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Resumo 

    Através do estágio curricular os alunos do 5º ano do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas obtêm o primeiro contacto com o exercício da profissão 

farmacêutica, sendo este fundamental para colocar em prática todos os 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso. 

    O estágio curricular decorre durante 6 meses, sendo que o estágio em farmácia 

comunitária é obrigatório e o de hospitalar é opcional. O meu estágio em comunitária 

decorreu na FC de novembro de 2016 a março de 2017. 

    Neste relatório estão descritas de uma forma sucinta todas as atividades e projetos 

realizados ao longo do estágio. Encontra-se, então, dividido em duas partes: a 

primeira descreve todas as atividades realizadas nesta farmácia, onde incluo todas as 

tarefas que tive oportunidade de concretizar. A segunda descreve os projetos 

desenvolvidos por mim, o folheto informativo sobre o risco do uso indevido das 

benzodiazepinas e os anticoncecionais. 

    O rastreio cardiovascular foi, também, um projeto desenvolvido por mim, no entanto 

decidi colocar na primeira parte do relatório por uma questão de espaço, uma vez que 

as benzodiazepinas e os anticoncecionais ocuparam-me as 20 páginas destinadas aos 

projetos desenvolvidos. Assim, não pude aprofundar este tema apenas descrever de 

uma forma resumida todo o processo, resultados e o porquê de o ter desenvolvido. 
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Parte I - Atividades desenvolvidas na Farmácia Central 

1. Introdução 

    O estágio em farmácia comunitária permite aos estudantes do 5º ano um contacto direto 

com a realidade deste setor. Tem como principais objetivos a consciencialização da 

importância do papel farmacêutico e o contacto direto com todas as tarefas realizadas numa 

farmácia de oficina.  

    Ao longo dos 4 meses (Novembro de 2016 a Março de 2017) de estágio na FC pude 

desempenhar e ver as mais diversas funções de um farmacêutico no contexto da farmácia 

comunitária. Todas as tarefas realizadas estão representadas no seguinte cronograma (Tabela 

1). 

 

Tabela 1: Cronograma de tarefas realizadas na farmácia

Tarefas 
realizadas 

Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março 

Adaptação ao 
espaço e 

integração na 
equipa de trabalho 

 

Receção, 
verificação e 

armazenamento de 
produtos 

     
Controlo dos 

prazos de validade 

 

   

 

Gestão de 
devoluções 

 

    Primeiro contacto 
com o atendimento 

e funcionamento 
do sifarma 

 

 

 
 

  

Determinação dos 
parâmetros 
bioquímicos 

 

    
Atendimento com 

supervisão 

 

  

  

Atendimento com 
autonomia 
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2. Farmácia Central 

2.1. Localização geográfica 

    A FC localiza-se na rua Avenida 25 de Abril, na freguesia de S. Cosme do concelho de 

Gondomar. Está localizada numa zona de movimento, uma vez que está perto da escola 

secundária, de serviços de prestação de cuidados de saúde como a clínica de Gondomar, um 

laboratório de análises clínicas e uma clínica 

dentária, permitindo assim aos utentes destes 

serviços um rápido acesso à medicação após 

consultas. A farmácia apresenta um carácter 

bastante familiar, uma vez que existe uma zona 

de habitação perto da farmácia. 

   A maioria dos utentes da farmácia é uma 

população idosa, sendo a maioria fidelizada há 

muitos anos, o que permitiu um contacto mais direto com os mesmos. 

2.2. Horário de funcionamento 

    A farmácia nos dias úteis encontra-se aberta desde as 9h da manhã até às 13h da tarde, 

havendo uma pausa para o almoço de uma hora, reabrindo às 14h e fecha às 20 h da noite. 

Aos sábados está aberta na parte da manhã das 9h às 13h. Quando está em serviço abre à 9h 

e fecha às 20h do dia seguinte. O horário dos elementos da equipa é realizado por turnos, 

sendo estes alterados sempre que conveniente. 

2.3. Recursos humanos 

    Numa farmácia de oficina os recursos humanos são bastante importantes para o bom 

funcionamento da farmácia, uma vez que a satisfação dos utentes é crucial para a 

sobrevivência da mesma. Deste modo, deve existir uma ótima cooperação entre os 

profissionais de saúde, associada ao conhecimento científico e dedicação, numa área que hoje 

em dia é tão competitiva. A equipa técnica da FC é constituída por sete elementos, como 

descrito na tabela 2. 

 

Tabela 2: Equipa técnica da Farmácia Central 

 

Dra. Maria Adelaide Lamy Diretora técnica 

Dra. Ana Cristina Brito  Farmacêutica adjunta 

Dra. Sónia Moreira  Farmacêutica adjunta substituta 

Ana Ferreira Técnica auxiliar de farmácia 

Odila Mendes Técnica auxiliar de farmácia 

Vanda Santos Técnica auxiliar de farmácia 

Dalila Barbosa Técnica auxiliar de farmácia 

     Figura 1: Farmácia Central de Gondomar 
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2.4. Espaço físico interior e exterior 

    A farmácia dispõe de instalações adequadas e de acordo com a legislação sobre as Boas 

Práticas de Farmácia [1]. 

   Está localizada no rés-do-chão de um edifício habitacional. Exteriormente está inscrito o 

vocábulo "farmácia" e o símbolo "cruz verde" que permite uma fácil identificação da farmácia. 

