escalão C: 37%; 

 d) Escalão D: 15%. 

 O regime especial de comparticipação é específico para certas condições. Para pensionistas do 

regime especial, representado pela sigla "R", a comparticipação acresce 5% no escalão A e 15% nos 

restantes. Caso o utente opte por entre os cinco medicamentos de valor mais baixo, a comparticipação é 

de 95% para o conjunto dos escalões [10]. 

 Existem determinadas patologias, com indicação terapêutica definida, ou grupos especiais de 

utentes que têm direito a um regime especial de comparticipação. Esta varia e é indicada pela sigla "O" 

com o respetivo diploma legal associado [13]. 

 Para além do SNS, universal e equitativo, existem subsistemas de saúde que asseguram a 

prestação de cuidados de saúde através de encargos financeiros, como por exemplo os Serviços de 

Assistência Médico-Social (SAMS)®, Médis®, EDP-Sã Vida® entre outros. Desta forma, o utente terá a 

comparticipação geral do SNS e complementar do subsistema, adquirindo o medicamento por um valor 

inferior. O utente terá que apresentar um cartão válido e nas prescrições médicas materializadas é 

necessário tirar fotocópia com o cartão ou recolher o número de beneficiário. 

 Durante o meu estágio tive a oportunidade de contatar com regimes especiais de 

comparticipação e com uma grande variedade de subsistemas de saúde, adaptando o procedimento de 

dispensa de medicamentos.  

5.1.5. Conferência do receituário 

 Após dispensa, no verso das prescrições médicas manuais e materializadas deve ser impresso 

um conjunto de informações como a identificação da Farmácia, dos medicamentos dispensados, 

quantidade, custo, comparticipação e encargo para o utente e a data da dispensa. O utente terá que 

assinar, declarando que foram dispensados os medicamentos apresentados ou que exerceu o direito de 

opção após aconselhamento farmacêutico adequado para uma decisão informada. O Farmacêutico deve 

carimbar e assinar, colocando a data da dispensa [10]. 

 No final de cada dia, as receitas são confirmadas para verificar se se encontram válidas e se 

contêm algum erro de dispensa. Estas são organizadas por lote num local apropriado até um máximo de 
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trinta receitas. Quando o lote está completo, é impresso o Verbete de Identificação de Lote, disponível 

na Gestão de Lotes Por Faturar no Sifarma 2000®. No final de cada mês a faturação é fechada e é 

impresso o Resumo de Lotes e Fatura [14]. 

 Os lotes correspondentes à comparticipação pelo SNS devem ser enviados para o Centro de 

Conferência de Faturas (CCF), até dia 10 do mês seguinte. As receitas com complementaridade de 

outra entidade requerem o envio para a Associação Nacional de Farmácias (ANF) [15]. 

 As irregularidades detetadas nas prescrições médicas são posteriormente comunicadas à 

Farmácia com justificação. Caso seja possível a sua correção, as receitas serão novamente enviadas no 

mês seguinte e é necessário enviar uma nota de crédito [15]. 

 Ao longo do meu estágio, as Farmacêuticas demonstraram como deveria ser realizado e foram 

incansáveis para todas as minhas questões.  

5.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica  
 Os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) ou de Venda Livre são 

medicamentos que não possuem nenhuma das caraterísticas dos MSRM acima mencionadas [7]. São 

utilizados para prevenir ou tratar patologias que não justifiquem a avaliação médica. O aconselhamento 

farmacêutico é sempre requerido, no entanto, nestes medicamentos adquire uma especial importância. 

 O utente pode requerer um determinado medicamento, sendo considerada uma situação de 

automedicação, ou apresentar o problema e pedir um aconselhamento farmacêutico. Em ambos os 

casos, é essencial colocar algumas questões relativamente a sintomas, duração, medicação prévia e 

outras patologias [6]. 

 A automedicação permite, por um lado, um acesso mais rápido e eficaz a um tratamento 

farmacológico, diminuindo a afluência nos Centros de Saúde e dos custos associados. Por outro lado, o 

utente torna-se responsável pela sua própria saúde, sendo essencial reforçar a importância do uso 

racional do medicamento. Não obstante, existem desvantagens como um o auto-diagnóstico incorreto 

podendo levar ao agravamento da patologia, utilização indevida, risco acrescido complicações e efeitos 

adversos. É necessário que o Farmacêutico avalie a necessidade de adquirir o medicamento pedido e 

alerte para possíveis efeitos secundários ou interações, podendo aconselhar outro MNSRM mais 

indicado [16]. 

 No segundo caso, é importante discernir entre uma patologia menor, que pode ser solucionada 

através de um MNSRM, ou grave que deverá ser encaminhada para avaliação médica. É importante 

promover o uso racional do medicamento, alertando para a duração do tratamento [6]. 

 Diariamente tive a oportunidade de aconselhar o medicamento mais adequado, informando o 

utente sobre a posologia e algumas medidas não farmacológicas. O meu estágio foi realizado nos meses 

de Inverno pelo que os medicamentos para a tosse, febre, mal-estar ou alergias eram dispensados de 

forma mais frequente. O fato de atender os utentes logo nos primeiros dias de estágio permitiu uma 

aprendizagem muito mais prolongada e com experiências diversificadas. A colaboração e 

disponibilidade total por parte das Farmacêuticas da Farmácia Cristo Rei permitiu o desenvolvimento 

das minhas capacidades de interação com os utentes e aprendizagem das soluções mais indicadas para 

cada caso.   
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5.3. Medicamentos manipulados 
 Um medicamento manipulado é produzido e dispensado sob responsabilidade farmacêutica, 

na Farmácia Comunitária ou nos Serviços Farmacêuticos Hospitalares. Este pode ser classificado como 

Fórmulas Magistrais, através de uma receita médica específica para o doente, ou Preparados Oficinais, 

a partir da Farmacopeia ou Formulário [17]. 

 A Farmácia Cristo Rei possui um laboratório equipado mas não são efetuados medicamentos 

manipulados. Apesar de não ser frequente, quando necessário envia-se um pedido à Farmácia dos 

Clérigos que procede à produção e envio o mais rapidamente possível. Geralmente o utente deixa o 

produto reservado e é contatado por telefone quando estiver disponível.  

5.4. Medicamentos e produtos farmacêuticos homeopáticos 
 Segundo o disposto no Decreto-Lei n.º 94/95 de 5 de Maio, Artigo 2.º, "são considerados 

produtos homeopáticos aqueles que, contendo uma ou mais substâncias, sejam obtidos a partir de 

matérias primas homeopáticas de acordo com o processo de fabrico homeopático descrito na 

Farmacopeia Europeia ou, quando dela não conste, nas farmacopeias de qualquer Estado membro da 

União Europeia." [18]. O produto farmacêutico homeopático é administrado por via oral ou tópica e é 

submetido a um grau de diluição com perda da sua toxicidade e, por isso, ausência de indicações 

terapêuticas especiais. O medicamento homeopático permite a cura, prevenção de doença e dos seus 

sintomas ou o diagnóstico médico [7]. 

 Na Farmácia Cristo Rei existe um local específico para este tipo de medicamentos. O que 

mais dispensei foi o xarope Stodal® (geralmente para o tratamento sintomático da tosse) e o 

Oscillococcinum® (para estados gripais), ambos do laboratório Boiron®. A sua venda parecia estar 

diretamente relacionada com os anúncios publicitários. 

5.5. Produtos dietéticos e produtos para alimentação especial 
 Os produtos dietéticos permitem um equilíbrio do metabolismo perturbado e a adição benéfica 

de substâncias para situações específicas. Os produtos para alimentação especial podem também 

destinar-se a lactentes ou crianças de um a três anos de idade com bom estado de saúde. Ambos 

suprimem necessidades nutricionais e são comercializados com indicação do objetivo nutricional [19]. 

 Na Farmácia Cristo Rei estão disponíveis leites adaptados e de transição (Aptamil da Milupa® 

e NAN da Nestlé®) e papas (Nutriben®). Existe uma crescente procura por suplementos alimentares, 

tanto para colmatar algumas falhas na alimentação dos idosos como para adultos desportistas. Por esta 

razão, tive a oportunidade de assistir a uma formação da NestléHealthScience® e a exposição dos 

produtos como Meritene® e Resource®.  

5.6. Produtos fitoterapêuticos 
 Os produtos fitoterapêuticos são obtidos a partir de plantas para fins de diagnóstico, 

monitorização de tratamento ou indicação terapêutica para determinada patologia. Estes são utilizados 

sem vigilância médica, com determinada posologia e dosagem [7].  

 Durante o meu estágio vários utentes pediam o aconselhamento de "produtos naturais". O 

mais comum era a dispensa de Arkocapsulas® (Arkopharma) para o emagrecimento e Valdispert® 
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(Vemidia) ou Angelicalm® (Theralab) para perturbações de sono. Nos meses de janeiro e fevereiro, os 

distúrbios gástricos foram frequentes nomeadamente diarreia e vómitos em crianças. Uma escola perto 

da Farmácia Cristo Rei teve um surto com uma situação semelhante, e o Bi-OralSuero® (Jaba 

Recordati) foi dispensado para evitar a desidratação. 

5.7. Produtos cosméticos e dermofarmacêuticos 
 De acordo com o Decreto-Lei nº. 189/2008 de 24 de setembro, o produto cosmético define-se 

como "qualquer substância ou preparação destinada a ser posta em contato com as diversas partes 

superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e 

órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou 

principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de 

corrigir os odores corporais". São exemplo os produtos de beleza, de higiene corporal como champôs 

e desodorizantes ou produtos de higiene oral. Estes produtos diferem dos restantes uma vez que não é 

necessário uma autorização prévia de entrada no mercado, sendo por isso essencial o controlo realizado 

pela Comissão Técnica-Científica de Cosmetologia, INFARMED, I.P. [20]. 

 Na Farmácia Cristo Rei existe uma grande variedade de produtos expostos nos lineares até ao 

balcão. Esta disposição permite ao utente visualizar, experimentar e ter um atendimento de acordo com 

o que pretende. Ao longo do estágio foram várias as alturas de promoção e tivemos também a presença 

de uma conselheira da Lierac® o que permitiu uma explicação mais detalhada aos utentes. Tive a 

oportunidade de aprender mais sobre estes produtos a partir de formações online, principalmente da 

OmegaPharma®, e a partir de formações presenciais. O conhecimento básico da gama e dos produtos 

mais adequados foi importante para o dia-a-dia uma vez que o aconselhamento nesta área era 

frequente.  

5.8. Produtos e medicamentos de uso veterinário 
 Os medicamentos de uso veterinário podem estar disponíveis na Farmácia Comunitária e a 

formação do Farmacêutico nesta área é essencial. Existe uma relação entre o bem-estar animal, 

doméstico ou de pecuária, e a saúde pública. Estes medicamentos são bem distinguidos dos restantes 

por conterem a indicação "Uso veterinário" destacada num fundo verde. Na Farmácia Comunitária 

podem ser dispensados medicamentos de venda livre ou sujeitos a prescrição do médico veterinário que 

deve ser apresentada [21]. 

 Na Farmácia Cristo Rei os medicamentos de uso veterinário encontram-se em local próprio. A 

maior parte dos utentes procurava desparasitantes como Flevox® (Vetoquinol). Tive a oportunidade de 

dispensar medicamentos de uso humano para uma espécie animal, nomeadamente Eutirox® (Merck) de 

dosagem muito elevada. Esta prática pode ser realizada caso não exista nenhum medicamento de uso 

veterinário autorizado para esta patologia [21]. 

5.9. Dispositivos médicos 
 Segundo o Decreto-Lei nº. 145/2009 de 17 de junho, define-se como dispositivo médico 

"qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado para fins de 

diagnóstico e terapêutica de uma patologia ou deficiência, alteração anatómica ou fisiológica e 
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controlo da conceção". Distinguem-se dos medicamentos por não terem ações farmacológicas, 

metabólicas ou imunológicas [22]. 

 Ao longo do meu estágio os dispositivos médicos mais dispensados foram materiais de penso, 

compressas, testes de gravidez e termómetros. 

 

6. Cuidados de saúde  
 

 A Farmácia é atualmente o contato primário da comunidade com os profissionais de saúde. Os 

cuidados de saúde prestados adquirem especial importância devido à proximidade com os utentes, 

permitindo um acompanhamento personalizado. Estes têm como principal objetivo a promoção da 

saúde, de hábitos saudáveis e da prevenção de determinadas patologias. Desta forma, permitem a 

diminuição da afluência aos Centros Hospitalares. 

 De acordo com a Portaria n.º 1429/2007 de 2 de novembro, a Farmácia deve ter as instalações 

apropriadas e profissionais legalmente habilitados para a realização dos Serviços Farmacêuticos. A 

Farmácia deve divulgar estes serviços e o seu custo de forma visível para todos os utentes [5]. 

 Na Farmácia Cristo Rei realiza-se a medição de pressão arterial e peso corporal, determinação 

de parâmetros bioquímicos como colesterol total e glicemia e administração de vacinas não incluídas 

no Plano Nacional de Vacinação (PNV).  

 Os valores de referência são apresentados no Anexo III. 

6.1. Medição da pressão arterial e do peso corporal 
 Na Farmácia Cristo Rei a medição da pressão arterial é realizada com um tensiómetro de 

braço. É um serviço muito requisitado e gratuito. Após a medição, é registado o valor da pressão 

sistólica, diastólica e pulsação num cartão disponibilizado pela Farmácia. Este registo permite um 

acompanhamento e controlo de forma a reduzir as complicações graves.  

 A hipertensão arterial é caraterizada por valores superiores a 140/90 mmHg [23].

 Durante o estágio tive oportunidade de realizar esta medição diariamente. O valor era anotado 

no cartão e verificava a evolução ao longo dos dias. No caso de valores anormais, eram colocadas 

algumas questões ao utente: se fazia medicação e como, se tem algum sintoma como dores de cabeça 

ou tonturas, quais os hábitos alimentares e atividade física. Algumas recomendações de fatores de risco 

modificáveis eram importantes e a maioria dos utentes escutava atentamente. A adoção de um estilo de 

vida saudável, reduzindo as gorduras e o sal, acompanhado de exercício físico pode ser essencial [23].  

 Alguns utentes recorriam à Farmácia para um aconselhamento sobre medidas não 

farmacológicas para diminuir a tensão arterial. Foi o caso de um utente que pretendia saber onde 

poderia adquirir um sal com baixo teor em sódio. Para tal, fizemos uma lista de locais e tipos de sal que 

poderia ser adequado e colocamos uma tabela para alternativas ao sal consoante o tipo de alimento 

cozinhado (Anexo IV). 

 Para a maioria dos utentes com valores anormais era recomendado um controlo mais rigoroso, 

aconselhando que recorressem à Farmácia para a medição. Quando necessário, eram alertados para os 

riscos de saúde e encaminhados para um médico. 
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 A medição do peso corporal era efetuada regularmente principalmente a grávidas para 

controlo do peso.  

6.2. Determinação de parâmetros bioquímicos 
 Este Serviço Farmacêutico é efetuado na sala de atendimento que possui todo o material 

necessário, devidamente calibrado e com as regras de higiene adequadas. Todos os meses a empresa 

Cannon Hygiene® recolhe os contentores para incineração e as unidades sanitárias.  

 É determinado o colesterol total a partir do aparelho Accutrend® e a glicemia capilar com o 

aparelho Onetouch®.   

 Não existem muitos utentes a realizar este tipo de determinações. No entanto tive 

oportunidade de observar a sua realização. 

6.3. Administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação 
 As Farmácias atualmente encontram-se legalmente habilitadas para a administração de 

vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação (PNV), aumentando a cobertura nacional e 

tendo efeitos benéficos na saúde pública. Para tal, os Farmacêuticos devem ter formação creditada pela 

Ordem dos Farmacêuticos. A administração é realizada no gabinete de atendimento [5]. 

 A realização deste serviço deve ser registado no Sifarma 2000® onde se deve completar com 

alguns dados como nome, sexo e idade do utente, lote da vacina, via e data de administração.  

6.4. VALORMED 
 O VALORMED (Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagens e Medicamentos, L.da) 

detém uma licença que permite a gestão de resíduos de medicamentos para uso humano e veterinário, 

bem como produtos veterinários disponíveis nas Farmácias Comunitárias [24]. Quando o contentor está 

cheio, é selado e transportado pelos distribuidores habituais da Farmácia.  

 Os  utentes podem colocar os medicamentos para reciclar de forma segura e é muito frequente 

a utilização deste serviço, principalmente para medicamentos fora de prazo. 

 

7. Marketing  
 

 A Farmácia Cristo Rei possui uma localização estratégica uma vez que se encontra numa zona 

urbana com clientes habituais. No entanto, é uma zona em crescimento com muitas alternativas para os 

utentes. É por isso necessário implementar estratégias para atrair e fidelizar novos clientes. 

 Durante o meu estágio existiram inúmeras campanhas de descontos de diversas marcas de 

cosmética, por vezes na mesma altura, atraindo por isso clientes. Nos dias de 06 de dezembro e 02 de 

março decorreram descontos excecionais de 15% em todos os produtos e medicamentos 

comercializados na Farmácia.  

 Como estagiária tentei expor alguns produtos de dermocosmética de forma mais apelativa. Na 

época de Natal fizemos sugestões para presentes que tiveram resultados nas vendas bastante positivos. 

 A Farmácia possui também página de Facebook® que é atualizada de forma regular. Também 

criamos uma conta empresarial da Farmácia no Google My Business® em que foi possível introduzir 
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fotografias recentes e dados importantes tais como morada e horário. Desta forma, o utente que 

pesquise o nome da Farmácia no Google® tem acesso a todas estas informações de forma imediata. 

 

8. Formação contínua 
 

 Ao longo dos quatro meses de estágio tive a oportunidade de realizar diversas formações que 

me permitiram uma aprendizagem mais interativa, aumentando os conhecimentos e proporcionando um 

melhor aconselhamento ao utente.  

 Frequentei formações de forma presencial, nomeadamente do Alès Group Portugal®: 

Lançamentos Lierac® e Phyto® Janeiro 2017, Cêgripe Trieffect® (Janssen-Cilag Farmacêutica), Os 

Novos Hidratantes Uriage® e Aconselhamento farmacêutico na gravidez e amamentação da Bial®. Os 

certificados encontram-se no Anexo V. 

 As formações online tornaram-se uma ferramenta muito interessante. A Academia 

OmegaPharma® oferece um conjunto de formações com módulos essenciais para recordar como 

dislipidemias, gripe e constipação, dores musculares entre outros. São temas com os quais o 

Farmacêutico lida diariamente e por isso torna-se uma aprendizagem essencial. A Cosmética Activa 

Online® possui formações de algumas marcas como Vichy®, La Roche-Posay®, Rocher & Gallet® e 

SkinCeuticals®. Esta plataforma permitiu obter mais conhecimento sobre alguns produtos 

comercializados na Farmácia como por exemplo Cicalplast® ou Água Termal Mineralizante®. A lista 

completa das formações realizadas durante o estágio encontra-se no Anexo VI.  

 A presença dos delegados de informação médica era constante na Farmácia o que permitiu a 

aquisição de conhecimentos dos produtos que comercializavam. Foi possível assistir a formações de 

laboratórios como Boehringer Ingelheim® e Nestlé®. 
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PARTE II - APRESENTAÇÃO DOS TEMAS DESENVOLVIDOS 
 

Trabalho 1 - Descongestionantes de aplicação nasal 
 

1. Enquadramento 
 

 Durante o estágio, muitos utentes procuravam na Farmácia alguma opção terapêutica que 

permitisse o alívio rápido da congestão nasal. A qualidade de vida pode ficar comprometida devido à 

congestão nasal, nomeadamente o sono e alimentação, reduzindo a produtividade laboral e escolar.  

 Alguns utentes pretendiam um aconselhamento farmacêutico, no entanto, a maior parte já 

mencionava o descongestionante que pretendia, sendo que utilizava de forma frequente e, quando 

questionados, desconheciam os efeitos adversos que poderiam resultar do seu uso.  

1.1. Congestão nasal 
 A congestão nasal é um sintoma muito comum em que ocorre uma diminuição do fluxo de ar 

nasal. Está normalmente associada a outras causas como rinite (alérgica ou não alérgica), sinusite, 

infeções respiratórias, pólipos nasais, anomalias do septo nasal, tumores, alterações hormonais e uso 

prolongado de descongestionantes nasais [25]. 

 A mucosa nasal é constituída por um rede sinusoidal densa. A congestão é geralmente 

despoletada por um agente externo que provoca uma inflamação da mucosa nasal, vasodilatação, 

edema e consequentemente congestionamento [25]. 

1.2. Descongestionantes de aplicação nasal  
 Os descongestionantes de aplicação nasal são aminas simpaticomiméticas (fenilefrina) e 

derivados de imidazolina (tramazolina, xilometazolina e oximetazolina) [26]. As aminas 

simpaticomiméticas libertam norepinefrina a nível pré-sináptico que posteriormente se liga aos 

recetores α-adrenérgicos produzindo vasoconstrição. Estas podem ter um efeito pouco significativo nos 

recetores β. Os derivados de imidazolina são principalmente agonistas dos recetores α2-adrenérgicos e  

atuam a nível pós-sináptico levando a uma vasoconstrição. Estes produzem também uma diminuição 

do fluxo sanguíneo por diminuição da norepinefrina endógena, através de um mecanismo de feedback 

negativo [27]. 