Entrada da farmácia: É de fácil ao acesso aos utentes, mesmo os de mobilidade reduzida. 

    Na porta da farmácia existe uma folha com a identificação das farmácias de serviço, as suas 

moradas, bem como o horário de 

funcionamento e a identificação do 

proprietário. Esta folha é alterada sempre 

que necessário. As janelas da farmácia 

apresentam campanhas publicitárias que 

são substituídas tendo em conta o acordo 

feito entre a farmácia e as marcas. 

    Quanto ao espaço interior cumpre os 

requisitos apresentados na legislação quanto aos 

requisitos de funcionamento e às áreas mínimas 

[2].  

    Trata-se de um espaço bastante amplo, apelativo e devidamente iluminado. A maior parte 

dos expositores distribuídos e organizados pela farmácia são compostos por produtos de 

dermocosmética, que estão dispostas por marcas e fins a que se destinam, existem também 

produtos de nutrição infantil e produtos de higiene oral (Figura 2). 

Zona de atendimento: Apresenta-se com 3 balcões onde estão distribuídos 6 postos de 

atendimento, cada um deles com um computador, uma caixa registadora, leitor ótico de código 

de barras e impressora de receituário e faturas. Na farmácia existem 3 multibancos portáteis.  

Sala de atendimento: Existe também uma sala reservada para medição da pressão arterial e 

dos parâmetros bioquímicos como a glicose, colesterol e triglicerídeos, sendo destinada 

também ao aconselhamento farmacêutico, de nutrição e podologia. 

Zona de armazenamento: É uma área de acesso apenas à equipa técnica, onde se 

encontram produtos farmacêuticos que estão armazenados em gavetas, distribuídos por forma 

farmacêutica e ordem alfabética.  

Receção de encomendas: Neste local existe uma secretária ampla, um computador e uma 

impressora. Aqui as encomendas diárias provenientes da OCP Portugal® e de outros 

fornecedores são rececionadas e conferidas. Perto desta zona está localizada uma sala de 

trabalho, pertencente à diretora técnica. 

    Numa divisão diferente da área de receção de encomendas, estão localizados os cacifos 

para a colocação dos pertences pessoais das funcionárias, sendo que nessa mesma divisão 

está presente um armário onde se coloca os medicamentos pagos. Neste local encontram-se, 

também, todos os produtos farmacêuticos reservados pelos utentes. Ainda neste sítio são 

Figura 2: Interior da Farmácia Central 
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colocadas todas as encomendas para serem conferidas, com a exceção das encomendas 

diárias  

Laboratório: Está presente noutra área distinta sendo o local onde se procede à preparação 

de manipulados e preparações extemporâneas, contendo todo o material necessário. No piso 

superior ao laboratório estão armazenados todos os medicamentos e produtos farmacêuticos 

que não cabem nas gavetas da zona de armazenamento e/ou lineares. 

2.5. Os utentes da Farmácia Central 

    A maioria dos utentes da FC são idosos e na sua maioria polimedicados o que exige um 

maior controlo e atenção por parte dos farmacêuticos, sendo sem dúvida, uma mais-valia para 

quem está a estagiar. Além do mais, torna o ambiente da farmácia mais familiar e uma relação 

farmacêutico-utente mais próxima e de confiança. Não obstante, a FC também é frequentada 

por utentes de outras idades, dada a proximidade de outros serviços tanto na área da saúde 

como na área da educação. 

3. Sistema Informático 

    Atualmente, o sistema informático utilizado pela FC é o Sifarma 2000® autorizado pela 

Associação Nacional de Farmácias (ANF), instalado e monitorizado pela Global Intelligent 

Technologies (Glintt). 

    O Sifarma tem como principal objetivo facilitar o dia-a-dia de toda a equipa das farmácias 

portuguesas que possuem este software. É responsável por toda a gestão dos produtos, desde 

a sua entrada até à saída dos mesmos. Auxilia todo o trabalho da equipa desde o atendimento, 

onde permite criar fichas pessoais dos utentes, permite realizar vários tipos de vendas de 

acordo com as necessidades dos utentes e tipo de organismo a que o cliente pertence [3]. 

   Já no backoffice, é através deste programa que se realizam as mais diversas tarefas, desde 

o envio das encomendas aos fornecedores, controlo dos prazos de validade, gestão de 

devoluções e fecho mensal e anual do receituário. No menu principal do Sifarma existem 6 

divisões principais: atendimento, gestão de encomendas, receção de encomendas, gestão de 

lotes por faturar, gestão de utentes e gestão de produtos. 

   O primeiro contacto que tive com este software foi num estágio extracurricular 

organizado pela associação de estudantes o que me facilitou bastante a utilização do 

mesmo durante o meu estágio na FC. 

4. Fontes de informação  

    O farmacêutico deve dispor de diversas fontes de informação sobre os medicamentos. A FC 

possui uma biblioteca que é continuamente atualizada e organizada. Apresentando tanto em 

suporte físico e digital toda a documentação necessária para o bom funcionamento da 

farmácia. Segundo as Boas Práticas Farmacêuticas (BPF) em Farmácia Comunitária é 

obrigatório ter acesso a [4]: 
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 Prontuário Terapêutico 

 Resumo das características dos medicamentos 

     Além disso, estão presentes na FC outras fontes como a farmacopeia em diversas versões 

e o formulário galénico, além de outra bibliografia. 