 Ambos produzem uma vasoconstrição e diminuição da inflamação da mucosa, permitindo o 

descongestionamento [27].  

 

 

 

  

 

 
Figura 4 - Esquema da vasoconstrição provocada pelos descongestionantes nasais 



 Relatório de Estágio Profissionalizante - Farmácia Cristo Rei 

 20 

 Por serem medicamentos intranasais, não sofrem metabolismo hepático e permitem uma 

absorção e início de ação rápido. No entanto, a sua utilização deve ser limitada geralmente por três 

dias. É importante referir que alguns descongestionantes nasais contêm cloreto de benzalcónio como 

conservante e podem causar tumefação da mucosa especialmente quando utilizados de forma incorreta 

[28]. 

 

Fenilefrina 

 A fenilefrina é um agonista α1-adrenérgico relativamente puro e tem pouco efeito sobre os 

recetores β. Esta substância ativa pode ser encontrada em descongestionantes de aplicação nasal 

nomeadamente Neo-sinefrina® (Omega Pharma, contendo cloridrato de fenilefrina 0,5 mg/mL) e 

Vibrocil® (Novartis Consumer Health, contendo fenilefrina 2,5 mg/mL e maleato de dimetindeno 0,25 

mg/mL, um anti-histamínico H1 bem tolerado). Em ambos os medicamentos, a concentração é baixa de 

forma a que a absorção sistémica seja mínima. Sendo um fármaco hidrófilo, não possui risco de 

ciliotoxicidade. O efeito descongestionante é longo, persistindo por duas a três horas. O tratamento não 

deve exceder três a cinco dias [29, 30]. 

 

Tramazolina 

 A tramazolina é um derivado de imidazolina e agonista dos recetores α2-adrenérgicos. Pode 

ser comercializada como descongestionante nasal: Rhinospray® (Unilfarma, contendo 1,18 mg/mL de 

cloridrato de tramazolina e óleos essenciais como eucalipto e cânfora). Esta substância ativa tem uma 

duração de ação mais prolongada que a fenilefrina, de cerca de oito a dez horas. O tratamento não deve 

ser prolongado mais do que cinco a sete dias. Não possui interações conhecidas [28, 31]. 

 

Xilometazolina 

 A xilometazolina tem atividade principalmente sobre os recetores α2-adrenérgicos tal como a 

tramazolina. Esta substância ativa encontra-se disponível como Vibrocil Actilong® (Novartis 

Consumer Health, contendo 1,0 mg/mL de cloridrato de xilometazolina e excipientes hidratantes que 

previnem a secura e irritação nasal), Vibrocil ActilongDuo® (Novartis Consumer Health, contendo 0,5 

mg/mL de cloridrato de xilometazolina e 0,6 mg/mL de brometo de ipatrópio, um composto de amónio 

quaternário com efeito anticolinérgico que reduz a secreção nasal) e Nasexilo® (Johnson & Johnson, 

contendo 1,0 mg/mL de cloridrato de xilometazolina e hialuronato de sódio que auxilia na hidratação 

da mucosa) [32-34]. 

 Estes descongestionantes têm uma duração de 12 horas sendo que apenas devem ser 

administrados duas vezes por dia, não excedendo os sete dias de tratamento. Estes não interferem com 

a função mucociliar [28]. 

  

Oximetazolina 

 A oximetazolina é um agonista adrenérgico seletivo α2. Existem alguns descongestionantes de 

aplicação nasal contendo oximetazolina nomeadamente Nasex® (Janssen-Cilag Farmacêutica), 

Sinexsensi® (Laboratórios Vicks) e Nasorhinathiol® (Sanofi), contendo 0,5 mg/mL de cloridrato de 
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oximetazolina. Estes medicamentos devem ser utilizado duas vezes por dia, por possuírem um tempo 

de ação de 12 horas. Não devem ser excedidos três dias de tratamento, aproximadamente [28, 35-37]. 

1.3. Principais efeitos adversos e contraindicações 
 Estes fármacos possuem alguns efeitos adversos que são frequentes quando utilizados de 

forma contínua como danos nos cílios nasais, irritação local e secura nasal [26]. Esta frequência no 

prolongamento da terapia está relacionada com um aumento da tolerância do fármaco e com o efeito de 

congestão medicamentosa (rebound). Após utilização de forma incorreta, quando cessado o tratamento, 

pode haver tendência a ocorrer uma vasodilatação reativa, ou seja, uma vasodilatação secundária e 

retorno da congestão nasal, provocando uma inflamação crónica. Por ser um fenómeno frequente, há 

tendência para manter o tratamento, levando a um ciclo vicioso. Para estes casos deve ser aconselhado 

a diminuição do uso do descongestionante de forma gradual, substituindo por um tratamento não 

farmacológico [28]. 

 Apesar de serem administrados localmente, existem efeitos que podem ser observados 

principalmente em grupos de risco. A posologia e os principais efeitos adversos devem ser alertados 

pelo Farmacêutico antes da dispensa [26]. 

 

 Os descongestionantes de aplicação nasal não devem ser aconselhados para crianças, apenas 

devem ser utilizados se existir uma recomendação por parte do pediatra. Para maiores de 6 anos pode 

ser indicado a Neo-sinefrina® (Omega Pharma, 2,5 mg/mL de cloridrato de fenilefrina) e para maiores 

de 1 ano o Vibrocil Actilong® (Novartis Consumer Health, 0,5 mg/mL de cloridrato de fenilefrina) [38, 

39]. 

Figura 5 - Esquema dos principais grupos de risco e possíveis interações com os descongestionantes 
de aplicação nasal 
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 No caso de grávidas ou mulheres em fase de lactação, é aconselhado um tratamento não 

farmacológico. Apesar de não ser contraindicado, a segurança ainda não foi devidamente estabelecida, 

encontrando-se na categoria C (não existem estudos humanos satisfatórios para estabelecer a segurança 

devida) [28]. 

1.4. Alternativas terapêuticas 
 Apesar da eficácia dos descongestionantes de aplicação nasal, existem alternativas que devem 

ser consideradas como primeira opção no tratamento da congestão nasal, especialmente em crianças e 

grávidas. A lavagem com cloreto de sódio 0,9% permite uma fluidificação das secreções e facilita a sua 

remoção, diminuindo a acumulação e a congestão nasal [28]. 

 As soluções salinas hipertónicas facilitam também o transporte do muco mas podem provocar 

irritação, especialmente em crianças.   

 Na Farmácia existem muitas soluções disponíveis, geralmente em forma de spray, como 

Rhinomer® (GlaxoSmithKline) e Sterimar® (Sofibel). 

 A inalação de ar quente e húmido pode ser eficaz. Outra alternativa a considerar é o 

dispositivo para irrigação nasal RhinoDouche® (GlaxoSmithKline) que possui uma solução tamponada 

de Locke-Ringer que é posteriormente dissolvida em água morna. Este dispositivo é especialmente útil 

para crianças a partir dos 4 anos. A irrigação permite o descongestionamento nasal, diminuição da 

inflamação e recuperação da função mucociliar [40]. 

 

2. Objetivos 
 

 Este projeto compreendeu dois objetivos complementares. Em primeiro lugar, seria essencial 

estudar o comportamento da população face à utilização dos descongestionantes de aplicação nasal, a 

posologia utilizada e o conhecimento dos efeitos adversos, nomeadamente da congestão 

medicamentosa. Por outro lado, era importante informar sobre o tipo de descongestionantes e os efeitos 

associados a uma terapêutica prolongada. A informação deveria ser de fácil leitura e com exemplos 

ilustrativos para despertar o interesse do utente.  

 

3. Métodos 
 

 Para atingir os objetivos traçados foi inicialmente estudada a importância deste projeto. Para 

tal, no primeiro mês de estágio estive especialmente atenta à população alvo, ou seja, a todos os utentes 

que pretendiam um descongestionante de aplicação nasal. Entendi quais as principais questões e, de 

uma forma geral, qual o nível de conhecimento sobre o produto. A opinião da equipa da Farmácia 

Cristo Rei foi essencial uma vez que consideravam notória a falta de informação e demonstraram 

interesse no projeto. 

 Nos meses seguintes, foi realizado um pequeno inquérito (Anexo VII) a todos os utentes que 

se dirigiam à Farmácia para adquirir descongestionantes nasais. Era constituído por apenas três 

questões e incidia sobre a prática da sua utilização e dos conhecimentos sobre os possíveis efeitos 

adversos. Foram inquiridos cinquenta utentes da Farmácia Cristo Rei.  
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 De forma a divulgar a informação realizei um folheto informativo (Anexo VIII) com especial 

enfâse no mecanismo de ação simplificado dos descongestionantes nasais, nos principais efeitos 

adversos, grupos de risco e na congestão medicamentosa. Reuni informação disponível no Sifarma 

2000® sobre cada descongestionante vendido na Farmácia durante três meses para ter conhecimento 

sobre quais os mais utilizados. Assim, foi possível colocar imagens, sem indicação da marca comercial, 

apenas para ser mais simples associar a substância ativa ao medicamento. Coloquei também as 

indicações para casos de grávidas e crianças e algumas alternativas terapêuticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Análise dos resultados 
 

Questão nº 1: Durante quanto tempo é que geralmente utiliza os descongestionantes de aplicação 

nasal?  

  

 

 

 

 

 
 

Figura 7 - Gráfico representativo dos resultados obtidos à questão nº 1 
 

 A primeira questão incidia na duração do tratamento. A maior parte dos inquiridos indicou 

que utilizava durante um a três dias (29 utentes), sendo que 12 utentes utilizavam durante três a cinco 

dias e seis utentes durante cinco a sete dias. Uma minoria (três utentes) afirmou utilizar durante mais de 

uma semana. 

 

Questão nº 2: Durante este período de tempo, quantas vezes utiliza por dia? 

  

 

 

 

 

  

 
 

Figura 8 - Gráfico representativo dos resultados obtidos à questão nº 2 
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Figura 6 - Cronograma do projeto "Descongestionantes de aplicação nasal" 
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 A segunda questão tinha em conta a posologia utilizada dos descongestionantes de aplicação 

nasal. A maioria referiu utilizar uma a duas vezes por dia (32 utentes), geralmente de manhã e à noite. 

No entanto, 14 utentes afirmaram utilizar três a quatro vezes por dia e quatro utentes mais do que 

quatro vezes por dia. 

 

Questão nº 3: Tem conhecimento dos efeitos adversos e da ocorrência de congestão medicamentosa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Gráfico representativo dos resultados obtidos à questão nº 3 
 

 A terceira e última questão foi colocada de forma a entender se os utentes tinham 

conhecimento dos efeitos adversos e da ocorrência de congestão medicamentosa. A maioria referiu que 

não tem ou que tem apenas uma ideia (41 utentes) e uma parte dos utentes tinha conhecimento (9 

utentes). 

 
5. Discussão e conclusão 
 

 Após a análise dos inquéritos realizados na Farmácia Cristo Rei foi possível verificar uma 

diversidade elevada de respostas. 

 Relativamente à primeira e segunda questão, que incidiam na posologia dos 

descongestionantes de aplicação nasal, foi possível verificar que a maior parte dos utentes utilizava por 

períodos de tempo curtos (um a três dias) e uma a duas vezes por dia. As restantes respostas podem ser 

adequadas dependendo do descongestionante utilizado. No entanto, apesar de constituir uma minoria, 

três a quatro utentes utilizam por um período de tempo aumentado. Durante o estágio, houve algumas 

situações em que o utente referia que os descongestionantes não faziam o efeito devido, uma vez que 

notava o aumento da congestão nasal, pelo que é evidente que não utilizavam o descongestionante 

nasal da forma correta. 

 A última questão tinha como objetivo avaliar o nível de conhecimentos relativamente aos 

efeitos adversos e à ocorrência de congestão medicamentosa. Nesta questão, apenas 18% referiu que 

tinha conhecimento e 82% tinha apenas uma ideia ou não tinha conhecimento. É importante referir que 

alguns dos inquéritos foram realizados a médicos e enfermeiros, uma comunidade com os 

conhecimentos adequados.  

 Numa perspetiva pessoal, o marketing e o fato de ser um fármaco de aplicação nasal promovia 

a sua utilização indevida. A maioria dos utentes não tinham os conhecimentos adequados para a 

utilização dos descongestionantes.  
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 Este projeto foi útil uma vez que após a realização do inquérito, era entregue o folheto 

informativo. O aconselhamento farmacêutico era sempre realizado, no entanto o folheto alertava para a 

posologia correta e eventuais efeitos adversos ou contraindicações. Os utentes demonstraram-se 

interessados nesta temática e colocaram questões durante a explicação.  

  

Trabalho 2 - Formação SOS Farmácia 
 

1. Enquadramento 
  
 Na altura do Natal, a Farmácia Cristo Rei angariou brinquedos, utilizados ou novos, para doar 

a instituições de caridade. A Dr.ª Ana Maria Cruz, diretora técnica, selecionou algumas instituições 

entre as quais a Vida Norte e a ideia de uma formação surgiu após pesquisa e alguma curiosidade sobre 

esta instituição que na altura desconhecia. 

1.1. Vida Norte - Associação de Promoção e Defesa da Vida e da Família 
 A associação surgiu em 1999 com o objetivo de criar uma estrutura e ajudar mulheres sem 

apoio perante uma gravidez inesperada principalmente durante a gestação e primeiros meses. 

Atualmente, a equipa é composta por diversos técnicos especializados para um acompanhamento 

global da mãe e de todo o agregado familiar. Incide principalmente no acompanhamento psicológico, 

apoio material, jurídico, mediação familiar, formação parental e inserção na vida ativa [41]. 

 Para a preparação da grávida e da mãe, é essencial a formação em diversas áreas e para tal a 

Vida Norte tem a colaboração de diferentes profissionais. 

1.2. Formação SOS Farmácia  
 Após pesquisa, apercebi-me que uma formação de temas relacionados com a saúde do recém-

nascido poderia ser útil e interessante para as futuras mães. Desta forma, sugeri alguns temas como 

métodos contracetivos, doenças sexualmente transmissíveis, alimentação infantil ou cuidados 

primários. A Psicóloga e Coordenadora Técnica mostrou-se desde logo recetiva e considerou que o 

tema que melhor se adequaria seria cuidados primários.  

 Assim, foram criados quatro casos práticos, com as possíveis soluções disponíveis na 

Farmácia, seguidamente enumerados. 

1.2.1. Febre 

 A febre é definida como uma temperatura corporal elevada, ou seja, uma temperatura superior 

a 38ºC retal e 37,5ºC axilar [42]. Esta condição está associada ao mecanismo de defesa do organismo 

contra uma infeção, tratando-se de uma resposta fisiológica para dificultar o crescimento e reprodução 

de vírus ou bactérias [42]. Ocorre a libertação de citocinas pirogénicas e de prostaglandina E2 (PGE2), 

formada a partir do ácido araquidónico por duas isoenzimas, prostaglandina H sintetase COX-1 e 

COX-2. Durante estados febris, a COX-2 é a enzima principal na formação de PGE2 [43]. A PGE2 tem 

a capacidade de alterar o centro termorregulador, sendo as crianças mais suscetíveis a estas alterações 

[44].  
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 A maioria dos estados febris agudos são causados por infeções respiratórias e gastrointestinais 

virais ou infeções bacterianas como otite média, pneumonia e infeção urinária inferior [42].  

 É importante referir que a maioria dos estados febris de curta duração são geralmente 

benignos e protetores [44]. No entanto, o padrão febril pode ser importante para o diagnóstico e 

tratamento da patologia em causa.  

o Febre intermitente: é concordante com o ritmo circadiano mas de forma exagerada, 

ou seja, consiste em períodos febris intercalados com temperaturas normais; 

o Febre recorrente ou periódica: padrão febril semelhante à febre intermitente mas com 

períodos de febre regulares; 

o Febre contínua: febre persistente mas que não varia mais que 0,5ºC ao longo do dia; 

o Febre remitente: febre persistente mas que varia mais do que 0,5ºC ao longo do dia 

[45]. 

 A  febre acima dos 41ºC pode estar associada a uma disfunção do Sistema Nervoso Central. 

Por outro lado, temperaturas abaixo dos 36ºC pode ser um sinal de alerta para sépsis grave ou excesso 

de antipiréticos [45]. 

1.2.1.1. Medição da temperatura corporal 

 Existem diversas maneiras de medir a temperatura corporal. Para os bebés até dois anos, é 

aconselhável a medicação da temperatura retal por ser mais fiável e para tal o termómetro de ponta 

flexível é o mais adequado. Para crianças mais crescidas deve fazer-se a medição na axila, virilha, 

canal auditivo (com termómetro timpânico) ou junto à pele (com termómetro de infravermelho) [46]. 

1.2.1.2. Tratamento 

 O tratamento da febre como sintoma está relacionado com o bem-estar da criança e com a 

prevenção de algumas complicações associadas a estados febris. Esta terapêutica é recomendada para 

todas as crianças, especialmente se sofrerem de doença cardiopulmonar, metabólica, neurológica ou 

com risco de convulsão ou desidratação [45]. 

1.2.1.2.1. Tratamento não farmacológico 

 Antes de iniciar a terapêutica farmacológica, existem algumas medidas que podem ser 

adotadas. O arrefecimento corporal com roupas mais leves, banho de água tépida, aplicação de 

compressas húmidas e a ingestão abundante de líquidos são medidas auxiliares que previnem a 

desidratação [45]. 

1.2.1.2.2. Tratamento farmacológico 

 Paracetamol  

 O paracetamol, ou acetaminofeno, é um fármaco com propriedades analgésicas e antipiréticas. 

É inibidor da prostaglandina H sintetase, interferindo na síntese de PGE2 [43]. 

 É administrado na dose de 10-15 mg/kg/dose por via oral ou 10-20 

mg/kg/dose por via retal, não ultrapassando a dose máxima de 80 mg/kg. 

Deve ser administrado a cada seis a oito horas. Para crianças encontra-se 

Figura 10 - Estrutura química do 

paracetamol: N-(4-hidroxifenil)etanamida 

[47] 
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disponível em supositórios (75 mg, 125 mg, 250 mg) e na forma de solução oral (40 mg/mL) [45].  

 Não deve ser utilizado como tratamento prolongado por estar associado a insuficiência renal 

ou, em doses tóxicas, a toxicidade hepática [45]. 

 

 Ibuprofeno 

 O ibuprofeno, ou ácido isobutilpropanoicofenólico, é um anti-

inflamatório não esteróide (AINE) com atividade anti-inflamatória, analgésica 

e antipirética. É inibidor da prostaglandina H sintetase, interferindo na síntese 

de PGE2 [43]. 

 É administrado na dose de 5-10 mg/kg/dose por via oral de 

oito/oito horas. Para crianças encontra-se disponível em solução oral (20 

mg/mL) e supositórios (75 mg e 150 mg) [45]. 

 Os efeitos adversos que estão associados são a dispepsia, 

hemorragia digestiva, insuficiência renal e cardíaca [45]. 

 A prática clínica de doses alternadas de paracetamol e ibuprofeno pode ser benéfica em alguns 

casos, apesar da sua eficácia ainda não estar esclarecida. No entanto, a primeira linha de tratamento 

deve ser a monoterapia. Esta associação de fármacos pode criar confusão para os pais e levar, 

inadvertidamente, a erros nas dosagens e risco de toxicidade [45]. 

1.2.1.3. Consulta por um profissional de saúde 

 A avaliação do estado geral da criança é importante para a decisão consciente de iniciar o 

tratamento e aguardar, podendo usufruir da linha saúde 24, ou recorrer às urgências. Sinais de letargia e 

indiferença podem ser sinais importantes.  

 Se a febre for acompanhada de dificuldade respiratória, icterícia, manchas vermelhas no 

corpo, recusa alimentar, falta de reação, diarreia, vómitos ou rigidez da nuca deve ser imediatamente 

transportado para o hospital ou centro de saúde [45]. 

 As convulsões febris atingem cerca de 3% das crianças geralmente dos 6-18 meses de idade. 

São frequentemente benignas mas é importante recorrer ao serviço de urgência. São de curta duração e 

tendem a repetir-se. Nestes casos é essencial a administração de antipiréticos de forma a baixar a 

temperatura [46]. 

1.2.2. Distúrbios gastrointestinais: diarreia aguda e cólicas 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde, diarreia é "eliminação de fezes líquidas ou 

semilíquidas em número de três ou mais dejeções em 12 horas ou ainda uma só dejeção de fezes com 

muco, sangue ou pus". Geralmente é uma situação benigna e auto-limitada, com resolução ao fim de 

cinco a sete dias [45]. No entanto, é importante referir que se trata da segunda causa de morte em 

crianças com menos de 5 anos [48]. 

  O trato gastrointestinal do recém-nascido é imaturo e por isso não deve ser equiparado ao 

normal funcionamento intestinal do adulto. Com a amamentação é natural que as fezes sejam 

amareladas e granulosas, não sendo considerado diarreia. Uma mudança na consistência das fezes é 

Figura 11 - Estrutura química do 

ibuprofeno: ácido 2-(4-

isobutilfenil)propanóico [47]  
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mais indicativo [49]. É essencial conhecer os hábitos do bebé para avaliar a situação de forma mais 

consciente. 