    Ter informação em suporte digital permite ao farmacêutico um acesso muito mais rápido e 

eficaz à mesma. Um dos locais da internet mais utilizados é o da Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED), I.P. No entanto, como o Sifarma possui 

informações sobre a posologia e indicações terapêuticas dos medicamentos, tornou-se o 

processo de obtenção de informação ainda mais eficiente.  

 

5. Encomendas e aprovisionamento 

5.1. Aquisição de medicamentos e de outros produtos de saúde (MPS) 

    A aquisição de MPS é uma das tarefas mais importantes na gestão de qualquer farmácia, 

cujo volume de encomendas vai depender do poder económico da mesma, do seu stock 

mínimo e máximo, da sazonalidade dos produtos e do histórico de vendas. 

   As encomendas podem ser realizadas por ação de um intermediário (distribuidor grossista), 

ou por compra direta ao laboratório de interesse. A escolha do fornecedor e do laboratório 

depende de cada farmácia. Por norma, os critérios para a seleção dos mesmos são: rapidez de 

entrega, capacidade de stocks, situações de urgência, cumprimento das horas estipuladas de 

entrega, facilidade de devolução, diversidade de produtos disponíveis, descontos e 

bonificações. 

    A aquisição de produtos diretamente à indústria é sempre feita pela pessoa responsável 

pelas compras, e neste caso pela diretora técnica Dr.ª Maria Adelaide. A aquisição através de 

laboratórios ou fornecedores possui vantagens e desvantagens. Se for realizada diretamente a 

laboratórios a margem de lucro normalmente é superior, no entanto é exigido à farmácia a 

compra de quantidades maiores de produtos, além disso tem de se ter em atenção a rotação 

do produto em questão, o preço, o desconto e, sem dúvida, uma compra tem que ser feita com 

cautela e com conhecimento do produto em questão e do mercado. Este procedimento é 

facilitado com a ajuda do Sifarma. Se a aquisição for feita a fornecedores, geralmente não 

exigem a compra de quantidades mínimas de produtos, o processo de entrega é mais rápido, 

contudo as margens de lucro são menores. 

    Os fornecedores com quem a FC trabalha são a OCP Portugal® (fornecedor principal) e a 

Alliance Healthcare®. Através de comerciais, a FC compra diretamente a laboratórios como: 

Actavis®, Isdin®, Dr. Sholl® e Generis®.    

 

5.2. Gestão de stocks 

    A gestão rigorosa de stocks é fundamental, particularmente nos dias de hoje devido às 

dificuldades financeiras que o país atravessa e porque exige um investimento significativo por 

parte das farmácias. A gestão de stocks tem como principal objetivo garantir a existência de 



Parte I - Atividades desenvolvidas na Farmácia Central | Rita Lopes 

6 
 

MPS de forma a suprir as necessidades dos utentes entre a entrega e o fornecimento dos 

produtos [4]. 

    Esta gestão tem de ser feita de uma forma criteriosa, uma vez que a farmácia deve ser 

sempre capaz de satisfazer as necessidades dos utentes, contudo não deve exceder nas 

quantidades existentes de produto, de modo a que haja sempre retorno do capital investido. 

    Uma correta gestão de stocks permite dar resposta a situações de procura inesperada de 

um determinado produto, a situações sazonais e falha de fornecimento por parte dos 

laboratórios e dos fornecedores. Este processo consiste na existência de stocks mínimos e 

máximos para os diferentes MPS, que se encontram na ficha do produto. Sempre se atinge o 

valor mínimo de produto é encomendado ao fornecedor, via Sifarma. Além da gestão 

informática de stocks, deve verificar-se regularmente se os stocks físicos estão de acordo com 

os stocks informáticos. Caso haja discrepância, esta pode ser justificada por erros na entrada 

das encomendas, na dispensa dos produtos, devoluções ou mesmo furtos. 

   

5.3. Elaboração de encomendas 

5.3.1. Encomendas efetuadas aos distribuidores grossistas 

    A maioria das encomendas realizadas na FC são direcionadas à OCP Portugal®. São feitas 

duas encomendas diariamente, a primeira até às 13:30h da tarde e a segunda até às 19h do 

mesmo dia. Por norma, são realizadas 3 entregas todos os dias. A primeira por volta das 

10:30h da manhã a segunda às 15h e a última por volta das 19h.  

    As encomendas podem ser feitas de 2 formas: via Sifarma ou via telefone. O Sifarma 

apresenta 3 formas distintas de elaborar encomendas: encomendas instantâneas, 

encomendas diárias e encomendas do género via verde. 

    As encomendas diárias têm em consideração os stocks máximos e mínimos dos MPS 

integrados na ficha do produto, quando atingem os valores mínimos, estes são encomendados 

automaticamente, aquando a realização do pedido, como referido anteriormente. A pessoa 

responsável pela realização dos 2 pedidos diários pode aumentar ou diminuir a quantidade 

requisitada, conforme a necessidade, os descontos e bonificações. 

    Quanto às encomendas instantâneas, são utilizadas apenas para produtos pontuais que 

não se encontram na farmácia, por uma questão de gestão racional de stocks. Estas são 

realizadas durante o atendimento, podendo escolher-se o fornecedor ter-se acesso tanto à 

disponibilidade do produto, como à hora de entrega, na FC utiliza-se o programa gadget® para 

o efeito. Uma alternativa a este tipo de encomendas são os pedidos por telefone. Utiliza-se 

mais esta alternativa quando se quer garantir que o produto em questão chega mesmo e a 

horas. 

    As encomendas do género via verde são usadas para produtos que apresentem quota 

limitada, produtos que não estão sempre disponíveis. No Sifarma coloca-se a opção 

Encomenda Instantânea - Via Verde, sendo que o programa solicita o número da receita que 

contém o produto requisitado, a quantidade a encomendar e o fornecedor. 
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    Durante o meu estágio tive a oportunidade de realizar por diversas vezes encomendas 

instantâneas através do gadget, bem como por via telefónica.  

 

5.3.2. Encomendas efetuadas aos laboratórios 

    As propostas de encomendas diretamente a laboratórios são elaboradas através de 

intermediários, os delegados comerciais, aquando a sua visita à farmácia. Estas encomendas 

ocorrem com periodicidade definida, ficando registadas em documento próprio - as notas de 

encomenda. Na altura em que a farmácia as recebe, as faturas são comparadas com as notas 

de encomenda. 

    A diretora técnica juntamente com o delegado elabora a nota de encomenda, tendo em 

conta o histórico de compras e vendas de cada produto. As bonificações e descontos obtidos 

através neste tipo de encomendas é muito superior comparativamente às encomendas 

realizadas aos fornecedores, mas o tempo de entrega também é muito superior. 

    Deve-se ter em atenção se a farmácia tem capacidade para escoar as quantidades exigidas, 

pois normalmente são grandes. 

 

5.3.3. Encomendas manuais 

    Este tipo de encomendas é transversal aos laboratórios e distribuidores grossistas. São 

efetuadas quando uma encomenda não está criada no Sifarma e é necessário ser inserida no 

mesmo de modo a poder ser enviada para o fornecedor ou via papel, para posteriormente ser 

rececionada. Neste último caso (via papel) acontece quando se recebe, por exemplo, 

encomendas à parte das diárias, como é o caso das encomendas realizadas por via telefone 

ou gadget®, que não foram criadas informaticamente e, de modo a poder rececionar as 

mesmas é necessário cria-las no Sifarma. Neste caso, tem de se consultar o menu "Gestão de 

Encomendas" de modo a poder elaborar as encomendas manuais.  

 

5.4. Receção e conferência de encomendas 

     A receção e conferência de encomendas fazem-se 2 vezes por dia, como referido 

anteriormente. Os MPS são enviados em caixas de cartão ou em caixas de plástico, 

designadas de "banheiras". Os produtos de frio, como as vacinas e as insulinas são 

acondicionados nas "banheiras" revistadas por esferovite, de modo a garantir a conservação de 

temperaturas baixas. 

    Juntamente com estas caixas vêm as faturas ou as guias de remessa em duplicado, onde 

estão indicados os seguintes dados: fornecedor, destinatário, produtos encomendados e 

respetivo Código Nacional Português (CNP), quantidades pedidas e enviadas, Imposto de 

Valor Acrescentado (IVA), Preço de Venda à Farmácia (PVF) e, o Preço de Venda ao Público 

(PVP), sempre que aplicável. 

    A receção é feita no Sifarma na divisão designada de "Receção de Encomendas". Procede-

se à leitura do código de barras de cada produto ou por entrada manual do CNP. Durante este 

processo deve-se ter, sempre, em atenção a integridade e quantidade dos produtos, o PVF, 
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bonificações e os prazos de validade (PV). Quando se inicia a receção da encomenda deve-se 

começar pelos produtos a conservar no frio. Proceder à leitura do código de barras e em 

seguida colocar no frigorífico. 

    Para todos os produtos de venda livre, em que o PVP é definido pela farmácia, deve-se fazer 

ajustes das margens, sempre que necessário.  

    Quando chega um produto novo à farmácia deve-se criar a ficha do produto, onde se insere 

o PV (colocar menos 2 meses que o indicado na embalagem do produto, por exemplo se o 

produto apresentar um PV de 29-10-2019, o novo PV será 08-2019), o CNP, o código 

alternativo, o PVF e a margem de lucro. 

    Sempre que se insere um produto cujo stock se encontra a zero, ou o produto da 

encomenda tem um PV inferior aos que se encontram em stock, deve-se proceder da mesma 

forma aquando da entrada de um produto novo. Após a leitura do código de barras, deve-se 

verificar se o valor total da fatura equivale ao valor obtido no Sifarma.  

    De referir que existem produtos que aparecem com stocks negativos, o que significa que 

esses produtos já foram pagos pelos utentes, sendo colocados numa caixa à parte. 

Seguidamente, os produtos pagos são colocados numa gaveta própria (ou outro local que a 

farmácia determine) juntamente com a fatura correspondente e indicado o número de 

embalagens e o nome do utente. 

    Os medicamentos sujeitos a um controlo especial por parte do INFARMED, como o caso de 

estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas carecem de uma guia de requisição 

específica em duplicado, devidamente assinada e autenticada pelo responsável. A guia original 

fica na posse do requisitante e o duplicado permanece com o fornecedor, ambos devem 

conservar as guias durante três anos [5]. 

    As guias destes medicamentos são arquivadas numa capa própria. Já todas as faturas do 

fornecedor principal (OCP Portugal®) são armazenadas noutra capa. Existe, também, uma 

capa só para as encomendas da Alliance Healthcare®. As faturas de todos os laboratórios são 

arquivadas numa capa, ordenadas por ordem alfabética, consoante o laboratório. 