1.2.2.1. Diarreia  

 A diarreia corresponde a um desequilíbrio entre a absorção e secreção de água e eletrólitos. 

Pode ser classificada como: 

§ Osmótica: condições hipertónicas impedem a reabsorção de água no cólon; 

§ Secretora: secreção de água e eletrólitos da mucosa; 

§ Exsudativa: mucosa inflamada que liberta fluídos, sangue e muco, aumentando o conteúdo 

líquido das fezes; 

§ Neuromuscular: hiperatividade levando a uma redução do tempo de trânsito intestinal e 

absorção inadequada de água e nutrientes [48]. 

 A causa mais frequente de diarreia aguda é vírica (Rotavírus) podendo também ser de origem 

bacteriana (Salmonella, Shigella, Campylobacter yeyuni, Yersínia enterocoltica) ou parasitária 

(Giardia lamblia). Existem outras situações que podem provocar diarreia como infeções não intestinais 

e problemas e intolerâncias alimentares [48]. 

 O contágio é frequente por transmissão fecal-oral e pode ocorrer após contacto com água e 

alimentos contaminados ou interpessoal devido à falta de higiene. As crianças são mais suscetíveis 

devido à permanência em creches e infantários [48]. 

 Em casos de diarreia, a principal preocupação é o estado de desidratação. Pode ser avaliado de 

acordo com a perda de peso, comportamento, sede, secura das mucosas, densidade urinária entre outros 

fatores. Desta forma, é classificado como grau de desidratação de ligeiro a grave. Outras complicações 

podem surgir como hipovolémia, diminuição da pressão arterial, taquicardia e acidose metabólica [50]. 

1.2.2.2. Cólicas  

 As cólicas nos recém-nascidos até aos quatro meses podem ser comuns e incomodativas. 

Geralmente ocorrem devido à imaturidade do sistema gastrointestinal ou por alguma intolerância ou 

excesso de alimentação.  

1.2.2.3. Tratamento  

 O objetivo do tratamento é compensar a perda de água, eletrólitos e nutrientes e evitar a 

ocorrência de distúrbios metabólicos. O diagnóstico do agente causal da diarreia permite um tratamento 

mais especializado e deve aconselhado pelo pediatra [48]. 

 De forma a evitar a desidratação existem soluções de rehidratação que devem ser utilizadas. 

Estas devem ser administradas em pequenas quantidades, várias vezes ao longo do dia, mantendo a 

amamentação. Na Farmácia é possível encontrar soluções como Miltina Electrolit® (Humana) e Bi-

OralSuero® (Jaba Recordati, este suplemento corresponde a uma combinação de sais minerais e do 

probiótico Lactobacillus reuteri Protectis). 

 A Organização Mundial de Saúde define probióticos como "microrganismos vivos que, 

quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefício à saúde do hospedeiro" [45]. 

Permitem uma redução da duração e gravidade do diarreia em lactentes e crianças. Na Farmácia 
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existem soluções adequadas para bebés e crianças como Bivos Gotas® (Ferring, Lactobacillus 

rhamnosus GG) e BioGaia® (Jaba Recordati, Lactobacillus reuteri Protectis).  

 O ajuste da dieta pode ser essencial. Para crianças que já diversificaram a sua alimentação, 

devem ser evitadas refeições pesadas, ricas em gordura, picantes ou estimulantes da motilidade 

intestinal. Cenouras ou fruta cozida, arroz, massa ou canja podem ser opções a considerar.  

 O tratamento farmacológico com antibióticos, antieméticos ou obstipantes deve ser avaliado 

pelo pediatra. 

 As cólicas podem ser atenuadas com o recurso a massagens. No entanto, existem soluções 

comerciais que permitem a atenuação das dores e normalização da motilidade intestinal. Podem ser 

associadas a probióticos que repõem a micro-flora intestinal [51]. É adequado a administração de 

Colimil Baby® (Humana, camomila, erva-cidreira e Lactobacillus Acidophilus), Coliprev® (Biowise 

Pharmaceutical, enzima lactase de origem vegetal), Aero-Om Infantil® (OM Pharma) e Infacalm® 

(Medana Pharma, antiflatulentos contendo simeticone).  

1.2.2.4. Consulta por um profissional de saúde 

 É necessário especial atenção quando a situação é prolongada ou quando existem outros 

sintomas como vómitos, febre, xerostomia, oligúria, sangue e sinais de infeção nas fezes ou 

manutenção da intolerância da rehidratação oral. O estado geral do bebé é também importante, como a 

prostração, sonolência ou cansaço [45]. 

1.2.3. Distúrbios gastrointestinais: obstipação 

 De acordo com Paris Consensus on Childhood Constipation Terminology (PACCT), 

obstipação corresponde a um período de oito semanas com pelo menos dois dos seguintes sintomas:  

ü frequência de defeção menor que três vezes/semana; 

ü frequência de incontinência fecal superior a uma vez/semana; 

ü fezes volumosas ou pequenas e duras; 

ü massa fecal abdominal ou retal palpável; 

ü comportamento de retenção de fezes ou defecação dolorosa [52]. 

 Cada bebé tem o seu ritmo natural que é necessário ter em conta. Muitas situações podem ser 

solucionadas com medidas não farmacológicas.  

1.2.3.1. Obstipação 

 A obstipação pode ter diferentes origens. Em crianças com menos de dois anos de idade, pode 

ser por malformações anais, doença de Hirschprung, hipotiroidismo, paralisia cerebral, espinha bífida 

ou ter origem medicamentosa. Em crianças com idade superior a dois anos, pode ser devido a 

malformações, erros alimentares, adiamento da defeção, origem medicamentosa, entre outros. No 

entanto, na maioria das situações não existe uma patologia associada [53]. 

 O leite materno apresenta um equilíbrio entre a composição de gorduras e proteínas 

permitindo uma digestão mais simples para o recém-nascido. Não obstante, os bebés alimentados com 

leite adaptado apresentam de um modo geral um menor número de dejeções, mais consistentes e 
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espessas e têm tendência a sofrer mais de obstipação. É necessário cumprir o modo de preparação para 

este leite uma vez que qualquer alteração pode levar a problemas intestinais. 

 Quando se inicia a diversificação alimentar da criança, o intestino pode sofrer alterações, 

levando por vezes a esta situação. 

 É importante estar atento ao comportamento do bebé e à sensibilidade ao toque na zona 

abdominal.  

1.2.3.2. Tratamento 

 Podem ser efetuadas manobras para auxiliar a defeção como flexão das pernas, massagens e 

estimulação anal.  

A alteração da alimentação da criança pode ser importante para contribuir para uma regulação 

do trato intestinal. Alimentos como vegetais, cereais com alto teor de fibra e fruta como kiwis e 

ameixas devem ser considerados. É essencial beber uma elevada quantidade de água e evitar o leite de 

vaca. 

Antes de serem prescritos laxantes é necessário confirmar que se trata de uma obstipação real 

que não resulte com as técnicas indicadas. Quando prescritos, não devem ser utilizados como 

tratamento prolongado e devem ser suspensos quando a motilidade intestinal se encontra recuperada. 

Existem quatro grupos de laxantes que variam de acordo com o seu mecanismo de ação: 

§ Emolientes: amolecem as fezes, diminuindo a tensão superficial; 

§ Contacto ou Estimulantes: alteram o transporte iónico através da mucosa; 

§ Osmóticos: promovem a secreção de água de forma a manter a isotonicidade; 

§ Expansores do volume fecal: absorvem água e aumentam o conteúdo fecal [48]. 

Os medicamentos mais comercializados na Farmácia Cristo Rei para bebés e crianças 

obstipadas são laxantes de contacto ou emolientes como Bebegel® (Meda Pharma, 54 mg de gelatina e 

3830 mg de glicerina), supositórios de Glicerina Lactente® (Laboratórios Basi, 686 mg) ou Infantil® 

(1000 e 1100 mg) e Microlax Lactente® (Jaba Recordati, 270 mg citrato de sódio e 27 mg de 

laurilsulfoacetato de sódio). 

1.2.3.3. Consulta por um profissional de saúde  

 Caso não haja recuperação ou se estiverem presentes sintomas como febre, perda de peso ou 

vómitos, será importante contactar a linha de saúde 24 ou dirigir-se a uma consulta médica [48]. 

 

1.2.4. Dermatite da fralda 

 A dermatite da fralda ou eritema da fralda é a designação de uma inflamação na zona da pele 

do bebé que está em contacto com a fralda. É um dos problemas mais frequentes no primeiro ano de 

vida [54]. 

1.2.4.1. Dermatite da fralda 

 A dermatite da fralda pode representar um dos primeiros sinais de problemas de pele como 

dermatite atópica ou de outro tipo de patologias como Síndrome de Kawasaki, granuloma glúteo 

infantil e infeção por Citomegalovírus. No entanto, na maioria dos casos trata-se de uma condição 

frequente devido às condições de humidade e oclusão [54]. A frição da fralda e contato prolongado 
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com urina e fezes contribui para uma lesão ao nível do estrato córneo e vulnerabilidade para infeções 

por agente microbianos oportunistas. Estudos indicam que a ureia presente na urina é metabolizada 

formando amónia que aumenta o pH do meio. Um meio mais alcalino aumenta a atividade de proteases 

e lipases fecais que, em contato com uma barreira cutânea alterada, causam inflamação [55]. 

 Os bebés amamentados têm menor tendência para a dermatite uma vez que as fezes são menos 

alcalinas e cáusticas para a pele [54]. 

 A dermatite da fralda é caraterizada por manchas e lesões vermelhas na zona de contato com a 

fralda, podendo alastrar. Normalmente não existe dúvidas no diagnóstico, no entanto, é necessário 

distinguir de candidíase, dermatite seborreica, psoríase e dermatite atópica [54]. 

 Quando não tratada, a dermatite pode evoluir para a formação de pápulas ou vesículas, infeção 

do trato urinário e da vulva ou pénis da criança. Quando a dermatite persiste por mais de três dias há a 

possibilidade de infeção fúngica devido ao ambiente húmido e temperatura elevada. Nesta situação, 

existe um rash intenso com lesões brancas [54]. 

1.2.4.2. Tratamento 

 O melhor tratamento é a prevenção, exigindo a muda de fralda, pelo menos seis vezes por dia, 

associada a uma higiene cuidada com limpeza suave e sabão neutro.  

 O tratamento farmacológico consiste na aplicação de um protetor da pele como pomadas de 

vaselina ou pastas de água com óxido de zinco. Estes permitem uma proteção e cicatrização da pele, 

evitando o contato entre a pele e irritantes externos. As pomadas mais comuns para este tipo de 

situações são o creme muda da fralda Corine de Farme®, Mitosyl® (Sanofi) e Halibut® (Halibut 

Derma). 

 Para situações mais severas é necessário aconselhamento médico, podendo recorrer-se à 

utilização de um corticosteróide tópico como hidrocortisona a 0,5% a 1%. Quando existe 

comitantemente uma infeção com Candida albicans é necessário a aplicação de um antifúngico como 

clotrimazol ou nistatina. Os antibióticos tópicos encontram-se reservados para situações de infeção 

bacteriana associada [54]. 

1.2.4.3. Consulta por um profissional de saúde 

 Deve ser consultado um profissional de saúde quando os protetores aplicados não melhoram a 

situação. Sintomas como sangramento, sinais de infeção, rash muito alastrado, ulceração, bolhas, 

descamação e mudanças comportamentais na criança devem constituir um alerta para uma vigilância 

redobrada e contato com o médico [54]. 

 

2. Objetivos 
  

 Esta formação teve como objetivo primordial o aconselhamento farmacêutico para a resolução 

de casos benignos e frequentes no recém-nascido. O conhecimento da mãe é essencial para que atue da 

forma mais consciente perante o problema, recorrendo às urgências apenas em caso estritamente 

necessário. Por outro lado, teve também o objetivo de identificar ações menos corretas, aconselhando 

da melhor forma. 
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 Estes temas são particularmente importantes uma vez que em Portugal a população tem 

tendência a recorrer às urgências de forma excessiva. Segundo a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE), Portugal é o país que mais recorre às urgências, sendo que 31% 

dos utentes poderiam ter recorrido ao Centro de Saúde [56].  

 Para a apresentação, consideramos que o mais relevante seria a participação das mães e troca 

de experiências de forma a tornar a formação realmente enriquecedora. Com a devida orientação, esta 

conversa informal permitiria uma aprendizagem efetiva e identificação de alternativas terapêuticas, 

farmacológicas e não farmacológicas. 

 

3. Métodos 
  

 Esta formação foi realizada em conjunto com a estagiária da Farmácia Cristo Rei e estudante 

na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, Teresa Gomes e Dr.ª Ana Cruz, diretora técnica. 

 Tendo em conta todo o contexto socio-económico das participantes, realizamos uma pequena 

apresentação de forma a orientar a formação (Anexo IX). No final, foi distribuído um folheto 

informativo com sintomas importantes para estar alerta e com as doses de paracetamol, em supositório 

e xarope, adequadas para o peso do bebé (Anexo X).  

 

4. Resultados 
 

 O balanço final da formação foi extremamente positivo pelo que fomos convidadas a repetir a 

sessão, sendo que a primeira se realizou no dia 25 de janeiro e a segunda no dia 08 de fevereiro. Ambas 

tiveram a duração de cerca de duas horas.  

 Participaram 12 mães na primeira sessão e 10 na segunda, com idades muito variadas, dos 15 

aos 40 anos. O ponto em comum entre todas elas seria a gravidez ou o recém-nascido. No entanto, a 

maior parte das mães já tinham passado por esta experiência da maternidade. 

 Na formação foi utilizada uma linguagem extremamente simples permitindo uma 

comunicação facilitada. De forma a captar a atenção, foi inicialmente explicado que não se tratava de 

apenas uma sessão de transmissão de conhecimentos mas de troca de experiências entre mães.  

 Relativamente ao primeiro tema, a febre no bebé, a maior parte das mães não tinha 

conhecimento que a via mais correta para a medição da temperatura corporal seria a retal. Foi por isso 

muito útil a explicação dos diferentes tipos de termómetros e como os utilizar. Consideramos essencial 

o folheto informativo com as diferentes dosagens de acordo com o peso, uma vez que a maior parte 

utilizava a mesma dosagem para filhos de idades diferentes. 

 Relativamente aos distúrbios intestinais, todas as mães se identificavam com o problema e 

demos conselhos práticos úteis para a sua resolução como a utilização da cânula do Bebegel® como 

medida não farmacológica. Não tinham conhecimento dos sinais de desidratação do bebé e houve o 

relato de uma mãe em que o bebé já chorava sem lágrimas quando se dirigiu às urgências e foi 

necessário o internamento devido ao grau elevado de desidratação. O debate acerca das cólicas também 

foi interessante porque foi evidente que para esta problemática as mães tinham recorrido a 
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medicamentos como Aero-om®, apesar de demonstrarem desagrado quanto ao preço. Foi alertado que a 

alimentação da mãe pode influenciar as cólicas no lactente e uma mãe mostrou-se realmente 

interessada uma vez que não tinha cuidado com a alimentação. 

 A dermatite da fralda foi um tema interessante uma vez que houve discussão da pomada mais 

eficaz e troca de ideias entre mães. 

 

5. Discussão e conclusão 

 Ambas as formações foram extremamente gratificantes uma vez que foi notório o interesse 

demonstrado por todos os participantes. A diferença de idades e o fato de algumas mães já terem filhos 

mais velhos permitiu uma troca de experiências úteis para o dia-a-dia.  

 O recurso às urgências era uma prática comum por todas as mães que certamente adquiriram 

mais algum conhecimento nestas problemáticas bem como ferramentas para atuar de forma diferente.  

 A formação teve um carácter muito mais prático que teórico, centrado em sintomas e 

alternativas terapêuticas. O planeamento da formação foi pensado de forma pormenorizada e tornou-se 

um desafio enquanto estudante. A linguagem teve que ser repensada e adaptada bem como a 

apresentação, sendo essencialmente composta por imagens. Os exemplos utilizados tiveram em atenção 

os custos económicos associados. A atenção das participantes foi cativada com uma conversa mais 

informal e aconselhamento farmacêutico de forma personalizada. Os casos clínicos foram a melhor 

forma para o seguimento da formação uma vez que o tema era lançado para debate e todas as mães se 

identificavam com o problema. 

 No final, a Vida Norte distribuiu um inquérito de satisfação que foi muito positivo (Anexo 

XI). 

 De uma perspetiva pessoal, foi desafiante e extremamente compensador. Tive contato direto 

com a diferença que o Farmacêutico pode exercer na comunidade. Pequenas ações podem realmente 

ser úteis para uma população que tem dificuldade no acesso a informação que entenda e utilize. O 

conhecimento que o Farmacêutico possui pode fazer a diferença para uma relação saudável entre mãe e 

filho.   

 A presença da diretora técnica, Dr.ª Ana Cruz, permitiu conciliar os conhecimentos 

farmacêuticos e maternos, criando o ambiente ideal para troca de experiências e dúvidas naturais para 

qualquer mãe.  

 Como conclusão, esta experiência foi positiva e foi criada uma parceria entre a Vida Norte e a 

Farmácia Cristo Rei para o desenvolvimento de novas formações.  

 Algumas fotografias das formações realizadas encontram-se no Anexo XII. 
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Trabalho 3 - Vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação 
 

1. Enquadramento  
 

 O Plano Nacional de Vacinação (PNV) integra as vacinas consideradas mais importantes para 

a saúde pública e é da responsabilidade do Ministério da Saúde, sendo a sua administração gratuita. 

 As vacinas não incluídas no PNV só podem ser obtidas mediante prescrição médica e a 

decisão de vacinação deve ser realizada em conjunto com o médico e os pais, obtendo conhecimentos 

informados sobre a segurança, eficácia, necessidade e valor económico associado.   

1.1. Vacina contra Neisseria meningitidis serogrupo B 
 A Neisseria meningitidis é uma bactéria coccus Gram-negativo que coloniza o trato 

respiratório superior do Homem. A transmissão é realizada pelas secreções respiratórias. O período de 

incubação é geralmente de três a quatro dias, podendo variar [57]. 

 A bactéria provoca a doença invasiva meningocócica, uma infeção grave e endémica. 

Constitui um elevado risco de saúde pública devido à sua elevada morbilidade principalmente em 

crianças com idade inferior a dois anos. A taxa de letalidade situa-se entre os 5-14% e morbilidade 11-

19% [57]. As formas mais graves da patologia envolvem meningite e sépsis [58]. 

 De acordo com dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, esta patologia 

tem uma incidência superior nos lactentes (20,2 casos por 100 000 habitantes) e diminui até à 

adolescência, mantendo-se estável durante a idade adulta [59]. 

 Existem treze serogrupos conhecidos de Neisseria meningitidis [58]. Na Europa predominam 

os serogrupos B e C. A vacina contra o meningococo C integra o PNV desde 2006 o que levou a uma 

diminuição significativa deste serótipo. Em 2011, 72% das N. meningitidis identificadas pertenciam ao 

serogrupo B [59]. 

 A forma mais eficaz é a prevenção através da vacina 4CMenB (Bexsero®) constituída por três 

proteínas NHBA, fHbp, NadA e vesículas de membrana externa (VME) [60]. Foi aprovada pela 

Agência Europeia do Medicamento para crianças a partir dos dois meses de idade. De acordo com a 

epidemiologia nacional, o esquema recomendado é de 2, 4 e 6 meses de forma a obter proteção o mais 

precocemente possível [59]. A vacina é imunogénica, segura e induz memória imunológica. Tem uma 

cobertura estimada para a Europa de 78% contra as estripes circulantes [57]. Cada dose tem o valor de 

aproximadamente 95,05€ e é uma das vacinas mais vendidas na Farmácia Cristo Rei. 

 Esta vacina não se encontra incluída no PNV devido à falta de estudos entre a concordância 

dos antigénios presentes na vacina e as estripes invasivas em circulação em Portugal. Por outro lado, 

estudos mais aprofundados são necessários para avaliar o efeito da imunidade de grupo e duração da 

imunidade após vacinação [57]. Não obstante, a Norma nº 007/2016 emitida pela Direção-Geral de 

Saúde refere que crianças e adolescentes pertencentes a grupos de risco (asplenia e hipoesplenismo, 

défice congénito de complemento e terapêutica com inibidores do complemento) serão vacinados 

gratuitamente após declaração médica [61]. 
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1.2. Vacina contra Rotavírus 
 O Rotavírus é um vírus de RNA bicatenário da familía Reoviridae e é uma das causas da 

gastroenterite aguda, uma patologia muito comum nos primeiros anos de vida [57]. 

 De acordo com um estudo nacional multicêntrico, no mês de abril a percentagem de 

gastroenterite aguda na criança provocada por Rotavírus chegava a 46,5%, e 15,5% dos casos 

ocorreram em crianças com menos de seis meses [59]. 

 Em Portugal encontram-se disponíveis desde 2006 duas vacinas: Rotateq® e Rotarix® [59]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Estudos demonstraram um bom perfil de segurança e eficácia, com uma efetividade de 97,5% 

de proteção contra o internamento hospitalar. A proteção estende-se até pelo menos dois anos, cobrindo 

o período de vida mais importante. No entanto, deverão ser realizados estudos mais aprofundados, 

nomeadamente em relação a contraindicações de certas patologias associadas e à epidemiologia da 

doença em Portugal [59]. 