 

5.5. Armazenamento 

    Após a receção e conferência das encomendas, os MPS são armazenados em locais 

apropriados, tendo em conta as especificações de conservação e rotatividade dos produtos. 

    Todos os MPS, à exceção dos produtos de frio, têm de ser armazenados em locais com 

temperatura inferior a 25ºC e uma humidade inferior a 60%. Estes parâmetros físicos são 

constantemente monitorizados por dispositivos, que são regularmente avaliados e calibrados.  

     Como referido anteriormente os produtos do frio são os primeiros a serem armazenados, 

num frigorífico, com temperaturas que podem variar dos 2ºC aos 6ºC. 

     A maioria dos produtos farmacêuticos são armazenados em gavetas próprias, de acordo 

com a forma farmacêutica e, por ordem alfabética. Os cosméticos, produtos homeopáticos, 

medicamentos de venda livre e algumas pomadas e cremes mais vendidos são armazenados 
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em gavetas na zona de atendimento. Os dispositivos médicos são guardados num armário, no 

local da receção de encomendas. Já os soros e reagentes são colocados no laboratório. 

    Todos os medicamentos e produtos de venda livre para os quais não exista espaço na zona 

de armazenamento habitual são colocados numa sala, no último piso da farmácia. De um lado 

do referido local são colocados os genéricos, por ordem alfabética, em frente aos genéricos 

estão presentes os medicamentos de marca, também eles organizados por ordem alfabética e, 

da outra ponta da sala estão os produtos de venda livre, organizados por ordem alfabética e 

forma farmacêutica. 

  

5.6. Controlo de prazos de validade 

    Tendo em consideração a legislação em vigor, nenhuma farmácia pode dispensar MPS que 

excedam o PV e devem garantir sempre o bom estado de conservação dos produtos 

dispensados [1]. 

    O controlo dos PV na FC é feito em dois momentos: na receção diária de encomendas, 

onde há constante atualização dos PV e, no final de cada mês. 

    Mensalmente deve-se tirar uma listagem de todos os produtos da farmácia cujo PV irá 

expirar dentro de 2 meses. Estes produtos são colocados numa caixa à parte devidamente 

identificada, para posteriormente serem devolvidos aos fornecedores, acompanhados com uma 

nota devolução onde se justifica de forma clara o motivo da mesma. 

    Na lista impressa deve-se registar se a contagem física está de acordo com o stock 

informático, bem como corrigir os PV. Seguidamente deve-se atualizar estas informações no 

Sifarma. 

 

5.7. Gestão de devoluções 

     Existem inúmeros motivos para a ocorrência de devoluções, como: PV a expirar, 

embalagem e/ou produto danificado, produto não encomendado, quantidade enviada não 

correspondente à faturada, produto enviado não correspondente ao pedido ou, pedido de 

retirada de circulação devido a alertas emitidos pelo INFARMED, entre outros motivos. 

    Através do Sifarma, no menu "Gestão de devoluções" é possível criar uma nota de 

devolução onde se identifica o fornecedor, o motivo da devolução e os produtos a devolver. A 

nota de devolução é impressa em triplicado, assinada e carimbada. Duas cópias são enviadas 

ao fornecedor, juntamente com os produtos devolvidos e a terceira fica na farmácia, arquivada 

numa capa própria. 

    A aprovação da devolução vai depender do fornecedor e está diretamente relacionada com 

o motivo da devolução e, o espaço de tempo decorrido entre a receção e a devolução. No 

menu do Sifarma, existe a opção "Regularização de devoluções" de forma a obter o registo 

informático da aprovação da devolução. Se for aceite, pode ser regularizada através de uma 

nota de crédito ou troca de produtos. Caso isso não aconteça, os produtos devolvidos 

regressam à farmácia com a devida justificação, de forma a poder realizar-se a quebra do 

produto. 
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Ao longo do meu estágio realizei por diversas vezes este procedimento, sobretudo 

devido ao PV a expirar. 

 

6. Os produtos existentes na Farmácia Central: Classificação e quadro 

legal 

6.1. Dispensa de medicamentos 

    A dispensa de medicamentos trata-se da intervenção mais importante de um farmacêutico 

numa farmácia comunitária. Sendo por isso pautada pelo máximo empenho, dedicação e 

responsabilidade por parte do profissional de saúde.    

    O componente principal da dispensa de medicamentos é ajudar os utentes a 

compreenderem a importância da toma adequada dos mesmos, interações com outros 

medicamentos, além da monitorização da terapêutica de forma a avaliar a efetividade e adesão 

à mesma [4]. É através da dispensa de medicamentos que o farmacêutico apresenta-se como 

o profissional de saúde mais próximo e acessível ao utente, sendo por isso crucial na educação 

e aconselhamento sobre os medicamentos, bem como incentivar a adotar medidas não 

farmacológicas para a promoção do seu bem-estar. Segundo a legislação atual, os 

medicamentos são classificados quanto à dispensa ao público em [6]: 

 medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM); 

 medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM). 

     Além da dispensa de medicamentos, numa farmácia comunitária também se dispensa 

outros produtos farmacêuticos, que irão ser descritos mais abaixo. 

 

6.2. Medicamentos sujeitos a receita médica 

    Estão sujeitos a receita médica todos os medicamentos que constituem um risco para a 

saúde dos utentes direta ou indiretamente, mesmo que utilizados para o fim a que se destinam, 

mas sem vigilância médica, sejam usados com frequência em quantidades consideráveis, para 

fins diferentes a que se destinam, contenham substâncias ou preparações à base dessas 

substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar e, 

medicamentos que se destinam a ser administrados por via parentérica [6]. 