 Os estudos realizados por outros países que já incluíram a vacina no PNV demonstraram uma 

diminuição muito significativa no número de gastroenterites agudas provocadas pelo Rotavírus, bem 

como uma diminuição no número de internamentos hospitalares. Há evidências de imunidade de grupo. 

Existem recomendações para a administração o mais precocemente possível de forma a diminuir o 

risco, ainda não definido, de invaginação intestinal [57]. 

1.3. Vacina contra a Hepatite A 
 O vírus da Hepatite A provoca uma doença infeciosa aguda no fígado, órgão onde o vírus se 

replica. O vírus transmite-se pela via fecal-oral, através de alimentos ou água contaminada ou pelo 

contato pessoa-pessoa. É uma infeção muito comum nos países sub-desenvolvidos, com condições de 

higiene mais precárias [57]. 

 Geralmente a patologia na criança é benigna e auto-limitada, sendo muitas vezes 

assintomática. O período de incubação é de duas a seis semanas. A falência hepática aguda pode, no 

entanto, ocorrer numa prevalência de cerca de 1/1000 casos. Em grupos de risco, a doença adquire 

taxas de mortalidade e morbilidade significativas [59]. 

 O Center for Disease Control considera Portugal com baixa endemicidade sendo que grande 

parte da população se encontra suscetível, levando a uma elevada morbilidade e eventual mortalidade. 

A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção. É recomendada para todas as crianças até aos dois 

Tabela 2 - Principais diferenças das vacinas Rotateq® e Rotarix® 



 Relatório de Estágio Profissionalizante - Farmácia Cristo Rei 

 36 

anos, crianças e adolescentes que vivem em localidades com alta incidência da doença, indivíduos que 

viajem para determinados países ou que possuam uma doença hepática crónica ou distúrbios de 

coagulação [59]. 

 A vacina contra a Hepatite A (Havrix® ou Vaqta®) é uma vacina inativada, segura, eficaz e 

com proteção duradoura. Esta pode também ser administrada na profilaxia pós-exposição. A eficácia 

na prevenção pode chegar até aos 98% após a terceira dose em crianças [57]. Comercialmente, a 

Havrix® tem o valor de 17,35€ e a Vaqta® 26,96€ e devem ser administradas duas doses após os 12 

meses de idade uma vez que os anticorpos maternos podem neutralizar a vacina [57].  

 Em Portugal, são necessários dados mais atualizados da endemicidade e complicações 

associadas a esta patologia. Estudos farmacoeconómicos e dos genótipos isolados devem ser realizados 

antes de incluir esta vacina no PNV [59]. 

1.4. Vacina contra o vírus Varicela-zoster  
 A varicela, causada pelo vírus herpes Varicela-zoster (VZV) é uma doença contagiosa que 

afeta sobretudo crianças (mais de 90% dos casos). Inicia-se no trato respiratório e dissemina-se 

atingindo a pele, caraterizando-se por erupções generalizadas e prurido intenso. Pode gerar febre e mal-

estar e, regra geral, produz imunidade permanente [57]. 

 A varicela é geralmente uma doença benigna, no entanto pode ocorrer sobre-infeção 

bacteriana ou cerebelite, encefalite e pneumonia. Em Portugal, as complicações ocorrem 

predominantes em crianças com menos de dois anos e incluem infeção da pele e tecidos moles e 

complicações neurológicas [59]. O vírus tem a capacidade de permanecer latente e reativar na forma de 

herpes-zoster. Os grupos de risco incluem grávidas, recém-nascidos e imunocomprometidos [57]. 

 Em Portugal existem duas vacinas monovalentes contra a varicela. A Varivax® e a Varilix® 

são vacinas vivas atenuadas da estirpe OKA produzidas em células humanas. Devem ser administradas 

em crianças com idade superior a 12 meses e o contato com indivíduos suscetíveis deve ser evitada nas 

seis semanas seguintes. Podem também ser administradas em profilaxia pós-exposição. São necessárias 

duas doses sendo que o intervalo varia entre quatro semanas (até aos 12 anos) e quatro a oito semanas 

(após os 13 anos) para a Varivax® e seis semanas para a Varilvix® [57]. Têm um custo de 46,27€ e 

41,99€ por dose, respetivamente. 

 A Comissão de Vacinas não estabelece preferência entre ambas. A duração da imunização 

adquirida pela vacinação não é conhecida pelo que poderá não conferir total imunidade. Não obstante, 

há uma diminuição da frequência das complicações mais graves associadas a esta doença. As vacinas 

permitem uma redução da morbilidade e mortalidade e existem evidências científicas que comprovam 

a sua imunogenicidade, segurança e eficácia em indivíduos imunocompetentes [57]. 

 A Comissão de Vacinas segue as recomendações da Organização Mundial de Saúde. A 

vacinação universal deve ser adotada em países em que esta patologia provoque um forte impacto na 

saúde pública. O fator socioeconómico é preponderante por ser uma infeção geralmente sintomática 

que afeta a atividade escolar ou laboral. É importante um estudo prévio e considerar que é necessário 

uma cobertura de vacinação superior a 80% de forma a não modificar a epidemiologia da doença e 

provocar consequências graves. Assim, considera que as crianças saudáveis não devem vacinadas, 
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excluindo aquelas que mantêm contato com indivíduos imunodeprimidos. Não obstante, os 

adolescentes devem ser vacinados uma vez que não existe o risco de alteração da epidemiologia [59]. 

  

2. Objetivos 
 

 O objetivo deste estudo foi avaliar a adesão da vacinação não incluída no PNV e a 

preponderância de alguns fatores inerentes. Com uma amostra reduzida, o objetivo foi meramente 

informativo, para ter uma ideia da influência destes fatores a nível comunitário.  

   

3. Métodos 
 

 Para a realização deste estudo, foi distribuído um inquérito, com apenas três questões, que 

incidia na vacinação da criança com vacinas não incluídas no PNV e quais as principais razões para o 

fazer ou não. A última questão recaía no conhecimento de alguém que tivesse decidido vacinar a sua 

criança. O inquérito é apresentado no Anexo XIII. 

 Para avaliar diferentes populações, recolhi dez inquéritos de mães da Associação Vida Norte, 

após a última formação, e dez inquéritos na Farmácia Cristo Rei.  

 Após o preenchimento do inquérito, forneci um folheto informativo (Anexo XIV) sobre as 

principais vacinas extra PNV para crianças pequenas que devem ser discutidas com o médico de 

família. Consistia num quadro sistematizado mas com alguma informação essencial.  

 

4. Análise dos resultados 
 

Questão nº 1: Já vacinou ou pretende vacinar o seu bebé com alguma vacina fora do Plano Nacional de 

Vacinação? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Gráfico representativo dos resultados obtidos à questão nº 1 
 

 Na primeira questão houve uma clara distinção de resultados. Na Farmácia Cristo Rei todas as 

mães já tinham debatido esta questão e iriam vacinar ou já tinham vacinado a criança. Por outro lado, 

na Associação Vida Norte, apenas uma inquirida pretendia vacinar o seu bebé, enquanto os restantes 

nove não tinham intenção. 

 

 

0	

2	

4	

6	

8	

10	

Farmácia Cristo 
Rei 

Associação Vida 
Norte 

N
úm

er
o 

de
 m

ãe
s 

Sim	

Não	



 Relatório de Estágio Profissionalizante - Farmácia Cristo Rei 

 38 

Questão nº 2: Se sim, qual/quais? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Gráfico representativo dos resultados obtidos à questão nº 2 

 

 Na segunda questão, foi claro que a maioria dos utentes da Farmácia Cristo Rei pretendia 

vacinar ou já teria vacinado a criança com Bexsero® (dez mães). As vacinas Rotateq® ou Rotarix® 

foram selecionadas por oito mães e as vacinas Varilrix® ou Varivax® por apenas uma. A única 

inquirida da Associação Vida Norte que pretendia vacinar a sua criança seria com a vacina Rotateq® ou 

Rotarix®. 

 

Questão nº 3: Se não, porquê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Gráfico representativo dos resultados obtidos à questão nº 3 

 

 A Figura 14 refere-se apenas às mães inquiridas na Associação Vida Norte. Como fatores para 

a falta de adesão encontra-se o fator económico (quatro das nove mães), falta de divulgação e discussão 

por parte do médico (quatro das nove mães) e falta de conhecimento (três das nove mães). Duas das 

mães responderam a duas justificações em simultâneo, que não tinham conhecimento e que o médico 

nunca discutiu essa hipótese.  
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Questão nº 4: Sabe de alguém que já vacinou a sua criança? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 15 - Gráfico representativo dos resultados obtidos à questão nº 4 
 

 Esta questão era essencialmente para entender se este tema seria discutido na comunidade. Na 

Associação Vida Norte apenas duas pessoas tinham conhecimento de alguém que já tivesse vacinado a 

criança, e oito não tinha conhecimento. Estes valores poderão significar falta de informação e 

comunicação. 

 

5. Discussão e conclusão 
 

 Apesar da população em estudo ser reduzida, é possível tirar conclusões importantes devido à 

disparidade de resultados obtidos. É importante entender que são populações muito distintas entre si na 

medida em que as mães da Associação Vida Norte têm poucos recursos financeiros e baixa 

escolaridade, ao contrário da população que frequenta diariamente a Farmácia Cristo Rei. A Farmácia 

tem como utentes mães informadas e interessadas que colocam diariamente muitas questões sobre estas 

vacinas. 

 O primeiro objetivo proposto foi o estudo da adesão da vacinação extra PNV a crianças 

pequenas. Os resultados representados pela Figura 12 são claros quanto às diferenças observadas, 

sendo que apenas uma mãe da Associação Vida Norte tinha intenção de vacinar a sua criança.  

 Um estudo desenvolvido pela Sociedade Portuguesa de Pediatria referia a associação entre 

uma menor vacinação de vacinas extra PNV, neste caso a vacina contra o Rotavírus, com a baixa 

escolaridade dos pais [62]. Este fator pode ser notório a partir da Figura 12. 

 O gráfico representado pela Figura 13 mostra que todos os utentes teriam a intenção ou já 

vacinaram a criança com a vacina Bexsero®. Esta poderá estar relacionada com a gravidade da 

patologia em causa. Em segundo, surge a vacina Rotateq® ou Rotarix® com oito mães da Farmácia 

Cristo Rei e uma da Associação Vida Norte. Esta adesão poderá estar relacionada com a frequência das 

crianças nos infantários e à sua alta incidência. Por último, apenas um utente selecionou a vacina 

Varilrix® ou Varivax® provavelmente pela prevenção de complicações associadas e do mal-estar que 

provoca na criança. Um estudo desenvolvido entre 2014 e 2015 revelou uma cobertura vacinal distinta, 

sendo que apenas 3,3% vacinou contra Neisseria meningitidis do serogrupo B, 61,1% contra Rotavírus, 

1,1% contra o vírus Varicela-zoster e 9,4% contra a Hepatite A. É importante referir que a vacina 

Bexsero® era relativamente recente em Portugal na altura do estudo [63]. 
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 A Figura 14 mostra alguns dos fatores que podem estar envolvidos na decisão. O fator 

económico não é preponderante, no entanto este fato poderá estar relacionado com a falta de 

conhecimento do tema e consequentemente dos valores associados. A falta de conhecimento é notória e 

foi demonstrada pelas questões que me colocaram após o preenchimento do questionário. As questões 

incidiam principalmente nas vantagens acrescidas destas vacinas. A falta de divulgação por parte do 

médico de família também foi um dos fatores selecionados e, em dois dos questionários, associados à 

falta de conhecimento. No entanto, a comunidade médica é unânime nas vantagens da vacinação e no 

seu incentivo, não obstante, o fator económico é um fator limitante para a sua prescrição. A falta de 

discussão poderá estar relacionada com a falta de conhecimento dos pais e, por isso, poderá não ser um 

tema nas consultas de rotina [63]. 

 O objetivo da última questão, de uma forma muito geral, seria avaliar a discussão deste tema 

na comunidade. Na Associação Vida Norte, oito das dez mães referiram não ter conhecimento de 

ninguém que vacinasse as suas crianças com vacinas extra PNV, podendo ser colocado em causa que 

este não será um assunto pensado e discutido em família, ao contrário do que se esperaria.  

 Este projeto tornou-se muito interessante pelos resultados tão desiguais entre as populações. 

Apesar de ter sido realizado com uma amostra muito reduzida, esta foi clara quanto à adesão por ambos 

os grupos.  

 Desta forma, é possível refletir sobre o acesso às vacinas não incluídas no Plano Nacional de 

Vacinação e aos fatores inerentes da sua falta de adesão por parte da população menos informada e 

com menores possibilidades económicas. É importante referir que a maior parte da população em 

Portugal encontra-se representada pelo grupo da Associação Vida Norte, pelo que devem ser realizados 

estudos mais aprofundados sobre esta temática e sobre o impacto que poderá ter na saúde da criança. 
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ANEXOS 
 
Anexo I - Exemplo de uma prescrição manual com erro na data  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II - Aviso do Sifarma 2000® da interação grave entre Zithromax® e Cipralex®  
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Anexo III - Valores de referência 
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Anexo IV - Informação disponibilizada a um utente da Farmácia Cristo Rei 
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Anexo V - Certificados das formações presenciais realizadas durante o estágio curricular 
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Anexo VI - Lista completa das formações efetuadas durante o estágio  
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Anexo VII - Inquérito sobre os descongestionantes de aplicação nasal 
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Anexo VIII - Folheto informativo sobre os descongestionantes de aplicação nasal  
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Anexo IX - Apresentação realizada na Formação SOS Farmácia 
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Anexo X - Folheto informativo distribuído na Formação SOS Farmácia 
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Anexo XI - Inquérito de satisfação realizado pela Vida Norte  
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Anexo XII - Fotografias das Formações SOS Farmácia  
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Anexo XIII - Inquérito sobre vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação  
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Anexo XIV - Folheto informativo sobre vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação  
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VI 

RESUMO  
 

 No âmbito do nosso estágio curricular de final de curso, do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas, tivemos oportunidade de vivenciar dois meses de formação nos Serviços Farmacêuticos 

do Centro Hospitalar do Porto. Foram oito semanas de constante aprendizagem, sob a orientação da Dra. 

Teresa Almeida, sendo que a primeira foi dedicada a uma introdução teórica acerca do funcionamento dos 

Serviços Farmacêuticos, com a leitura das Instruções de Trabalho. Seguiram-se seis semanas de passagem 

rotativa por todos os setores da Farmácia, permanecendo, cada uma de nós, uma semana em todos eles. 

No final, foi-nos concedido ainda um período para elaboração do presente relatório e esclarecimento de 

quaisquer dúvidas, o que culminou no documento apresentado em seguida.  

 Neste relatório, inicialmente, é possível encontrar uma pequena introdução sobre o Centro 

Hospitalar do Porto e os Serviços Farmacêuticos deste Hospital. De seguida, o funcionamento de cada 

setor é descrito de forma lógica, tendo em conta o Circuito do Medicamento a nível hospitalar. Iniciamos 

com a descrição do setor do Armazém de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos, seguida da 

Farmacotecnia (Estéreis, Não Estéreis, Nutrição Parentérica, Citotóxicos, Fracionamento, 

Reembalamento e Reidentificação), dos diferentes modelos de Distribuição (Clássica, Dose Individual 

Diária e Ambulatório) e por fim, dos Ensaios Clínicos. São também relatadas outras atividades relevantes 

que realizámos ao longo do estágio, tais como ida a ações de formação, palestras e reuniões de medicina 

interna, a execução de revertências, a análise de casos clínicos de intervenção farmacêutica e a realização 

do curso de Boas Práticas Clínicas, no âmbito dos ensaios clínicos. 
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I. INTRODUÇÃO 

1. O Centro Hospitalar do Porto 

O estágio curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas tem como objetivo a 

aquisição de conhecimentos teórico-práticos em várias áreas nas quais o Farmacêutico esteja presente. 

Uma dessas áreas de intervenção é a Farmácia Hospitalar onde os Farmacêuticos integram uma equipa 

multidisciplinar e têm um papel ativo na gestão da terapêutica medicamentosa dos doentes, nos cuidados 

de saúde prestados e na investigação científica.  

Neste sentido, o Centro Hospitalar do Porto (CHP) integra Serviços Farmacêuticos de excelência 

a nível nacional, certificados pela norma ISO 9001:2008 (Anexo I), assentando numa política de 

qualidade centrada no doente, a principal prioridade de um Hospital [1]. Este centro é considerado um 

Hospital universitário e constitui uma entidade pública empresarial, situando-se no centro da cidade do 

Porto. Tem como objetivo principal a prestação de cuidados de saúde humanizados, competitivos e de 

referência, promovendo a formação pré e pós-graduada e profissional, a investigação e o 

desenvolvimento científico na área da saúde [2]. 

O Centro Hospitalar foi fundado em 2007, e resultou da fusão entre o Hospital de Santo António 

(HSA), o Hospital Maria Pia (HMP) e a Maternidade Júlio Dinis (MJD). Ao longo dos anos têm ocorrido 

alterações estruturais, tais como a inclusão do Hospital Joaquim Urbano (HJU) em 2011, o encerramento 

do Hospital Maria Pia em 2012 e a inauguração do Centro Materno Infantil do Norte (CMIN) em 2014. O 

CHP é um hospital geral e central e detêm serviços de Internamento, Hospital de Dia, Cirurgias de 

Ambulatório, Consultas Externas e Urgência [1]. 

Em 1960, foram inaugurados os “Serviços Farmacêuticos do Hospital Geral de Santo António”, 

apesar das primeiras práticas em Farmácia Hospitalar remontarem a 1825.  

Os Serviços Farmacêuticos (SF) do CHP estão integrados nos serviços de suporte e prestação de 

cuidados do Hospital e são dirigidos pela Dr.ª Patrocínia Rocha. Situam-se no piso 0 da ala Norte do 

edifício neoclássico, com exceção da Unidade de Farmácia Oncológica (UFO) [1]. 

2. Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto 

2.1. Organização e Gestão dos Serviços Farmacêuticos 

É da responsabilidade dos Serviços Farmacêuticos do CHP assegurar a aquisição, armazenamento e 

a distribuição dos produtos farmacêuticos para todos os utentes do hospital e sempre que necessário, 

assegurar a produção de preparações estéreis e não estéreis. Adicionalmente, participam na realização de 

ensaios clínicos e na prestação de cuidados farmacêuticos através da farmacovigilância [3]. 

Os SF são constituídos por 23 Farmacêuticos - Técnicos Superiores de Saúde (TSS), 27 Técnicos de 

Diagnóstico e Terapêutica (TDT), 14 Assistentes Operacionais (AOP) e 3 Assistentes Técnicos. São 

distribuídos maioritariamente de forma rotativa pelos vários setores, e existe sempre um Farmacêutico 

responsável por cada um deles (Anexo II). 

A gestão, organização e controlo de todos os serviços prestados são assegurados por um Sistema de 

Gestão da Qualidade (SGQ), regido pela norma ISO 9001 (Anexo I). Para tal, os SF contam com um 
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plano de atividades anuais com o objetivo de acompanhar as necessidades existentes, que integra um 

conjunto de auditorias internas e externas da qualidade [4]. O Farmacêutico responsável pela gestão da 

qualidade, em conjunto com todos os gestores de processo, promove o contínuo aperfeiçoamento dos 

procedimentos nestes SF. 

2.2. Sistema Informático 

De forma a agilizar as atividades diárias e tendo em conta as especificidades do funcionamento de 

uma unidade hospitalar, os SF dispõem uma plataforma digital denominada Gestão Hospitalar de 

Armazém e Farmácia (GHAF). Esta plataforma permite a validação farmacêutica das prescrições médicas 

(PM) e é também um importante auxiliar na preparação de produtos farmacêuticos estéreis e não estéreis, 

assim como na dispensa de medicação em regime de Internamento e de Ambulatório [5]. 

O GHAF possui a aplicação informática Circuito do Medicamento (CdM) que assegura o rastreio 

dos produtos farmacêuticos, ao permitir a consulta do histórico das prescrições, validações e dispensas 

efetuadas.  

Sendo assim, esta plataforma é uma mais valia para a gestão dos stocks existentes em cada setor e 

funciona como uma ponte de ligação entre os médicos, enfermeiros e os farmacêuticos. 

2.3. Comissões Técnicas 

A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) e a Comissão de Ética para a Saúde (CES) são dois 

exemplos das diversas comissões existentes no CHP que permitem uma melhoria dos cuidados de saúde 

prestados. 

A CFT é constituída por três Médicos e três Farmacêuticos e rege‐se pelo Despacho nº 1083/ 2004 

do Ministro da Saúde, de 1 de dezembro de 2003. Esta Comissão tem como função formular adendas e 

ceder autorizações excecionais de forma a garantir o rigor, segurança e apoio técnico na prescrição 

médica.  

A CES é definida pelo Decreto‐Lei nº 97/95 de 10 de maio e tem como função proteger e garantir a 

dignidade e integridade humana zelando pelos padrões de ética no exercício das Ciências Médicas [6]. 

Existe um Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM), que constitui uma 

publicação oficial elaborada por Médicos, Farmacêuticos e Técnicos da Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED), onde constam todos os fármacos autorizados para 

uso no âmbito hospitalar. No CHP existem também adendas, documentos suplementares ao FHNM, que 

contemplam as inclusões autorizadas neste centro hospitalar. No entanto, sempre que haja a necessidade 

da aquisição de fármacos que não constam no FHNM ou nas Adendas, ou de fármacos sujeitos a uma 

Autorização de Utilização Especial (AUE), deve ser efetuado um pedido devidamente justificado à CFT. 

No caso de uma Autorização de Utilização Especial, após autorização pela CFT é necessário efetuar o seu 

pedido ao INFARMED [7]. 

3. Organização do Estágio Curricular 

O nosso estágio curricular teve a duração de dois meses (setembro e outubro) e foi dividido por 

semanas. A primeira semana destinou-se à aprendizagem teórica de todos os procedimentos em vigor nos 
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diversos setores dos SF, e nas semanas seguintes fomos distribuídas por cada um deles: Armazém de 

Produtos Farmacêuticos (APF); Produção (estéreis e não estéreis); Unidade de Farmácia Oncológica 

(UFO); Distribuição Individual em Dose Unitária (DID); Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA) e 

Unidade de Ensaios Clínicos (UEC) (Anexo III). 

 Desta forma, e ao permanecermos uma semana em cada um destes setores, foi possível perceber o 

funcionamento e adquirir as competências básicas para realizar as funções que estão inerentes ao 

Farmacêutico em cada um deles. 

 

II. CIRCUITO DO MEDICAMENTO 
 

Todos os produtos farmacêuticos que dão entrada nos SF seguem um circuito definido e bem 

controlado até chegarem ao doente, conforme representado no esquema em anexo (Anexo IV). Desta 

forma, é importante compreender os procedimentos de cada setor, que detalhamos pormenorizadamente 

em seguida. 

1. Armazém de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

O Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF) encontra-se devidamente organizado, de forma a 

permitir uma adequada aquisição, receção, armazenamento, conservação, gestão e distribuição dos 

medicamentos nos serviços do CHP. A sua correta gestão permite assegurar o acesso de medicamentos e 

produtos farmacêuticos em quantidade, qualidade e no prazo expetável pelo doente, ao menor custo 

possível [8]. 

No APF o medicamento segue um circuito definido que se inicia com a aquisição de produtos 

farmacêuticos, seguida da sua receção, verificação, armazenamento e gestão adequada dos stocks 

existentes. Quando é necessária reposição do stock, volta-se a efetuar uma nova aquisição, iniciando-se de 

novo este ciclo. O controlo rigoroso de todo este processo implica uma adequada comunicação entre 

todos os intervenientes de forma a que não ocorram falhas neste circuito. 

1.1. Aquisição de Produtos Farmacêuticos 

 A aquisição de produtos farmacêuticos no CHP só é realizada se estes se encontrarem 

enquadrados no FHNM, ou numa Adenda ou ainda em casos excecionais através de deliberações da CFT 

[9]. Quando se atinge o ponto de encomenda (PE) de um produto farmacêutico (PF) (calculado de acordo 

com o consumo médio anual), o seu kanban - sistema de cartões com cores diferentes de acordo com a 

localização do PF (Anexo V) -  é recolhido e colocado num local próprio denominado de “Produtos a 

encomendar”. Diariamente os kanbans do APF são reunidos e o Farmacêutico responsável por este 

serviço insere informaticamente as informações do produto (código, designação e quantidade a 

encomendar) na Lista Comum (LC). Os pedidos do Armazém da Unidade de Farmácia Oncológica e do 

Centro Materno Infantil do Norte também são introduzidos na Lista Comum. Após efetuar o pedido, é 

registado no verso do kanban a data da encomenda e este é colocado na receção do APF em sítio próprio, 

de forma a que quando a encomenda der entrada, seja colocado no respetivo PE do produto farmacêutico. 
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A aquisição dos produtos farmacêuticos é realizada apenas a fornecedores pré-definidos, consoante 

um catálogo público. O Serviço de Aprovisionamento do CHP é responsável pela emissão da Nota de 

Encomenda, após esta ter sido efetuada. 

Medicação esporádica, medicação em falta no CHP (em rutura ou esgotado no fornecedor habitual) 

e alguns manipulados específicos podem ser encomendados à Farmácia Lemos, sendo que a solicitação 

destes é da responsabilidade do TSS responsável pelo APF [10]. 

Quando a aquisição do PF é urgente ou este se encontra em falta no laboratório habitual são 

efetuados pedidos de empréstimos a outra Unidade Hospitalar, através de um contacto telefónico. É feito 

o registo informático, impresso o respetivo pedido e é preenchida a Guia de Transporte [11]. 

1.2. Receção e Verificação dos Produtos Farmacêuticos 

A receção de medicamentos e outros produtos farmacêuticos engloba duas etapas. Numa primeira 

fase o TDT responsável pela receção, em conjunto com o responsável pelo transporte, verifica se pertence 

ao CHP, o número de volumes de mercadoria entregues, o estado das embalagens, o destino interno (APF 

ou outro armazém) e por fim valida a quantidade recebida com o que vem mencionado no guia de 

transporte. Caso seja identificada alguma anomalia esta é registada no próprio documento, datando e 

assinando.  

Numa segunda fase, o AOP é responsável por abrir e conferir a encomenda e anexar os documentos 

respetivos. Deve dar-se prioridade aos produtos farmacêuticos refrigerados. De seguida o TDT/TSS 

efetua a validação da mercadoria entregue e faturada, após verificar a forma farmacêutica, a dosagem, o 

lote e o prazo de validade (PV) da mesma [12]. 

Existem também determinados produtos que devem ser conferidos de forma mais rigorosa como o 

especificado na tabela abaixo: 

 

Tabela 1 - Produtos farmacêuticos com especificações de receção no APF. 

 
TIPO DE PRODUTO ESPECIFICAÇÕES 

Dispositivos Médicos Devem possuir a marcação CE; 

Hemoderivados 
Devem vir acompanhados do respetivo certificado do INFARMED 

(CAUL – Certificado de Autorização de Utilização de Lote); 

Injetáveis de Grande Volume Efetuar a contagem efetiva do número de volumes entregues; 

Matérias-Primas 

Devem vir acompanhadas do registo, fornecido pelo fabricante, que 

comprova a qualidade do lote fornecido (Boletim de Análise), sendo 

este enviado para análise pelo responsável pelo setor de Produção. 

Estupefacientes/Psicotrópicos 
Devem ser enviados para o Farmacêutico responsável, sendo de 

seguida armazenados numa sala de acesso restrito. 

 

Toda a documentação da mercadoria recebida e que foi validada é enviada para o Serviço de 

Aprovisionamento de forma a que seja dada a entrada no stock informático através do programa GHAF. 
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1.3. Armazenamento dos Produtos Farmacêuticos 

Os medicamentos devem ser conservados de acordo com as suas especificações relativamente às 

condições de luminosidade, temperatura e humidade. Desta forma o APF possui locais apropriados para a 

correta conservação, tais como: câmaras frigoríficas para medicação termolábil e zonas próprias, com 

acesso restrito para produtos inflamáveis, estupefacientes, psicotrópicos e gases medicinais [12]. 

Os produtos farmacêuticos são armazenados no APF em áreas apropriadas (Anexo VI) com exceção 

dos medicamentos experimentais que são armazenados na Unidade de Ensaios Clínicos (UEC) e os 

citotóxicos na Unidade de Farmácia Oncológica (UFO), pelo risco biológico que apresentam.  

Todos os produtos são acondicionados, com o kanban correspondente no PE, por ordem alfabética 

de Designação Comum Internacional (DCI) e de forma a que, quando retirados obedeçam ao principio 

“First Expired, First Out” (FEFO), isto é, os produtos com PV mais curto são colocados à frente e do 

lado direito. 

1.4. Gestão de Stocks 

De forma a que seja assegurada a continuidade da dispensa de PF, evitando ruturas de stock é 

necessária uma cuidada gestão, conseguida com o recurso ao sistema informático GHAF. Adicionalmente 

existem várias estratégias implementadas nos serviços, do qual é exemplo a determinação do PE. O 

cálculo do PE é efetuado após análise de um ano completo de historial do medicamento em causa e deve 

ser recalculado periodicamente de forma a que este se ajuste ao aumento ou decréscimo da sua utilização 

garantindo níveis de stocks adequados [13]. 

Todos os meses deve ser efetuado um controlo do PV dos PF em stock de forma a identificar os que 

possuam um PV inferior a 3 meses, dando-se prioridade ao seu escoamento [12]. 

Também é importante a realização periódica do inventário dos PF de forma a que o stock real seja o 

mais próximo do stock informático e assim se evitem ruturas do mesmo. 

2. Farmacotecnia 

 O setor da farmacotecnia surge com o intuito de assegurar a preparação de qualquer 

medicamento necessário a nível hospitalar, em situações para as quais a indústria farmacêutica não dá 

resposta. O principal objetivo é adaptar a terapêutica ao perfil fisiopatológico do doente, uma vez que 

através da manipulação é possível obter novas dosagens a partir de medicamentos já comercializados, 

alterar vias de administração e formas farmacêuticas, reaproveitar volumes residuais de medicamentos 

injetáveis para assegurar mais doentes e personalizar formulações respondendo às necessidades pessoais. 

Durante o estágio, aquando da nossa passagem pelo APF, tivemos oportunidade de recolher 

kanbans e colaborar na elaboração da lista comum (LC). Acompanhámos o Farmacêutico responsável 

nas várias fases do processo, desde a entrada da encomenda, à sua verificação, organização no 

armazém e dispensa para os diferentes serviços, nomeadamente para os Cuidados Intensivos. Fizemos 

revisão dos stocks virtuais e ajudámos os TDT na preparação da medicação para a Distribuição 

Clássica. 
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 As formas farmacêuticas são preparadas de acordo com as Boas Práticas de Fabrico (BPF) de 

Medicamentos Manipulados, descritas na Portaria nº594/2004, de 2 de junho, e é da responsabilidade do 

Farmacêutico monitorizar e validar todo o processo [14]. 

Nesta unidade hospitalar, são preparados medicamentos não estéreis e medicamentos estéreis e 

ainda medicamentos fracionados ou reembalados. Consoante esta classificação, estes são preparados em 

áreas físicas distintas, sendo que existe um TSS responsável pela produção de estéreis e não estéreis e um 

outro TSS a cargo da gestão dos citotóxicos.  

 O setor da farmacotecnia fornece medicação ao regime de Internamento e Ambulatório, e dá 

resposta essencialmente a pedidos da Neonatologia, Pediatria, Cirurgia de Ambulatório, Oncologia ou a 

grupos específicos como doentes com patologias metabólicas, dificuldades na administração do fármaco, 

etc.  

As preparações são feitas de acordo com o Formulário Galénico Português, Farmacopeia 

Portuguesa IX, ou outras fontes bibliográficas fidedignas, tendo sempre em conta as propriedades físicas 

e químicas de cada fármaco. 

2.1. Produção de Medicamentos Não Estéreis 

Na sala de produção de não estéreis são produzidas diariamente variadas formulações, desde 

soluções e suspensões a pomadas, loções, cremes, pastas e papéis medicamentosos. 

O operador utiliza todo o fardamento adequado (bata, luvas, máscara e touca) e o espaço dispõe 

de bancadas e hotte limpas e organizadas para execução das técnicas, de armários próprios para o 

material, para as matérias-primas e para o arquivo de documentação (Anexo VII). 

 O pedido de preparação de um manipulado chega ao setor da Produção de duas formas: ou 

através do sistema informático (GHAF), ou através dos kanbans, no caso de se tratar de reposição de 

stocks. O Farmacêutico acede a estes pedidos, valida-os e emite a ordem de preparação (OP) (Anexo 

VIII), juntamente com os respetivos rótulos, que são entregues ao Técnico, encarregue da sua execução. 

 Na ordem de preparação devem constar as características técnicas da preparação (substância 

ativa, forma farmacêutica, dosagem e apresentação), as informações que permitem a rastreabilidade do 

produto (número de lote atribuído, identificação do operador e supervisor, origem, lote e validade das 

matérias-primas), o material necessário, a composição qualitativa e quantitativa da preparação, a técnica 

com as quantidades a preparar, os ensaios de verificação da qualidade do produto final e um exemplar do 

rótulo que acompanha o produto [15]. 

 Quanto ao rótulo, este deve estar presente na embalagem primária e secundária, deve conter 

informação de fácil leitura para o doente ou para o administrador (composição, prazo de validade, 

condições de conservação, instruções especiais de utilização e via de administração) e deve identificar o 

“evento” de preparação do manipulado nos SF (número de lote atribuído, identificação do local e diretor 

técnico) [16]. 

 O TDT prepara o manipulado, executa os ensaios de verificação, rotula-o devidamente caso este 

esteja conforme e procede ao registo de todos os lotes e origens de matérias-primas no impresso da OP. 

No final faz ainda a “composição” (Anexo IX) de cada preparação no sistema informático (a anexar com 

a OP), o débito das matérias-primas, quer em folha de registo próprio, quer informaticamente, e a 
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transferência do produto para o Armazém a que se destina. É da responsabilidade do Farmacêutico 

supervisionar a aquisição e o controlo das matérias-primas, mas cabe ao TDT identificar as necessidades 

de encomenda e requisitá-las ao APF. As matérias primas devem sempre vir acompanhadas de um 

Certificado de Análise que cumpra as especificações da Farmacopeia, o que assegura a sua origem 

credível [17]. 

 Em casos particulares de preparações que nunca foram executadas anteriormente no CHP, o 

Farmacêutico realiza uma revisão bibliográfica, consulta o Laboratório de Estudos Farmacêuticos e o 

Resumo das Características do Medicamento. Pode haver ainda necessidade de pesquisar artigos 

científicos relacionados ou contatar outros Centros Hospitalares. Uma pesquisa fundamentada conduz à 

conceção, verificação e validação de uma nova formulação, para a qual se cria uma nova OP, permitindo 

assim dar resposta à necessidade particular do doente [18]. 

  

2.2. Produção de Medicamentos Estéreis 

 Neste centro hospitalar, são preparados vários medicamentos estéreis, que se dividem 

essencialmente em três grupos: as bolsas de nutrição parentérica, preparadas de origem ou aditivadas, os 

citotóxicos, preparados em unidade própria e os medicamentos estéreis restantes, de uso intravenoso ou 

oftálmico. 

2.2.1. Produção de Medicamentos Estéreis Não Citotóxicos 

 À exceção dos citotóxicos, os restantes medicamentos estéreis são preparados no setor de 

Farmacotecnia localizado nos SF e por isso toda a sua produção (quer de nutrição, quer de estéreis) é 

diariamente gerida pela mesma equipa.  

 A técnica assética é imprescindível na manipulação deste tipo de medicamentos, de modo a que 

seja possível garantir a esterilidade dos mesmos, ou seja, total ausência de contaminação por 

microorganismos. Neste sentido, há um controlo microbiológico das amostras recolhidas diariamente 

[19]. 

 Os pedidos de preparação destes medicamentos chegam aos SF através do GHAF ou por via 

manual. O Farmacêutico é responsável por emitir a OP e os respetivos rótulos (Anexos X e XI), que serão 

enviados para dentro da câmara de preparação, de modo a orientar o procedimento. 

 Sempre que valida uma prescrição, o TSS deve verificar a concentração da preparação, e os 

cálculos efetuados pelo sistema, a posologia e o volume prescrito, a estabilidade e incompatibilidades. 

Por questões de gestão de trabalho, é no final do dia que o Farmacêutico imprime as OP para o dia 

seguinte, consultando os registos da agenda. Isto permite também atualizar constantemente o stock de 

Neste setor, da Produção de Não Estéreis, tivemos oportunidade de participar ativamente na 

preparação dos manipulados, e ainda de acompanhar as funções do Farmacêutico, no processo de 

emissão da OP, gestão de matérias primas e arquivo de toda a documentação. Assistimos, por 

exemplo, à preparação de soluções orais, como a de Sacarose a 24%, suspensões orais, como a de 

Fenobarbital 10mg/ml e pomadas, como a de Tacrolimus.  
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alguns injetáveis (ex.: morfina) que se preparam neste setor e que são dispensados com frequência na 

DID.  

 A cargo da manipulação estão habitualmente um Farmacêutico e um Técnico, e esta é realizada 

em várias sessões ao longo de um dia, conforme o número de pedidos.  

 A unidade de preparação de estéreis é constituída por duas áreas, sendo que uma se destina 

exclusivamente à produção de nutrição parentérica e outra à produção dos restantes estéreis.  

 Para cada área existem três salas distintas, de acordo com crescentes condições de assepsia. A 

primeira é a sala negra, em que o operador se apresenta com o devido fardamento (fato de bloco e socos 

de borracha), livre de qualquer adereço. Nesta zona é feita a passagem de algum material para dentro da 

câmara por uma cabine com portas duplas, que impede a contaminação da sala. Seguidamente o 

manipulador entra na sala cinzenta onde procede de acordo com a ordem seguinte: coloca as proteções no 

calçado, a touca e máscara PII, faz a lavagem cirúrgica das mãos, veste a bata cirúrgica, descontamina as 

mãos com desinfetante apropriado e calça as luvas. Por fim acede à sala branca, que segue as normas ISO 

e se encontra a pressão positiva, em relação às zonas circundantes, impedindo que qualquer corrente de ar 

provoque contaminação [20]. A manipulação é feita nesta sala, em câmaras de fluxo laminar vertical 

(CFLv), que ao estarem sob pressão negativa protegem o produto farmacêutico e o Operador (Anexo 

XII). Todo o material clínico e matérias-primas manipuladas dentro da câmara são previamente 

descontaminados com uma solução de álcool a 70%, tal como a mica com a OP que é afixada em local 

visível para o Operador [21]. A presença de duas a três pessoas dentro da sala branca permite que haja 

sempre dupla verificação.  

2.2.1.1. Medicamentos Injetáveis e Colírios 

 Ao longo dos anos, a preparação de injetáveis intraoculares tem vindo a aumentar, e devido a 

algumas polémicas no meio hospitalar, há hoje em dia um maior controlo destes manipulados.  

 Nesta área, faz-se essencialmente a reconstituição de liofilizados e o fracionamento de injetáveis 

o que facilita a administração individual aos doentes e permite a rentabilização dos recursos. Os pedidos 

são maioritariamente feitos pelo CICA (Centro Integrado de Cirurgia de Ambulatório) e uma das 

preparações mais recorrentes e controlada é o Bevacizumab, fármaco dado como primeira linha. No caso 

de existir uma prescrição de Ranibizumab e Aflibercept, que são medicamentos mais dispendiosos, é 

necessário verificar se os doentes têm autorização prévia, ou seja, se a justificação médica foi aprovada 

pela CFT. Nestes casos é necessário o preenchimento de um documento identificador por quem levanta o 

produto, que deve ficar arquivado juntamente com a ordem de preparação. O mesmo acontece com 

medicamentos estéreis que vão para instituições exteriores ao CHP. 

2.2.1.2. Nutrição Parentérica 

 Existem várias bolsas de nutrição parentérica que são comercializadas, mas muitas das vezes 

carecem de alguns oligoelementos e vitaminas e por isso são aditivadas no Hospital. No caso das bolsas 

que se destinam aos serviços de Neonatologia e Pediatria, estas são preparadas de raiz neste serviço, de 

acordo com as necessidades de cada criança.   
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 A validação e monitorização da prescrição de nutrição parentérica é um ato da responsabilidade 

do Farmacêutico, em que este terá de conferir essencialmente os dados de identificação do doente e a 

composição qualitativa e quantitativa da solução I (componentes hidrossolúveis) e II (componentes 

lipossolúveis), atentando à dose/Kg/dia (Anexo XIII) [22]. 

 Para facilitar o trabalho do Operador, existe neste serviço uma bomba de enchimento 

automático, acoplada a vários conectores, que permite a medição inicial dos macronutrientes (glucose em 

diferentes concentrações e aminoácidos) para a bolsa da solução I (Anexo XIV). 

 Seguidamente os micronutrientes (vitaminas hidrossolúveis e oligoelementos) são adicionados 

com seringas luer-lock, sempre com dupla verificação e no caso dos oligoelementos, com o cuidado de 

não adicionar catiões e aniões ao mesmo tempo, para não se formarem precipitados. No final é feito o 

controlo gravimétrico das bolsas da solução I, bem como outros ensaios organoléticos de verificação. As 

bolsas ou seringas que necessitam proteção da luz são embaladas em papel de alumínio e duplamente 

rotuladas [23]. 

  

2.2.2. Produção de Citotóxicos 

 No CHP a produção de citotóxicos encontra-se inserida no serviço de Hematologia Clínica, no 

Hospital de Dia, distante dos restantes setores dos SF. Esta proximidade entre a produção e administração 

dos citotóxicos permite uma gestão mais controlada e eficaz de fármacos, evitando desperdícios, e um 

permanente contato entre Farmacêuticos, Técnicos, Enfermeiros, Médicos e Auxiliares da área de 

Oncologia [24]. 