    Os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) podem ainda ser subdivididos em três 

classes [6]: 

 Medicamentos de receita médica renovável. 

 Medicamentos de receita médica especial. 

 Medicamentos de receita médica restrita. 

     Os medicamentos de receita médica renovável, destinam-se ao tratamento de 

determinadas doenças ou tratamentos de longa duração, que possam ser adquiridos mais que 

uma vez sem necessidade de nova prescrição médica e não haja comprometimento da 

segurança da sua utilização [6]. Os medicamentos prescritos com receita médica especial 

incluem os estupefacientes e psicotrópicos e medicamentos que causem riscos importantes de 
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abuso de medicamentos, que possam criar dependência ou sejam utilizados para fins ilegais 

[6]. Nos de receita médica restrita estão incluídos os medicamentos de uso exclusivo 

hospitalar ou em regime de ambulatório [6]. 

 

6.2.1. Receita médica 

    A prescrição de medicamentos inclui obrigatoriamente a denominação comum internacional 

(DCI) da substância ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a posologia [7]. 

    A legislação atual da prescrição tem vindo a sofrer alterações no sentido de promover a 

desmaterialização de todo o circuito, desde a prescrição, dispensa e conferência de receituário 

[8]. 

    Atualmente existem dois tipos de receitas: as eletrónicas e as manuais. A aplicação de 

prescrição é feita sobretudo nos MSRM incluindo medicamentos manipulados, estupefacientes, 

psicotrópicos e, produtos de autocontrolo da Diabetes Mellitus [9]. 

    Existem 3 modelos aprovados de receita médica. Estes dividem-se em receita médica 

materializada, receita renovável materializada e receita pré-impressa. As 2 primeiras são 

eletrónicas e a última é manual [10]. 

    As receitas médicas materializadas são válidas por um prazo de 30 dias, desde a 

prescrição, já as receitas renováveis materializadas podem apresentar até 3 vias, identificadas 

no canto superior direito das receitas, apresentando no máximo um prazo de 6 meses. As 

primeiras são mais direcionadas para tratamentos de curta duração e as últimas para 

tratamentos de longa duração [9]. 

    Mais recentemente surgiram as receitas sem papel (RSP), que correspondem às receitas 

eletrónicas desmaterializadas de modo a priorizar a utilização de meios eletrónicos. 

    O utente pode-se dirigir à farmácia e levantar a medicação prescrita apresentando apenas a 

Guia de Tratamento, ou com uma mensagem enviada para o telemóvel ou correio eletrónico 

pelo Ministério da Saúde que incluem os seguintes dados: número da receita, código da 

dispensa e, o código direito de opção.  

    Este tipo de receitas permite a prescrição de vários medicamentos, ao contrário das receitas 

referidas anteriormente em que apresentavam um número limite de 4 medicamentos por 

receita. Além disso, permite aviar medicamentos conforme a necessidade e condições 

económicas dos utentes. Caso a farmácia não possua stock do medicamento de interesse, é 

permitido ao utente descolocar-se a outra farmácia para aviar a receita [11]. 

    Ao longo do meu estágio foi-me permitido aviar todo o tipo de receitas, sendo que a 

maior parte das receitas eram RSP, denotando uma transição no sentido de dar 

prioridade aos meios eletrónicos. Foram poucas as vezes que dispensei medicamentos 

de uma receita manual. 

 

6.2.2. Validação da receita médica 

    Para que os medicamentos incluídos nas mais diversas receitas médicas sejam 

dispensados pelos farmacêuticos, estas precisam de ser validadas, isto é, é indispensável 
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verificar a conformidade dos critérios de validação. Assim, só poderão ser dispensados, caso 

os critérios de validação sejam cumpridos. Seguidamente, serão descritos todos os critérios, 

tanto para a receita eletrónica, como manual. 

     Todas as receitas médicas devem incluir: DCI da substância ativa, forma farmacêutica, 

dosagem, apresentação, quantidade e posologia [11].  

     Para que a prescrição eletrónica seja validada precisa de cumprir os seguintes requisitos: 

 Número da receita, local de prescrição, identificação do prescritor 

 Identificação do utente (nome, número de identificação e de beneficiário do utente) 

 Regime especial de comparticipação, representado pelas letras "R" e "O". A letra "R" 

aplica-se a utentes pensionistas e, a letra "O" aplica-se aos utentes abrangidos por 

outro regime especial de comparticipação identificado por menção ao respetivo 

diploma legal 

 Entidade financeira responsável pelo pagamento ou comparticipação dos 

medicamentos da receita 

 Identificação dos medicamentos: DCI ou nome da substância ativa, forma 

farmacêutica, dosagem, apresentação (dimensão da embalagem) 

 Justificação técnica (Sempre que aplicável, o prescritor tem de justificar a prescrição 

por nome comercial ou do titular) 

 Código representativo que agrupa 

 Posologia e duração de tratamento 

 Número de embalagens (em cada receita podem ser prescritos até 4 medicamentos 

distintos, num total de 4 embalagens por receita, no máximo podem ser prescritas 2 

embalagens por medicamento, isto aplica-se também à prescrição manual)  

 Data de prescrição e assinatura do prescritor [8]. 