2.2.2.1. Organização do espaço físico da Unidade de Farmácia Oncológica 

 A UFO é constituída por três zonas com regras distintas (Anexo XV). A exigência das 

instalações advém da toxicidade inerente dos fármacos sendo essencial manter a segurança dos 

Operadores, preparações e restante funcionários.  

 A zona de manipulação é designada de zona branca e é requerido luvas extra de proteção. Esta é 

constituída por dois filtros HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance) e uma câmara de fluxo 

laminar vertical (classe IIB) com pressão negativa de forma a concentrar os materiais citotóxicos no 

interior da câmara (Anexo XVI) [25]. Todas as técnicas de preparação têm como base a técnica asséptica 

que permite a minimização de contaminação e a técnica de pressão negativa que impede a sobrepressão 

Durante a semana neste serviço, de Produção de Estéreis, pudemos participar em todas as 

fases deste processo de produção a nível hospitalar, tivemos inclusive oportunidade de entrar dentro 

da sala branca e assistir à preparação dos medicamentos, contatando com todas as técnicas inerentes. 

Assistimos à preparação de colírios como o de Vancomicina e Ceftazidima, de estéreis injetáveis 

como a Morfina, de soluções injetáveis intraoculares, como a Cefuroxima e Bevacizumab, de 

medicamentos de ensaios clínicos e de variadas nutrições parentéricas.  Neste período surgiu um 

pedido de uma nova formulação à Produção, neste caso uma solução oral de Hidroxiureia, que exigiu 

estudo bibliográfico e contacto com outras instituições. 
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do frasco a manusear. Existe um kit de derramamento na zona negra e branca contendo o material 

necessário para utilizar caso haja um acidente com libertação do citotóxico [26]. 

 Os Farmacêuticos encontram-se na zona negra que é constituída por um Armazém com os 

medicamentos e restante material utilizado nas câmaras de preparação. É essencial a organização deste 

Armazém devido ao intenso fluxo de trabalho durante o dia. Assim, na zona mais próxima do 

Farmacêutico, existem os medicamentos mais utilizados, as soluções de diluição e as bombas de perfusão. 

O restante armário e os frigoríficos encontram-se organizados por ordem alfabética (Anexo XVII). 

 A zona negra tem contacto com a zona branca através de uma janela de porta dupla (transfere) 

onde o Farmacêutico coloca o material, fármaco e respetivas OP. Desta forma, há um contato mínimo 

entre estas duas zonas. Existe uma dupla verificação de todo este procedimento pelo Técnico no interior 

na sala branca. 

2.2.2.2. Funcionamento da Unidade de Farmácia Oncológica 

 Neste setor encontram-se presentes permanentemente dois Farmacêuticos e dois Técnicos, os 

quais possuem uma formação específica [27]. 

 É da responsabilidade do TSS a elaboração da lista de doentes do dia seguinte, a validação da 

prescrição médica, dupla verificação do trabalho dos Técnicos, controlo de todos os lotes utilizados bem 

como hemovigilância das imunoglobulinas.  

 Um dos Técnicos encontra-se a manipular os citotóxicos e o outro garante o acesso a todo o 

material para a manipulação e efetua a dupla verificação. Todos os medicamentos têm o mesmo sistema 

de reposição que o APF, utilizando kanbans. O pedido é realizado através da lista comum e o seu 

transporte é feito por um Auxiliar, até à UFO com as designações necessárias "Transporte de CTX" 

(Citotóxicos). A arrumação é regida pelo sistema de FEFO "first expired first out" e os medicamentos 

com prazo de validade inferior a três meses e com baixa rotatividade devem ser devolvidos ao laboratório 

de origem [28]. 

 Após a preparação, o transporte até ao doente é realizado por um Auxiliar, e deve ser seguro, 

vigilante e devidamente sinalizado com o rótulo e o símbolo BIOHAZARD [29]. 

2.2.2.3. Validação e monitorização da Prescrição Médica 

 Todos os dias é elaborada uma lista de doentes para o dia seguinte, organizada pela hora prevista 

de tratamento, de forma a orientar a gestão das preparações por parte do Farmacêutico. Alguns doentes 

não se encontram inseridos no programa Circuito do Medicamento (CdM) geralmente por terem 

determinada patologia ou por se encontrarem no Internamento. Estas prescrições médicas são efetuadas 

em folhas rosa (Hospital de Dia) ou verdes (Internamento) (Anexo XVIII). Nestes casos, para a realização 

dos agendamentos é necessário consultar o programa informático SAM, de modo a completar a lista de 

doentes para o dia. 

 A partir do GHAF é possível visualizar a ordem de chegada dos doentes, ter acesso aos seus 

dados, prescrições anteriores, diagnóstico e observações que podem ser relevantes. A luz verde indica ao 

Farmacêutico que existe confirmação por parte da equipa médica que o doente se encontra em condições 

para que seja administrada a medicação prevista.  
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 A prescrição médica é realizada de acordo com os Protocolos de Quimioterapia baseados em 

esquemas reconhecidos internacionalmente (Anexo XIX). É analisada cuidadosamente pelo Farmacêutico 

promovendo um aumento da segurança da eficácia da terapia. São considerados critérios mínimos de 

aceitação da prescrição médica: identificação do doente, patologia, dados relevantes para cálculo da dose, 

citotóxico prescrito por Denominação Comum Internacional (DCI), via de administração, nome do 

médico prescritor e ciclo de quimioterapia.  

 No caso de corresponder a uma nova prescrição, com um novo fármaco ou doente, é necessário 

confirmar se o doente se encontra autorizado pela CFT de acordo com a Política do Medicamento em 

vigor no CHP-HSA e deve ser efetuada uma dupla verificação da validação [24]. 

2.2.2.4. Emissão das Ordens de Preparação 

 Atentando a todos os critérios acima mencionados, após a validação da prescrição, é necessário 

emitir as OP. As ordens de preparação são impressas, geralmente em forma de rótulo, em duplicado, com 

todas as informações necessárias para os Técnicos e Enfermeiros (Anexo XX).  

 Geralmente as preparações realizadas nesta unidade são soluções diluídas, bólus e bombas 

infusoras. No caso das soluções diluídas e das bombas infusoras tem que ser confirmados: o volume da 

solução de diluição, de fármaco e o volume final, ritmo e duração de perfusão. As bombas infusoras 

implicam uma atenção redobrada devido aos volumes residuais característicos de cada, que afetam o 

volume adicional de fármaco [30]. 

 O débito de cada fármaco e material utilizado é realizado por doente e com o respetivo número 

de lote. Os fármacos podem ser reutilizados para o dia seguinte, tendo em conta a sua estabilidade.  

   

 

Figura 1. Esquema do Funcionamento da Unidade de Farmácia Oncológica 

2.2.2.5. Ensaios Clínicos, Imunoglobulinas e Medicamentos sem Prescrição Médica 

Existem alguns medicamentos que se regem por regras distintas, nomeadamente: 

 Medicamentos experimentais: todos os rótulos deverão ser guardados para posterior 

arquivo e neste caso, o débito por doente não é realizado; 

 Imunoglobulinas; 
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 Medicamentos sem manipulação prévia: certos medicamentos, como Dexametasona e 

Ondansetron, são também fornecidos pela UFO por serem adjuvantes de quimioterapia. 

 

  

2.3. Fracionamento, Reembalamento e Reidentificação 

 O fracionamento é um procedimento efetuado numa sala específica e permite obter doses que 

não se encontram comercializadas. Pode ser efetuada a comprimidos, pós ou líquidos cuja substância 

ativa apresente estabilidade físico-química e/ou biológica [31]. Deve ser controlado por ensaios de 

verificação visual e de peso [32]. 

 O pedido do fracionamento de medicamentos é efetuado pela Distribuição e deve ser validada 

pelo Farmacêutico. Deve ser verificado o medicamento a fracionar, laboratório produtor, lote, prazo de 

validade, dose a preparar, quantidade e prazo de entrega. É importante ter em atenção o número do 

pedido, data e identificação de quem preencheu a requisição [33]. 

 A atribuição do prazo de validade e do lote de produção é também da responsabilidade do 

Farmacêutico. O prazo de validade atribuído é de um ano ou a data de validade original caso seja inferior 

[34]. O lote de produção tem em conta o nome genérico (DCI), nome comercial, dose, prazo de validade, 

lote e a data da manipulação [35]. 

 O reembalamento é um processo realizado de forma automática pelo BlisPack (quando o 

medicamento se mantém em blisters) ou semiautomática (quando retirados do seu acondicionamento 

primário). Este deve ser feito em recipientes adequados, que preservem a integridade dos fármacos. A 

reidentificação é realizada para medicamentos fornecidos em unidose ou em blisters. A etiqueta colocada 

inclui a DCI, forma farmacêutica, PV, marca comercial e lote. 

3. Distribuição 

A Distribuição dos produtos farmacêuticos no CHP é efetuada por três vias distintas: Distribuição 

Clássica, Distribuição Individual Diária (DID) e Distribuição em regime de Ambulatório. Esta etapa do 

Circuito do Medicamento tem como principal objetivo assegurar uma utilização segura, eficaz e racional 

do medicamento. É necessário adaptar o tipo de sistema de Distribuição de acordo com o serviço clínico 

em causa e as suas características funcionais, minimizando os custos por doente e serviço clínico. 

 

 

Ao longo da semana de estágio na UFO tivemos a oportunidade de conhecer todo o seu 

funcionamento bem como auxiliar nas diversas atividades de responsabilidade farmacêutica. Tivemos 

contato com o sistema informático, na elaboração da lista de doentes, validação da prescrição médica 

e elaboração das OP com os respetivos cálculos necessários. Foi possível analisar a organização do 

armazém avançado, conhecer melhor os medicamentos citotóxicos e o seu mecanismo de ação. No 

final da semana observámos a manipulação pelos Técnicos, na zona branca, e todos os cuidados 

inerentes às técnicas de preparação.   
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3.1. Distribuição Clássica 

A Distribuição Clássica ou Tradicional é realizada no APF e engloba a reposição do stock existente 

nas farmácias satélites do CHP – CMIN, HJU, UFO, UFA e em todos os Serviços Clínicos, Blocos, 

Consultas Externas e Viatura Médica de Emergência e Reanimação. Sendo assim, corresponde ao 

fornecimento de medicamentos para um determinado Serviço Clínico que efetua um pedido de reposição 

de stock, em formato eletrónico ou manual, segundo quantidades previamente acordadas. Neste processo 

o Farmacêutico, após receber o pedido, é responsável pela sua validação, posteriormente o TDT executa o 

aviamento e no final, o Farmacêutico confere a medicação aviada [36]. 

A reposição dos níveis de stock pode ser realizada por três sistemas diferentes e de acordo com o 

estabelecido para cada serviço (Anexo XXI). 

 

Tabela 2. Sistemas de Reposição de stocks usados na Distribuição Clássica [37]. 

 
TIPO DE REPOSIÇÃO DE STOCK CARACTERÍSTICAS 

Reposição por HLS (Hospital Logistic 

System) 

Reposição por um sistema de troca de caixas vazias por 

caixas cheias. Neste sistema existem duas caixas para o 

mesmo PF, numa quantidade pré-definida, e quando uma 

das caixas é consumida na sua totalidade é reposta pelos SF, 

ficando assim sempre uma caixa a assegurar o serviço. 

Esta metodologia é seguida, por exemplo, pelas Viaturas 

Médicas de Emergência e Reanimação.. 

Reposição por stocks nivelados 

Reposição feita no local, em alguns serviços como Bloco 

Operatório, Urgência Geral e Cuidados Intensivos, após 

contagem das unidades consumidas e verificação dos PV. 

Reposição por Kanban 

Reposição através de Kanban, normalmente usado em 

setores dos SF como DID, Produção e Ambulatório. Quando 

se atinge o PE de algum PF o Kanban é retirado pelo AOP e 

colocado no APF. 

 

Na unidade de Cuidados Intensivos e do Bloco Operatório, a reposição de stocks é realizada com 

recurso ao sistema semiautomático de medicamentos o Pyxis Medstation® (Anexo XXI, Figura 2). Este 

sistema engloba um ou mais armários com gavetas para armazenar os medicamentos de acordo com o 

tamanho, quantidade, grau de controlo e temperatura de conservação e apenas permite a dispensa do 

medicamento solicitado através da abertura de uma gaveta de cada vez. Desta forma verifica-se uma 

menor incidência de erros relacionado com a dispensa e um maior controlo de níveis de stock. Quando os 

medicamentos atingem o seu PE, o sistema automaticamente calcula as quantidades necessárias para a 

sua reposição e procede ao envio de um relatório para o APF, sendo o Técnico responsável por se dirigir 

ao serviço e repor as quantidades em falta [38]. 

Hemoderivados também são dispensados, semanalmente, por Distribuição Clássica. O Farmacêutico 

responsável, após verificação da lista dos doentes, faz a dispensa controlada dos respetivos 

hemoderivados. 
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O APF também é responsável pela distribuição de soluções injetáveis de grande volume, de 

produtos antissépticos e desinfetantes e de produtos de contraste radiológico pelos diferentes serviços. A 

requisição destes produtos pode ser realizada em papel, pelo sistema de reposição HLS (Hospital Logistic 

System) ou informaticamente, sendo posteriormente entregues e debitados ao respetivo serviço. 

Após o aviamento e débito no GHAF dos PF estes são acondicionados numa caixa, devidamente 

identificada com o serviço ao qual se destina e acompanhado da cópia do impresso de débito e respetiva 

guia de transporte. Quando se trata de medicação de frio é necessário garantir a estabilidade da medicação 

durante o seu transporte, realizado pelos AOP [39]. 

3.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

 A distribuição em dose unitária surge da necessidade de racionalização da medicação dos 

doentes internados. É um sistema personalizado, em doses individualizadas, sem manipulação prévia 

significativa que permite um controlo mais efetivo, com maior segurança e eficácia terapêutica e menor 

desperdício e gestão dos custos [40]. Por outro lado, permite uma rentabilização do tempo de trabalho dos 

Enfermeiros, evitando até possíveis erros na gestão dos medicamentos [3]. 

  A medicação encontra-se organizada de acordo com a sua rotatividade: os produtos com maior 

rotatividade nas células de aviamento e no PharmaPick, os produtos com rotatividade intermédia na 

torre, e os produtos com menor rotatividade nos módulos [3]. O principal objetivo é o aviamento da 

medicação por doente para 24 horas. Excecionalmente, ao sábado a medicação é colocada para 72 horas. 

Esta é organizada por carros, cada um composto por diversos serviços médicos e cassetes devidamente 

identificadas com a cama e o doente (Anexo XXII). 

Neste setor encontra-se permanentemente um Farmacêutico com apoio nas alturas de maior 

afluência de trabalho. O Farmacêutico é responsável pela validação e monotorização da prescrição 

médica, aviamento para o sistema semiautomático da medicação correspondente a cada carro, aviamento 

de estupefacientes, hemoderivados, antídotos e pensos, gestão da devolução e inutilização de 

medicamentos e de situações não planeadas. Deve também verificar diariamente o programa informático 

que disponibiliza a informação da temperatura de todos os frigoríficos dos SF. 

3.2.1. Validação e Monotorização da Prescrição Médica 

 A prescrição médica encontra-se maioritariamente disponível no GHAF, e está organizada por 

especialidades médicas contendo o nome dos doentes que se encontram naquele momento internados. A 

cor vermelha é indicativa de que o doente necessita de uma validação urgente e amarela quando existe 

alguma prescrição por validar.  

 Na prescrição médica é possível aceder à identificação do doente, serviço e Médico, designação 

do medicamento pela DCI, forma farmacêutica, dose e frequência, via de administração e duração do 

tratamento. Também é possível visualizar a idade, peso e altura do doente, patologias, resultados de 

exames anteriores e diagnóstico [42]. 

 O processo de validação tem como principal objetivo a eficácia na terapêutica associado ao uso 

racional do medicamento. É um procedimento essencial para deteção de erros e evitar possíveis 

interações medicamentosas. Para validar é necessário ter em conta o FHNM, Adenda e Deliberações da 
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CFT, bem como as características do doente e do medicamento. De forma a proceder-se a uma validação 

correta, é necessário ter em conta a Política de Utilização do Medicamento [42]. 

 O Serviço de Cuidados Intensivos, Cuidados Intensivos Polivalente e Cuidados Intermédios de 

Urgência apresentam um modelo de distribuição de medicamentos misto, em que determinados 

medicamentos são validados e distribuídos pela DID e outros pela Distribuição Clássica [42]. 

 Existem algumas particularidades importantes na validação. Os antibióticos devem ter um dia de 

fim da terapêutica, geralmente após sete dias. No grupo dos Carbapenem, por exemplo, estão disponíveis 

os fármacos Imipenem, Meropenem e Ertapenem, aviados só na existência uma justificação sustentável. 

No caso da Vancomicina, Gentamicina e Mitomicina é necessário ter em atenção a clearance renal de 

forma a ajustar devidamente a dose a administrar. Os xaropes e bisnagas, apesar de terem vários dias de 

tratamento, devem ter uma data de fim no dia seguinte, para a farmácia, de forma a evitar-se o aviamento 

diário. No caso de uma prescrição oncológica deve contactar-se a UFO, geralmente por via telefónica, de 

forma a verificar que o doente se encontra inserido na lista de preparações do dia.  

3.2.1.1. Cuidados Farmacêuticos 

  Os Cuidados Farmacêuticos promovem a segurança e eficácia terapêutica, e englobam todas as 

ações do Farmacêutico que favoreçam resultados terapêuticos e diminuam os resultados negativos 

associados à medicação [43]. 

Ao nível da validação da prescrição médica, quando o TSS deteta alguma inconformidade, esta 

deve ser reportada no local de avisos da farmácia, sendo a intervenção farmacêutica posteriormente 

impressa e arquivada [42]. A atenção deve recair sob as interações entre medicamentos, e para isso pode 

ser utilizado, como auxiliar, a base de dados Drug Interaction Checker. Quando surgem notificações de 

interações adversas relevantes o Sistema Nacional de Farmacovigilância deve ser informado [44]. 

3.2.2. Aviamento dos Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

 Após a validação, num horário pré-definido, são selecionados os serviços de um determinado 

carro a aviar e a lista de prescrições sem revertências é enviada para o sistema semiautomático 

(Pharmapick®) (Anexo XXIII). O aviamento pode ser realizado a partir deste sistema semiautomático ou 

manualmente, pelos TDT, que colocam toda a medicação necessária ao doente internado, na cassete 

devidamente identificada com o seu nome, número da cama e serviço. O Farmacêutico deve registar a 

hora da impressão das listas e preparar as etiquetas que identificam o doente (Anexo XXIV).  

 Pouco tempo antes da saída do carro para os serviços é feita a atualização da medicação a enviar, 

tendo em conta uma lista de prescrições com revertências. Os medicamentos de frio devem ser aviados 

imediatamente antes da saída do carro, em malas térmicas e devidamente identificados [45]. 

3.2.3. Gestão de Situações Não Planeadas  

 É da função dos Farmacêuticos a gestão de situações não planeadas como a falta de 

medicamentos e as prescrições urgentes. Os medicamentos urgentes são identificados por uma cor 

vermelha no sistema GHAF. Compete ao Farmacêutico a avaliação desta situação, verificando se integra 

no anexo, antídotos, antibióticos e medicamentos destinados aos serviços de Urgência. Quando 
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considerado urgente é emitido um rótulo com a identificação do doente, serviço, medicamento e 

quantidade necessária e deve ser disponibilizada até trinta minutos após a prescrição [46]. 

 Por outro lado, a medicação em falta é pedida através de requisições pelo Portal Interno, ao qual 

o TSS acede frequentemente [46]. 

 Existe um horário pré-definido em que os Mensageiros irão proceder à distribuição da 

medicação urgente e em falta para os serviços médicos. Este sistema permite que o doente não tenha que 

aguardar até a distribuição efetuada pelo carro. O mesmo acontece após as 15h30, horário posterior ao 

envio do carro [46]. 

3.2.4. Particularidades 

 Os materiais de penso, hemoderivados, estupefacientes e psicotrópicos, e antídotos não são 

pedidos informaticamente. Nos serviços clínicos, os Enfermeiros têm a responsabilidade de preencher 

corretamente a requisição por doente para pedido de pensos (Anexo XXV) e antídotos (Anexo XXVI), 

entregue em mão nos SF.  

 A dispensa de hemoderivados é realizada ao abrigo do Despacho Conjunto nº 1051/2000 (2ª 

série) de 14 de setembro que uniformiza este procedimento. Os pedidos são realizados à farmácia na 

forma de uma requisição específica (Impresso Modelo nº 1804 da INCM – Anexo XXVII) preenchida 

diária e individualmente pelo Enfermeiro. Juntamente, são enviadas etiquetas devidamente preenchidas 

para a quantidade requerida. O Farmacêutico que fornece esta medicação preenche o quadro C da 

requisição com o nome do medicamento, lote, laboratório e CAUL (Certificado de Autorização da 

Utilização de Lote disponível pelo INFARMED de forma a que haja um maior rastreamento) [45,47]. 

 Os estupefacientes e psicotrópicos são administrados nos serviços pelos Enfermeiros, sendo cada 

administração registada em impresso próprio Modelo nº 1509 da INMC – Anexo XXVIII, devidamente 

carimbado e preenchido. Posteriormente, esse impresso é entregue nos SF para que haja reposição do 

stock destes medicamentos já administrados. É da responsabilidade do TSS a dispensa, regulada pelo 

Decreto-Lei nº 15/93 de 22 de janeiro. Esta medicação encontra-se numa sala restrita apenas a 

Farmacêuticos e é colocada em caixas seladas para que os auxiliares distribuam até aos serviços. No 

local, é necessário que a receção seja assinada por parte do Enfermeiro e que uma cópia seja entregue à 

Farmácia [45,48]. 

3.2.5. Gestão de devoluções e inutilizações 

 A devolução de medicamentos dos serviços para a Farmácia é feita pelas cassetes unidose, que 

devem ser conferidas pelos Técnicos. Por outro lado, a devolução de medicamentos de frio, 

hemoderivados e estupefacientes é da responsabilidade do Farmacêutico. O seu transporte deve ser 

acompanhado por um impresso preenchido pelo Enfermeiro (no caso dos hemoderivados) e pelo Médico 

(no caso dos estupefacientes). É necessário avaliar a integridade da embalagem, prazo de validade e 

proceder à devolução informática no GHAF [49]. 
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3.3. Distribuição em Regime de Ambulatório 

 O atendimento na Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA), situada nos SF é feito todos os 

dias úteis, das 9 horas às 17 horas. Esta unidade é constituída por uma sala de espera e três balcões de 

atendimento devidamente identificados (Anexo XXX), onde os utentes se dirigem por ordem de chegada, 

controlada por um sistema de senhas informatizado. Dispõe ainda de um quarto posto de atendimento que 

se destina a situações de maior afluência ou que exigem uma maior privacidade para o utente. Grávidas, 

pessoas com deficiência, pessoas acompanhadas de crianças ao colo, crianças até aos 12 anos, utentes 

com medicação exclusiva de Ensaios Clínicos e outros casos específicos têm atendimento prioritário. 

Funcionários em serviço do CHP ou de outras instituições, tal como Bombeiros (devidamente 

identificados) têm atendimento preferencial [50]. 

3.3.1. Tipo de Medicamentos Dispensados 

 Neste serviço procede-se à dispensa gratuita de medicamentos autorizados, o que permite ao 

doente fazer o seu plano terapêutico fora do ambiente hospitalar. Este regime gratuito de acesso ao 

medicamento está ao encargo do Sistema Nacional de Saúde (SNS) e a dispensa é feita segundo 

autorizações bem regulamentadas. Fornecem-se medicamentos com dispensa autorizada por diplomas 

legais;  medicamentos com dispensa autorizada por diplomas legais mas com restrições impostas pelo 

CHP; medicamentos sem diplomas legais mas com deliberações específicas autorizadas pelo Conselho de 

Administração; medicamentos no âmbito de um alta precoce, com prescrição justificada e autorizada pela 

Direção Clínica; e medicamentos sem diplomas legais nem deliberações específicas do CHP, mas que 

sejam solicitados à CFT, que decide “caso-a-caso” [51]. 

  Os medicamentos e outros produtos farmacêuticos levantados no ambulatório são 100% 

comparticipados a doentes do CHP, habitualmente doentes crónicos, com patologias especiais como a 

fibrose quística, insuficiência renal, transplante renal ou hepático, esclerose múltipla, hepatites, cancro, 

VIH (Vírus da Imunodeficiência Humana), entre outras.  

 No Ambulatório também é dispensada medicação para doentes do exterior, com doenças como 

artrite reumatóide, artrite psoriática, espondilite anquilosante, psoríase em placas e artrite idiopática 

juvenil poliarticular. Nestes casos é necessário garantir que a prescrição é feita em centros prescritores 

registados no formulário eletrónico da Direção-Geral da Saúde (DGS), pois estes tratamentos são feitos 

com fármacos biológicos que constituem um encargo acrescido para o SNS [52]. 

 Tendo em conta o custo elevado dos medicamentos para estas patologias, bem como os riscos de 

toxicidade por vezes associados, o Farmacêutico deve fazer uma dispensa responsável, garantindo a 

Durante o estágio, particularmente neste setor da DID, foi possível observar todos os 

procedimentos da responsabilidade do Farmacêutico bem como validar a prescrição médica de forma 

autónoma. Auxiliámos e preparámos o aviamento de psicotrópicos e estupefacientes, hemoderivados, 

pensos e antídotos. Durante a semana tivemos ainda a possibilidade de estudar de forma mais 

aprofundada alguns casos clínicos de modo a entender o processo de validação e correspondente 

intervenção farmacêutica (Anexo XXIX).  
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rastreabilidade dos produtos dispensados e assegurando que todas as normas são cumpridas sem 

comprometer quer o doente quer o hospital. 

3.3.2. Organização da Unidade de Farmácia de Ambulatório  

 Na UFA os medicamentos estão armazenados em gavetas, organizadas por patologias de 

dispensa mais comum e por ordem alfabética (Anexo XXXI), em frigoríficos (Anexo XXXII) e em 

estantes. Algum do stock excedente de Ambulatório encontra-se numa zona específica do Armazém e a 

reposição de medicamentos é feita por sistema de kanbans.  

3.3.3. Validação da Prescrição Médica e Dispensa 

 O atendimento ao utente é somente feito por Farmacêuticos, e inicia-se com a consulta da 

prescrição médica para validação. Nesta fase, o TSS faz a confirmação dos dados de identificação do 

doente, do medicamento, da posologia, da via de administração, da assinatura do prescritor, da data da 

próxima consulta e da identificação do diploma legal a que obedece [51]. 

 No caso do levantamento não ser feito pelo próprio doente, verifica-se se a pessoa que se 

apresenta em seu nome consta do consentimento dado pelo doente aquando do preenchimento do “Termo 

de Responsabilidade” (Anexo XXXIII), e é sempre exigida a sua assinatura. Qualquer inconformidade 

detetada aquando da validação, deve ser comunicada ao Médico e só se procede à dispensa assim eu a 

situação estiver regularizada [51]. 

 Quanto aos hemoderivados, a sua dispensa está dependente da apresentação de um impresso 

próprio em papel, pois requer cuidados adicionais, tais como o registo dos lotes dispensados, com o 

respetivo CAUL (Certificado de Autorização da Utilização de Lote) e a assinatura do Farmacêutico com a 

data da dispensa. A dispensa da Talidomida exige também a apresentação de um documento próprio, em 

papel, em cada dispensa, com o objetivo de se evitarem os efeitos teratogénicos do fármaco (Anexo 

XXXIV). 

 O TSS acede ao sistema informático através do número da receita ou do número de processo do 

doente, e ao registar a data da próxima consulta, verifica quais os medicamentos prescritos, a sua 

dosagem e posologia, e a quantidade a ceder [53]. Deve ser dada medicação para três meses, desde que o 

valor total da mesma não ultrapasse os 100 € ou os 300 € (no caso do doente não ser do distrito do Porto). 

Acima deste montante o medicamento deve ser cedido apenas para um mês, a não ser que se trate de 

doentes transplantados renais e hepáticos, em que o fornecimento dos imunossupressores deve ser para 

três meses. Exceções a estas regras devem ser autorizadas pela Direção Clínica. O TSS prima sempre pelo 

bom senso, portanto são feitos ajustes dos quantitativos a dispensar consoante a apresentação comercial 

do medicamento, o número de dias de tratamento e os stocks disponíveis, de modo a facilitar um pouco o 

processo também ao doente [54]. 

 Caso não seja dispensada medicação suficiente até à próxima consulta, é entregue ao doente um 

documento de medicação pendente para levantamento posterior. Aquando do ato da dispensa, o 

Farmacêutico tem um papel bastante ativo no aconselhamento ao doente. É feita a entrega de um folheto 

informativo correspondente à terapêutica e são esclarecidas algumas questões acerca do tipo de fármaco, 

dos cuidados a ter (principalmente medicamentos de frio), dos custos inerentes e da importância em 

manter a terapêutica. É transmitido ao doente que toda a medicação remanescente após o término do 
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tratamento pode e deve ser devolvida ao hospital, através deste setor da Farmácia, sendo reaproveitada 

caso reúna condições. 

 É possível efetuar-se a venda de medicamentos em regime de Ambulatório, mas apenas em casos 

excecionais de rutura comprovada de stock em pelo menos três farmácias comunitárias ou em casos em 

que a necessidade da medicação é imediata, em situações de urgência [55]. 

 

4. Ensaios Clínicos  

O desenvolvimento de novos medicamentos envolve um processo de investigação rigoroso e 

demorado, estruturado em várias etapas, que permitem a determinação da segurança e eficácia do novo 

medicamento.  

De acordo com a Lei nº 21/2014, de 16 de abril, alterada pela Lei nº 73/2015 de 27 de julho, que 

regula a investigação clinica, os Ensaios Clínicos são definidos como  "qualquer investigação conduzida 

no ser humano, destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou os outros efeitos 

farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou identificar os efeitos indesejáveis de 

um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a 

eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança ou 

eficácia" [56]. 

De forma geral, um Ensaio Clínico tem como objetivo o acréscimo de conhecimento sobre o 

medicamento em estudo e envolve quatro fases sequenciais, que diferem no tempo de duração, nas 

caraterísticas da amostra e na finalidade que possuem (Anexo XXXV). Os Ensaios Clínicos em análise no 

CHP são maioritariamente de fase III, no então também existem alguns ensaios de fase II e IV. Existem 

dois deles da iniciativa do investigador, em que a farmacovigilância é da responsabilidade dos SF. 

 O processo de desenvolvimento de um Ensaio Clínico implementado no Hospital é longo e 

envolve diversas fases e intervenientes (Anexo XXXVI). 

4.1. Principais Intervenientes de um Ensaio Clínico 

Para que o Ensaio Clínico seja conduzido de forma eficaz é necessário a constante cooperação entre 

todos os seus intervenientes de forma a garantir a credibilidade dos dados obtidos.  

Dos intervenientes neste processo, destaca-se o Promotor que é responsável pela conceção, gestão, 

financiamento e pedido de aprovação do ensaio às entidades reguladoras (Comissão de Ética para a 

Investigação Clínica; Comissão Nacional de Proteção de Dados e INFARMED); o Investigador que é um 

Médico com experiência profissional reconhecida para o exercício da atividade de investigação, o 

Monitor que é designado pelo Promotor e constitui o principal elo de ligação entre o Promotor e o 

Durante o estágio, apercebemo-nos de todo o dinamismo inerente a este setor do 

Ambulatório, uma vez que há o contato direto com o utente e constantemente surgem situações novas. 

Tivemos possibilidade de acompanhar todo o processo de atendimento em regime de Ambulatório, de 

trabalhar com o sistema informático, de fazer a preparação da medicação a ceder, e de contactar com 

o doente em si.  
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Investigador, sendo responsável pelo supervisionamento do EC; o Coordenador que faz a ponte entre 

Investigador, SF e o doente, e o Farmacêutico, responsável pelo EC que assegura todo o circuito do 

medicamento experimental (receção/verificação/armazenamento e dispensa) no centro de ensaio [57].  

4.2. Instalações da Unidade de Ensaios Clínicos  

De acordo com a legislação atual, os Serviços Farmacêuticos Hospitalares são o local onde se deve 

armazenar, controlar e dispensar o medicamento experimental (ME). Desta forma, os SF do CHP 

possuem um local próprio destinado aos EC – a Unidade de Ensaios Clínicos (UEC). Este setor é 

constituído por duas salas contínuas que correspondem a um gabinete de trabalho e a uma sala de acesso 

restrito onde é feito o armazenamento dos ME (Anexo XXXVII). 

No gabinete de trabalho encontra-se guardada, em armários de acesso restrito, toda a documentação 

relativa aos Ensaios Clínicos que se encontram decorrer. 

Na sala de armazenamento, onde são guardados os medicamentos que podem ser conservados à 

temperatura ambiente ou a medicação devolvida, é feito o controlo e a monitorização da temperatura e 

humidade, através de um dispositivo (dataloger). Os ME que necessitam de temperatura entre os 2 – 8ºC 

são armazenados num frigorífico com temperatura monitorizada por sonda. O download dos dados dos 

dispositivos de controlo da temperatura e humidade deve ser feito quinzenalmente e estes são arquivados 

sob a forma de gráfico, após validação e assinatura do Farmacêutico, em pasta própria. 

 Na sala de armazenamento também existe um armário de acesso restrito destinado ao arquivo de 

toda a documentação dos ensaios já encerrados. De acordo com a legislação em vigor (Decreto-lei nº 

102/2007, artigo 20) a documentação essencial do ensaio deve permanecer arquivada, no centro de 

ensaio, por um período de cinco anos após conclusão do estudo [58]. 

4.3. Receção, Verificação e Acondicionamento do Medicamento Experimental  

Os medicamentos destinados aos Ensaios Clínicos dão entrada nos Serviços Farmacêuticos através 

da zona de receção do APF. Após verificação dos dados e da integridade da encomenda é feito o 

preenchimento do impresso de receção do medicamento experimental (Anexo XXXVIII), pelo AOP e as 

encomendas são enviadas para a UEC. 

Após abertura da encomenda, o Farmacêutico responsável procede à verificação da medicação 

conferindo a identidade, o estado de conservação das amostras, a integridade das embalagens, a 

quantidade recebida (de acordo com o descrito no documento que acompanha a medicação – drug 

shipment receipt), o prazo de validade, o número de lote, a presença de certificados de análise e os 

dispositivos de registo de temperatura durante o transporte (dataloger). Caso o dataloger apresente um 

desvio de temperatura, o Promotor deve ser notificado e a medicação é colocada de quarentena de acordo 

com o procedimento descrito no Procedimento Geral de Ensaios Clínicos, enquanto se aguarda a resposta 

do Promotor.  

O acondicionamento do ME recebido é feito por ordem crescente de lote/número de tratamento, de 

acordo com as condições de temperatura indicadas pelo Promotor. 

Depois da verificação e armazenamento da encomenda o Farmacêutico responsável deve reportar 

imediatamente a sua receção na plataforma de cada estudo, de acordo com o método pré-estabelecido 
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(usualmente IVRS - Interactive Voice Response System ou IWRS - Interactive Web Response System), 

atualizar os registos de receção/inventário e arquivar os “Drug shipment receipt” e os certificados de 

análise no dossier do respetivo estudo [57, 58]. 

4.4. Prescrição, dispensa e administração do Medicamento Experimental 

A prescrição de um ME é efetuada pelo Investigador ou outro Médico autorizado em impresso 

próprio (Anexo XXXIX) devidamente preenchido com a identificação do doente, do ensaio em causa e do 

medicamento ou número de tratamento a ser dispensado e com a assinatura do Investigador.  

O ME pode ser dispensado sem manipulação prévia, mas caso seja necessário esta é efetuada na 

Produção após emissão da respetiva ordem de preparação, previamente validada e de acordo com as 

caraterísticas do fármaco e do doente.  

Após receber a prescrição o Farmacêutico procede à sua dispensa, com o auxílio da plataforma 

IWRS que permite a atribuição do lote a utilizar. O CHP possui uma base de dados, elaborada 

internamente pelo Farmacêutico responsável do setor, de todos os ensaios e do procedimento mais 

adequado de dispensa e receção para cada um. Inicialmente verifica-se o correto preenchimento do 

impresso e regista-se na área específica do mesmo o número do tratamento dispensado, a quantidade, lote 

e prazo de validade. Para além disto, ainda se efetua o registo da dispensa no dossier do respetivo estudo 

e em formato digital. 

A dispensa pode ser efetuada ao Investigador, ao Coordenador do estudo, à unidade de internamento 

do doente, ou ao próprio doente. A administração pode ser efetuada pelo Enfermeiro ou Médico com 

formação para tal ou pelo próprio doente, em casa [57, 58]. 

4.5. Devolução e Destruição do Medicamento Experimental 

Os doentes devem devolver as embalagens após utilização (completa ou parcial) ou após expiração 

do prazo de validade, de modo a haver um maior controlo da medicação em ensaio. Habitualmente os 

medicamentos não utilizados são devolvidos ao Promotor sendo posteriormente destruídos em local 

adequado por inceneração. 

4.6. Visitas de Monitorização  

De forma a garantir a linearidade do processo, assegurar a qualidade dos dados obtidos e promover o 

sucesso do estudo são efetuadas visitas regulares ao centro por Monitores. 

Após aprovação do Ensaio Clínico é efetuada uma visita de início, com toda a equipa, de forma a ser 

apresentado o protocolo e debatidos todos os procedimentos a adotar para este estudo (data de entrega de 

amostras, prescrição, dispensa, preparação e devolução/destruição). Durante o período em que o EC 

decorre são efetuadas visitas periódicas nas quais o Monitor verifica o acondicionamento da medicação, 

os registos efetuados e a qualidade dos dados obtidos, alertando caso seja necessário efetuar alterações. 

No final do EC é efetuada uma visita de encerramento na qual se avalia qualidade dos resultados obtidos 

[57, 58]. 
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III. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

1. Ações de Formação/Apresentações 

Durante os dois meses do nosso estágio, foi-nos feito o convite para assistirmos a três Ações de 

Formação realizadas na biblioteca dos SF, por entidades exteriores ao Hospital, com o objetivo de 

elucidar a equipa de Farmacêuticos do HSA acerca de novos fármacos, estudos em curso ou outras 

questões pertinentes para a comunidade hospitalar. Foram momentos de aquisição de conhecimento para 

todos os presentes, principalmente para nós estagiárias, que assistimos com afincado interesse à discussão 

de ideias e transmissão de testemunhos e experiências entre os Farmacêuticos deste Hospital e os 

oradores. A descrição das Ações frequentadas, encontra-se em anexo (Anexo XXXXI). 

2. Palestras 

Frequentámos duas Palestras Formativas, durante o nosso estágio, no exterior do CHP. Tivemos 

oportunidade de acompanhar uma das Farmacêuticas, Dra. Paulina Aguiar, e de conhecer, desta forma, 

um ambiente de troca de experiências e conhecimento entre profissionais de saúde de vários pontos do 

mundo. A descrição das Palestras frequentadas, encontra-se em anexo (Anexo XXXXI). 

3. Reuniões de Auto-Imunes - Medicina Interna 

Uma atividade na qual participámos e que nos suscitou muito interesse foi a reunião semanal do 

departamento das doenças auto-imunes, onde estivemos presentes por duas vezes, a convite da Dra. 

Paulina Aguiar. Nestas reuniões, são discutidos diversos casos clínicos de difícil resolução, apresentados 

essencialmente por Médicos Internistas do HSA, mas também de Centros Hospitalares exteriores. O 

objetivo é que o debate de ideias culmine numa proposta terapêutica ajustada para o doente em si, mesmo 

que isso implique uma autorização especial para a dispensa do medicamento.  Destacamos a importância 

da presença do Farmacêutico Hospitalar nestas reuniões, pois a sua experiência pode em muito contribuir 

para a resolução destes casos. A sua intervenção passa por esclarecer dúvidas acerca dos custos inerentes 

ao tratamento, dos efeitos adversos, de experiências passadas, dos procedimentos burocráticos associados, 

etc. Esta é uma vertente que revela o potencial que o Farmacêutico Clínico pode ter, sendo a sua futura 

integração nas equipas médicas uma mais valia a todos os níveis. 

4. Revertências 

Uma das funções da Farmácia de Ambulatório é rececionar os medicamentos dispensados neste 

setor, mas que por alguma razão não foram utilizados. É feito o registo do dia e da pessoa que recebeu a 

Durante o período em que estivemos na UEC foi possível conhecer alguns dos ensaios clínicos 

em funcionamento no CHP (Anexo XXXX) e acompanhar todos os processos inerentes. Procedemos 

ao registo da receção, dispensa e de todas as verificações necessárias. Assistimos a várias visitas de 

monitorização e a uma visita de início de estudo. 
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devolução, e posteriormente é averiguado se esses medicamentos cumprem os critérios de aceitação para 

poderem ser cedidos a outros doentes [59]. Enquanto estagiárias, fomos responsabilizadas por conferir 

toda a medicação revertida que permanecia em stand by no Ambulatório. Selecionámos como viáveis, 

medicamentos cujos blisters permaneciam inviolados, dentro do prazo de validade e com embalagens em 

bom estado, que sugeriam boas condições de armazenamento. Neste conjunto de medicamentos 

identificámos alguns que não são de uso hospitalar, mas que reservámos para serem doados a grupos 

carenciados, através de uma campanha de recolha a decorrer em parceria com uma Organização não 

Governamental (ONG). Foram também reservados para este fim, alguns medicamentos hospitalares que 

apesar de não apresentarem condições para dispensa ao público de Ambulatório, ainda estão íntegros e 

podem satisfazer necessidades de pessoas carenciadas.  

Este processo foi posteriormente conferido por um Farmacêutico, que procedeu segundo as normas e 

deu entrada da medicação no sistema informático, no Circuito do Medicamento (CdM). 

5. Intervenção Farmacêutica – Casos Clínicos 

Durante a nossa semana de formação no setor da DID, apercebemo-nos das constantes intervenções 

farmacêuticas feitas aquando da validação das prescrições dos doentes internados. Conscientes da 

importância destas intervenções para a saúde do doente, decidimos estudar alguns casos em particular, de 

modo a compreendermos em que consistiam as incongruências detetadas ao nível da farmacoterapia. 