    Quanto à prescrição manual é utilizada apenas em situações excecionais de acordo com a 

legislação em vigor, nestes casos o prescritor deve assinalar com uma cruz, no canto superior 

direito da receita o motivo da exceção: falência informática, inadaptação fundamentada do 

prescritor, prescrição no domicílio e até 40 receitas/mês [8].  

     Para a prescrição manual ser validada deve cumprir os mesmos requisitos que as 

eletrónicas e ainda apresentar os seguintes aspetos [8]: 

 As receitas não podem conter rasuras, caligrafias diferentes e não podem ser 

prescritas com canetas diferentes ou a lápis 

 Número de embalagens prescritas deve constar em cardinal e por extenso 

 Não é permitida mais do que uma via da receita manual 

      O prescritor deve prescrever todos os medicamentos pela indicação da DCI, no entanto 

nem sempre é possível. A prescrição por nome comercial do medicamento ou do titular de 

Autorização de Introdução do Mercado (AIM) pode ser utilizada nos seguintes casos [8]: 

 Medicamentos de marca sem similares, ou não disponham de medicamentos genéricos 

similares 
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 Medicamento que apenas podem ser prescritos para determinadas indicações 

terapêuticas 

 Justificação técnica do prescritor 

o Alínea a) Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreitos 

o Alínea b) Intolerância ou reação adversa a um medicamento 

o Alínea c) Medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento 

com duração estimada superior a 28 dias. 

    Nas situações descritas pela alínea a) e b) é obrigatório dispensar o medicamento indicado 

pelo médico, já em relação à alínea c) o utente poderá escolher o medicamento que satisfaça 

as condições mencionadas nesta alínea [8]. 

    Ao longo de todo o período em que estive no atendimento foi me possível analisar 

todo o tipo de receitas e, verifiquei todos os requisitos necessários para a validação das 

mesmas. No entanto surgiram algumas falhas, nomeadamente: ausência da assinatura 

do prescritor, erros na data de prescrição e ausência do número de beneficiário. 

 

6.2.3. Intervenção farmacêutica 

    Após a validação das prescrições, procede-se à dispensa dos medicamentos propriamente 

dita. Aquando a dispensa de medicamentos, o farmacêutico deve começar por avaliar a 

medicação prescrita de forma a detetar, por exemplo, possíveis erros na prescrição e 

interações medicamentosas, evitando, deste modo, problemas nefastos associados à 

medicação. De seguida, o utente deve ser, sempre, informado de todos os medicamentos 

disponíveis na farmácia que possuam a mesma substância, forma farmacêutica, apresentação 

e dosagem. As farmácias devem ter obrigatoriamente para venda no mínimo 3 medicamentos 

com a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, de entre os que correspondem 

aos cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo, devendo dispensar o de menor 

preço, salvo se for outra a opção do doente [6]. 

 

6.2.4. Medicamentos genéricos - Sistema de preços de referência  

    Um medicamento genérico é um medicamento que apresenta a mesma substância ativa, 

forma farmacêutica, dosagem e, indicação terapêutica que o medicamento de marca, atuando 

da mesma forma no organismo que o medicamento de referência. Os genéricos cumprem as 

mesmas normas que os medicamentos de referência; seja no desenvolvimento, no fabrico, no 

controlo de qualidade ou nas condições de fornecimento [12]. 

    Os medicamentos comparticipados ficam sujeitos ao sistema de preços de referência 

quando sejam incluídos em grupos homogéneos de medicamentos, onde se inclui os 

medicamentos genéricos. O preço de referência para cada grupo corresponde à média dos 

cinco PVP mais baixos praticados no mercado [13]. 

    No final de 2016, surgiu uma nova lei que estabelece que as farmácias passam a receber 

uma remuneração específica sempre que dispensem um dos 4 medicamentos genéricos de 

preço mais reduzido [14]. Segundo a mesma portaria esta remuneração específica deve-se ao 
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seu contributo na redução média do preço de referência, por descida do PVP dos 

medicamentos inseridos em grupos homogéneos. A farmácia é remunerada em 0,35 € por 

cada embalagem de medicamentos dispensados com preço igual ou inferior ao 4.º preço mais 

baixo do grupo homogéneo [15]. 

    Ao longo do meu estágio a maior parte das vendas que executei incluíram a dispensa 

de medicamentos genéricos, sendo de facto o mercado mais dominante nas farmácias 

comunitárias. Muitos utentes questionaram sobre a diferença entre os medicamentos 

genéricos e os de marca, sendo crucial o papel do farmacêutico no esclarecimento das 

inúmeras dúvidas que surgem acerca da qualidade e eficácia dos medicamentos 

genéricos. 

 

6.2.5. Dispensa de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

    Os estupefacientes e psicotrópicos atuam ao nível do sistema nervoso central (SNC), 

podendo ter consequências graves quando utilizados de uma forma abusiva, desde 

dependência física ou psíquica, sintomas de privação e, facilmente causam tolerância. Deste 

modo, é aplicado um regime jurídico especial para este tipo de medicamentos.  

    No caso da prescrição eletrónica materializada ou manual, estes medicamentos têm de ser 

prescritos isoladamente, ou seja, a receita médica não pode conter outros medicamentos. A 

prescrição eletrónica materializada deve identificar que é do tipo RE – prescrição de 

psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo. A linha da prescrição desmaterializada deve 

identificar que é do tipo LE – linha de prescrição de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a 

controlo [16]. 