Através do setor de Cuidados Farmacêuticos tivemos acesso aos dados em questão e fizemos a 

interpretação possível dos casos, que apresentamos em anexo (Anexo XXIX). 

6. Curso de Boas Práticas Clínicas  

Aquando da passagem pelo setor dos Ensaios Clínicos, surgiu o interesse pela realização do curso de 

Boas Prática Clínicas (GCP), fundamental para singrar nesta área. Optámos por fazer um pequeno curso 

online, “Good Clinical Practice (Investigator Version)” que nos permitiu adquirir bastante conhecimento 

acerca das funções do investigador num Ensaio Clínico e das práticas que deve seguir. No final, a 

avaliação de conhecimentos foi feita através de questões online, e após aprovação, obtivemos o nosso 

certificado “Investigator Site Personnel ICH GCP Training Certificate”(Anexo XXXXII).  

As Boas Práticas constituem um conjunto de requisitos de qualidade que devem ser respeitados no 

que diz respeito à conceção, realização, registo e notificação dos EC realizados em humanos, de modo a 

ser comprovada a eficácia e segurança de um novo medicamento e de forma a que os EC sejam aceites 

pelas entidades reguladoras. 

 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No final deste estágio curricular em Farmácia Hospitalar, surge a necessidade de fazer um balanço 

geral ao período de formação que concluímos no Centro Hospitalar do Porto. Por um lado, a sensação é a 

de que crescemos muito enquanto futuras Farmacêuticas, aprendemos imenso acerca de uma área 

profissional até então desconhecida para nós, aplicámos os conhecimentos teóricos obtidos no curso e 

sentimo-nos úteis, por nos terem dado oportunidade de participar ativamente nas atividades diárias de um 
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Farmacêutico Hospitalar. Contatámos com variadíssimos medicamentos restritos ao uso hospitalar, 

passando a conhecer melhor a sua ação terapêutica e demais características.  

Foi interessante perceber a importância dos Serviços Farmacêuticos dentro de um Hospital, e 

constatar como a organização dos diferentes setores internos, permite o bom funcionamento de todo o 

circuito do medicamento e a resposta ao doente. A equipa do CHP trabalha em conjunto para a gestão 

racional dos medicamentos e dos recursos, garantindo a distribuição da medicação aos utentes, o apoio às 

equipas médicas e de enfermagem, e assim o aumento da qualidade na prestação de cuidados de saúde. 

Em suma, concluímos que esta experiência foi muito positiva para cada uma de nós, e que todos os 

objetivos traçados inicialmente foram alcançados, tendo este estágio superado as nossas expetativas no 

que toca à aprendizagem e à confiança depositada. Certamente que estaremos agora mais aptas a 

prosseguir a nossa grande vontade de nos tornarmos profissionais de excelência!  
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ANEXOS 
 

Anexo I – Certificado ISO do CHP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II – Organização dos Recursos Humanos nos SF do CHP 
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Anexo III – Organização do Estágio Curricular 

MÊS SEMANA 
GRUPO 1 GRUPO 2 

Catarina Carolina Patrícia 

S
E

T
E

M
B

R
O

 5 a 9 Leitura das Instruções de Trabalho 

12 a 16 APF UFO Produção 

19 a 23 Ensaios Clínicos Produção UFO 

26 a 30 UFO Ambulatório 

O
U

T
U

B
R

O
 

3 a 7 Produção APF 

10 a 14 Ambulatório DID 

17 a 21 DID Ensaios Clínicos 

24 a 31 Elaboração do Relatório 

 
Anexo IV – Esquema do Circuito do Medicamento 
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Anexo V –  Sistema de kanbans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VI – Planta do Armazém de Produtos Farmacêuticos 
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Anexo VII – Sala de Produção de Medicamentos Não Estéreis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VIII - Ordem de Preparação de um Medicamento Não Estéril 
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Anexo IX – Composição de um Medicamento Não Estéril produzido 
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Anexo X – Ordem de Preparação de um Medicamento Estéril 
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Anexo XI – Rótulo de um Medicamento Estéril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XII – Câmara de Fluxo Laminar na Sala de Preparação de Estéreis 
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Anexo XIII – Ordem de Preparação de um Medicamento de Nutrição Parentérica 
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Anexo XIV – Bomba de Enchimento Automático para preparação de Bolsas de Nutrição Parentérica 
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Anexo XV – Esquema das regras exigidas nas diferentes zonas da Unidade de Farmácia Oncológica 

 

 

Anexo XVI – Zona Branca da Unidade de Farmácia Oncológica 
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Anexo XVII - Zona Negra da Unidade de Farmácia Oncológica 
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Anexo XVIII – Impressos de prescrição do Hospital de Dia (rosa) e do Internamento (verde) 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIX - Exemplo de um Protocolo Clínico - Protocolo Oncológico/Quimioterapia e Radioterapia 
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Anexo XX – Ordem de Preparação e Rótulo de um Medicamento Citotóxico 
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Anexo XXI – Sistemas de Reposição de stocks usados na Distribuição Clássica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXII – Esquema do carro e Impresso do Registo de Processamentos e Emissão de Listas de 

Unidose 

 

 

 

 

 

Sistema de reposição por HLS

Figura 1

Sistema de reposição por stock nivelados -
ex: Pyxis® da Unidade de Cuidados 

Intensivos do CHP.

Figura 2

Sistema de reposição por 
kanban

Figura 3
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Anexo XXIII- Sistema de Distribuição Semiautomático  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Anexo XXIV- Esquema geral da Validação e Aviamento de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos   
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Anexo XXV - Requisição de Material de Penso  
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Anexo XXVI - Prescrição e requisição de antídotos 
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Anexo XXVII- Requisição/Distribuição e Administração dos Hemoderivados 
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Anexo XXVIII - Requisição de Estupefacientes  
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Anexo XXIX - Casos clínicos  

 

Primeiro caso clínico: 

 

 O primeiro caso clínico é referente a uma prescrição médica do dia 18-10-2016 de um indivíduo 

internado na unidade de Nefrologia do sexo masculino, 55 anos e 95 kg. O doente apresentava um valor 

de creatinina de 1,42 mg/dl e uma clearance de creatinina de 55,2 ml/min, um valor baixo. Foi admitido 

com uma situação de Insuficiência Renal.  

 A prescrição médica era constituída pela seguinte farmacoterapia, organizada em esquema: 

 

 Esta prescrição médica foi avaliada pelo farmacêutico e, apesar de concordante em todos os 

restantes fármacos, surgiram dúvidas quanto à posologia do Ganciclovir. Recorrendo ao auxiliar 

UpToDate, é possível verificar que, com o valor bioquímico de clearance renal de 55,2 ml/min, para uma 

terapia de manutenção, a dose deveria muito inferior àquela prescrita. 

 Após intervenção farmacêutica, o médico reviu e prescreveu 250 mg de 24/24h. Uma 

sobredosagem poderia provocar efeitos adversos no doente, nomeadamente toxicidade hematológica [A] 
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Segundo caso clínico: 

 

 O caso clínico remete para uma prescrição médica efetuada no dia 26-10-2016 pelo serviço 

clínico de Medicina A. Para este doente não foi possível a recolha dos dados clínicos e bioquímicos pelo 

que a informação que obtivemos é que se trata de um indivíduo do sexo masculino.  

 A farmacoterapia incluia:  

 

 

 
  

 O doente encontra-se numa terapia antirretroviral com combinação de quatro fármacos de classes 

distintas. Esta diversidade permite um aumento de alvos terapêuticos e um benefício clínico. Neste caso, 

não está a ser seguida uma terapêutica de primeira linha que inclui dois fármacos nucleósidos inibidores 

da transcriptase reversa em conjunto com um fármaco de outro grupo terapêutico. [B, C] 

 O Ritonavir é um fármaco que associado ao Darunavir permite uma melhoria na eficácia da 

terapêutica. Dessa forma, o farmacêutico ao validar a prescrição médica não considerou correta a 

posologia de 24/24h do Ritonavir. A posologia do Darunavir também era elevada pelo que foi colocada 

em "Observações da Farmácia" um alerta para o médico rever. 

 Após esta intervenção farmacêutica o médico alterou a frequência de administração do Ritonavir 

para 12/12h. Além disso, permitiu rever e alterar a dosagem do Darunavir para metade, 600 mg. Esta 

sobredosagem poderia ter levado a efeitos adversos, com possível toxicidade e monitorização exigente 

dos sinais vitais e ECG. [B] 

 

 

[A] US. National Library of Medicine - Medline Plus, Ganciclovir. Acessível em: 

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605011.html [acedido a 29 Novembro de 2016] 

 

[B] Plano Nacional para a infeção VIH/SIDA - Recomendações Portuguesas para o tratamento da 

infeção por VIH-1 e VIH-2 - Direção Geral da Saúde, 2015. 

 

[C] INFARMED (2015) - Medicamentos ARV para o tratamento da infeção por vírus da 

imunodeficiência humana. Acessível em: htto://www.infarmed.pt [Acedido em 30 Novembro de 2016] 
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Anexo XXX – Balcões de Atendimento da UFA 

 

Anexo XXXI – Armazém avançado da UFA (gavetas organizadas por patologia e por ordem alfabética) 
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Anexo XXXII - Armazém avançado da UFA (frigoríficos) 
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Anexo XXXIII – Termo de Responsabilidade 
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Anexo XXXIV – Documento obrigatório para dispensa de Talidomida no Ambulatório 
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Anexo XXXV - Fases de um Ensaio Clínico 

 

Anexo XXXVI: Processo de desenvolvimento de um Ensaio Clínico no Hospital 
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Anexo XXXVII - Planta das salas da UEC 

 

 

Planta do Gabinete de Trabalho da UEC  

 

Planta da Sala de Armazenamento de ME da UEC 
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Anexo XXXVIII - Impresso de receção da Medicação de Ensaio Clínico 
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Anexo XXXIX - Impresso de Prescrição de Medicação para Ensaio Clínico 
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Anexo XXXX – Interpretação de alguns Ensaios Clínicos em curso no CHP 

 

ENSAIO CLINICO 

 

INDICAÇÕES 

TERAPÊUTICAS 

DESENHO DO ESTUDO 
PRINCIPAL 

OBJECTIVO 

BASE 

(HGS1006-C1113 

Belimumab) 

Anticorpo monoclonal 

recombinante humano IgG1λ 

usado para a diminuição da 

atividade dos linfócitos B em 

doentes com Lúpus 

Eritematoso Sistemático. 

Estudo randomizado com 5000 

doentes, com dupla ocultação, 

randomizado 1:1 com 

Belimumab e terapia padrão 

versus placebo e terapia padrão. 

Avaliar 

mortalidade e 

efeitos adversos 

após um ano. 

ULTRAGENYX 

(UX003-β-

glucuronidase 

humana 

recombinante- 

rhGUS) 

Terapêutica de reposição 

enzimática a longo prazo para 

o tratamento de 

Mucopolissacaridose tipo 7 

(deficiência lipossómica de β-

glucuronidase). 

Terapêutica de reposição 

enzimática a longo prazo para o 

tratamento de 

Mucopolissacaridose tipo 7 

(deficiência lipossómica de β-

glucuronidase). 

- 

MK-3475 

(Pembrolizumab) 

Anticorpo monoclonal 

recombinante IG4/kappa 

usado para a diminuição da 

atividade dos linfócitos B e T 

em doentes com cancro 

recorrente/metastático da 

cabeça e pescoço. 

Ensaio intervencional de fase 

III, com controlo ativo sem 

ocultação. 446 doentes 

randomizados 1:1 em 

Pembrolizumab versus 

tratamento padrão durante 24 

meses. 

Comparar 

sobrevivência 

global e avaliar 

perfil de 

segurança e 

tolerância do 

Pembrolizumab. 

CHECKMATE 

(BMS-936558 

Nivolumab) 

Anticorpo monoclonal 

recombinante IG4/kappa 

usado para a diminuição da 

atividade dos linfócitos B e T 

em doentes com cancro do 

pulmão de não pequenas 

células escamosas. 

Ensaio de fase II, aberto, com 

950 doentes em monoterapia 

com Nivolumab que tenham 

recebido tratamento prévio 

sistémico. 

Determinar 

incidência de 

efeitos adversos, 

avaliar 

sobrevivência 

global e a taxa de 

resposta obtida. 

BITRIAL 

(BI 655066 

Secukinumab) 

Anticorpo monoclonal 

humano G1/κ-class (IgG) anti-

interleucina-17ª usado para 

suprimir a cascata inflamatória 

induzida pela citocina IL-17A, 

em doentes com psoríase 

moderada a crónica. 

Ensaio multinacional, 

duplamente cego, duplamente 

dummy com randomização 

inicial entre Secukinumab e 

Adalimumab e randomização 

posterior deste grupo após 

avaliação da eficácia clínica. 

Estudar eficácia e 

segurança do 

Secukinumab em 

comparação com 

Adalimumab. 

SUGAMMADEX 
Sugammadex é uma gama 

ciclodextrina modificada que 

Estudo randomizado da 

iniciativa do investigador com 

Estudo da eficácia 

e redução da dose 
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tem a capacidade de formar 

um complexo com um agente 

bloqueador neuromuscular. 

35 doentes após cirurgia com 

rocurónico versus bloqueador 

neuromuscular reverso com 

Sugammadex. 

de anestésico. 

Avaliação da 

qualidade de 

recuperação. 

RING (Rituximab) 

Anticorpo monoclonal 

quimérico rato/homem 

dirigido contra proteína CD20 

dos linfócitos B. Utilizado no 

tratamento de nefrite lúpica 

com proteinúria persistente. 

Ensaio aberto de fase III, da 

iniciativa do investigador, em 

194 doentes com adição de 

Rituximab ao tratamento padrão 

versus isolado. 

Remissão, 

resposta renal 

completa em dois 

anos de 

tratamento. 

START Não aplicado. 

Ensaio internacional 

randomizado que compara 

terapia antecipada versus 

deferida em 4000 indivíduos 

infectados com HIV-1. 

Determinar as 

diferenças na 

mortalidade e 

morbilidade. 

OPTIMISE 

(Secukinumab) 

Anticorpo monoclonal 

humano G1/κ-class (IgG) anti-

interleucina-17ª usado para 

suprimir a cascata inflamatória 

induzida pela citocina IL-17A, 

em doentes com psoríase em 

placas moderadas a severas. 

Fase IIIb, aberto, com 2257 

pacientes. Estudo da terapia de 

manutenção, após 24 semanas 

de tratamento padrão, com 

randomização entre 

administração de Secukinumab 

de 4/4 semanas versus 6/6 

semanas. 

Avaliar eficácia, 

segurança e 

tolerabilidade. 

Estudar a 

qualidade de vida 

e produtividade 

laboral. 

GO 29456 

(Atezolizumab) 

Anticorpo monoclonal de 

isotipo IgG1 dirigido contra 

PD-L1 

Ensaio fase III em regime aberto 

com 1200 doentes aleatorizados 

com Atezolizumab em 

combinação com Carboplatina e 

Paclitaxel em comparação com 

a mesma combinação mas com 

Bevacizumab e Atezolizumab, 

Carboplatina e Paclitaxel e 

Bevacizumab em comparação 

com a mesma terapia sem 

Atezolizumab. 

Avaliar a 

segurança, 

tolerabilidade e 

farmacocinética. 

ISIS 420915 

Oligonucleótido antisense de 

2ª geração que tem como alvo 

a transtirretina para doentes 

com PAF (Polineuroparia 

Amiloidótica Familiar). 

Estudo fase II/III de dupla 

ocultação controlado por 

placebo ao longo de 65 semanas 

com 135 doentes aleatorizados 

2:1 (90 doentes no braço do 

tratamento com ISIS e 45 com 

Avaliar da 

eficácia, 

segurança e 

tolerabilidade 

bem como 

farmacocinética 
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placebo). do fármaco sob 

administração 

subcutânea. 

NEPTUNE (MEDI 

4736 

Durvalimumab) 

Imunoglobulina humana IgG2 

dirigida contra CTLA-4 dos 

linfócitos T, inibindo a sua 

ativação e libertando citocinas. 

Utilizado em doentes com 

carcinoma de pulmão de não 

pequenas células avançado ou 

metastizado 

Estudo multicêntrico, aberto de 

fase III com 960 doentes 

aleatorizados com o 

medicamento experimental em 

combinação com 

Tremelimumab em comparação 

com o tratamento padrão 

Avaliar eficácia 

da associação 

tendo em conta a 

sobrevivência 

global. Avaliar 

farmacocinética, 

imunogenicidade 

e perfil de 

segurança e 

tolerabilidade. 

TOURMALINE 

(MLN 2238 

Ixazomib) 

Ixazomib é um péptido de 

ácido borónico modificado 

que tem como alvo o 

proteossoma. Utilizado em 

doentes com Mieloma 

Múltiplo diagnosticado de 

novo não tratados com células 

estaminais. 

Ensaio fase III com dupla 

ocultação para 761 doentes com 

aleatorizados 3:2 com Ixazomib 

oral como terapêutica 

manutenção. 

Estudar o efeito 

da terapêutica de 

manutenção 

SONAR 

(ABT-627 

Atrasentan) 

Atrasentan inibe seletivamente 

a ligação de péptidos do 

endotélio com o receptor 

ETA, inibindo uma progressão 

da neuropatia diabética em 

doentes com diabetes tipo 2 e 

nefropatia. 

Estudo duplamente cego, 

paralelo, randomizado em 4148 

doentes com placebo e 

atrasentan durante 48 meses. 

Avaliar efeito 

terapêutico, 

efeitos na 

mortalidade e 

morbilidade 

cardiovascular. 

DANUBE 

(MEDI 14736 

É uma imunoglobulina 

humana da IgG1k que inibe a 

ligação PD-L1, estimulando 

uma resposta imunológica 

antitumoral. Utilizada em 

doentes com cancro urotelial 

da bexiga e estadio IV. 

Estudo de fase III sem ocultação 

em 525 doentes randomizados 

1:1:1 em terapia com o 

medicamento experimental, este 

combinado com Tremilimumab 

e uma terapia convencional. 

Determinação da 

eficácia e 

segurança da 

combinação. 
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 Anexo XXXXI – Ações de formação/Palestras frequentadas durante o estágio no CHP 
 

FORMAÇÃO DATA/HORÁRIO SUMÁRIO FORMADOR(A) 

Triumeq- Dados 

de eficácia e 

segurança 

(DTG/ABC/3TC) 

– ViiV 

HealthCare 

14/09/2016 

14h30 – 15h30 

Apresentação de um regime terapêutico inovador 

no tratamento do VIH (Vírus da Imunodeficiência 

Humana), constituído por um só comprimido com 

Dolutegravir, Abacavir e Lamivudina. Discussão 

dos dados de eficácia e segurança que comprovam 

a potencialidade deste fármaco. 

Zita Viegas 

Da proteção à 

escolha: Nova 

era dos 

medicamentos 

biológicos? - 

Abbvie 

19/10/2016 

15h00 – 16h00 

 

Apresentação sobre as vantagens e desvantagens 

da substituição dos medicamentos biológicos por 

biossimilares, em meio hospitalar. Referência aos 

estudos realizados no âmbito da comparação entre 

os medicamentos de referência e os seus similares. 

Debate sobre a situação atual de Portugal no 

consumo destes fármacos e a aposta da Abbvie 

nos medicamentos biológicos e na área da 

Imunologia. 

Sofia Borges 

Estratégias de 

prevenção 

pneumocócica na 

população adulta 

- Pfizer 

26/10/2016 

14h30 – 15h30 

 

Exposição acerca do impacto global da doença 

Pneumocócica, sua classificação e fatores de risco. 

Apresentação dos diferentes tipos de vacinas da 

Pfizer, para prevenção pneumocócica, 

nomeadamente a VPC13 (conjugada) e a VPC23, 

direcionadas a múltiplos serotipos. Discussão da 

importância da vacinação nas crianças e nos 

adultos, na comunidade e a nível hospitalar, bem 

como das comparticipações destas vacinas para 

diferentes grupos de doentes. 

farmacêutica da 

Pfizer 

 

PALESTRA DATA/HORÁRIO SUMÁRIO 

Porto’ 

Autoimmune 

Meeting 

(PAM) 

20 / 10/ 2016 

09h00 – 18h00 

Encontro organizado pela Unidade de Imunologia Clínica do HSA, onde 

imunologistas experientes debateram os últimos avanços da comunidade 

científica no que toca à Imunopatologia das Doenças Auto-imunes e à 

Imunodeficiência em si. Discussão de fármacos biológicos cuja eficácia 

clínica é evidente em muitas dessas doenças. 

Jornadas de 

Medicina 

Intensiva do 

Porto (JMIP) 

21 / 10/ 2016 

09h00 – 18h00 

Encontro organizado pela Unidade de Cuidados Intensivos do CHP, onde 

profissionais de saúde ligados aos Cuidados Intensivos, abordaram questões 

relacionadas com a Infeção e Antiobioterapia em Cuidados Intensivos, bem 

como questões da relação com o doente. Discussão da resistência aos 

antibióticos e da importância da prescrição consciente. 
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Anexo XXXXII – Certificado Curso de Boas Práticas 
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