    Durante a venda destes medicamentos, são preenchidos os dados do médico, adquirente e 

utente. No caso do médico regista-se o nome e o número da carteira profissional. Em relação 

ao adquirente e ao utente que levanta a medicação, caso sejam pessoas diferentes, são 

necessários os mesmos dados e, no caso da pessoa que levanta a receita é necessário, 

também, o registo da sua idade.  

    No caso de uma receita sem papel, no final da venda é emitido o documento de 

psicotrópicos que é anexado com o papel resultante da venda. No caso das receitas manuais e 

eletrónicas materializadas é necessária tirar cópia à mesma e anexar juntamente com o 

documento de psicotrópicos. Estes documentos devem permanecer na farmácia por um 

período de três anos. A farmácia deve enviar ao INFARMED até ao dia 8 do segundo mês a 

seguir à dispensa, a listagem de todas as receitas aviadas do qual constem os dados do 

adquirente. Além disso a farmácia deve enviar ao INFARMED cópia das receitas manuais até 

ao dia 8 do mês a seguir à dispensa [8]. 

    Durante o estágio dispensei alguns estupefacientes e psicotrópicos, sendo que desta 

forma tive oportunidade de perceber o procedimento necessário para a dispensa dos 

mesmos. 
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6.2.6. Regimes de comparticipação     

    Segundo a legislação vigente existem dois tipos de comparticipação: regime geral e 

especial. No regime geral, o Estado paga uma percentagem do PVP dos medicamentos de 

acordo com determinados escalões [8].  

    A portaria n.º 195-D/2015 estabelece os grupos e subgrupos terapêuticos que podem ser 

sujeitos a um regime de comparticipação e os respetivos escalões de comparticipação [17]. 

    Tendo em consideração o artigo 2º da mesma portaria, a comparticipação do Estado no 

preço dos medicamentos é fixado segundo os seguintes quatro escalões [17]: 

 Escalão A: 90% 

 Escalão B: 69% 

 Escalão C: 37% 

 Escalão D: 15% 

     Em relação ao regime especial de comparticipação, tal como mencionado anteriormente, 

devem ser devidamente identificados nas receitas pelas letras "R" ou "O". A letra "R" no caso 

dos pensionistas, em que a comparticipação do Estado no PVP dos medicamentos é acrescida 

de 5% no escalão A (95%), 15% nos escalões B (84%), C (52%) e, D (30%). No caso de 

patologias ou grupos especiais de utentes, identificados com a letra "O", o médico prescritor 

deve indicar o diploma referente à patologia ou utente em questão dado que o valor da 

comparticipação é variável, pois é definido em legislação própria [8]. 

    Existem outros MPS que podem ser comparticipados pelo Estado, como por exemplo os 

medicamentos manipulados, 30% do PVP, produtos de saúde destinados ao autocontrolo da 

diabetes mellitus, como as tiras-teste que são comparticipadas em 85% do seu PVP, no caso 

das agulhas, seringas e lancetas a comparticipação é de 100% do PVP. Para efeitos de 

inclusão nos regimes de comparticipação, estes produtos estão sujeitos a PVP máximo [8,18].     

Os produtos diatéticos com caráter terapêutico podem ser comparticipados em 100% caso 

sejam prescritos no Instituto de Genética Médica Dr. Jacinto Magalhães ou nos centros de 

tratamento dos hospitais que possuam protocolo com este Instituto [8]. 

    Além disso, existem ainda sistemas de complementaridade que permitem ao utente 

beneficiar de uma comparticipação adicional à do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Este 

regime deve-se à existência de diferentes subsistemas públicos criados no âmbito de 

diferentes empresas bancárias, ministérios, seguradoras, ministérios e outras instituições 

prestadoras de cuidados de saúde. 

    Tive oportunidade ao longo do meu estágio, de entrar em contacto com os diferentes 

regimes de comparticipação e complementaridade, tendo sido possível, deste modo, 

perceber toda a logística necessária para a dispensa correta de receitas que incluíam os 

regimes acima mencionados. 
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6.2.7. Conferência de receituário e faturação 

     Para que a FC possa receber o valor correspondente dos medicamentos sujeitos a regimes 

de comparticipação é necessário efetuar um conjunto de procedimentos. Primeiramente, no 

momento em que a venda é efetuada deve-se imprimir no verso da receita um documento de 

faturação onde é indicado o PVP de cada medicamento sujeito a comparticipação, o valor total 

da receita, a identificação da farmácia, encargo do utente por cada medicamento e respetivo 

total, código de barras de identificação do medicamento, data da dispensa e local destinada à 

assinatura do utente. No caso das RSP, o processo é facilitado, uma vez que não é necessário 

imprimir o documento de faturação, pois fica registado automaticamente no sistema 

informático. Nas receitas manuais e eletrónicas materializadas o documento de faturação é 

impresso, sempre, no verso da receita original e nunca numa cópia.  

    Em relação aos regimes de complementaridade, o documento de faturação é impresso no 

verso de uma cópia da receita respetiva. Já nas RSP, no final da venda antes de sair o papel 

resultante da venda, o Sifarma emite o documento de faturação correspondente ao regime de 

complementaridade, todos estes documentos (receitas com regime de comparticipação e 

complementaridade) são carimbados, assinados e datados pelo responsável da venda. 

    Os documentos referenciados anteriormente são guardados em locais específicos e ao 

longo de cada mês são analisados por duas farmacêuticas de modo a garantir que não há 

nenhuma inconformidade. Caso isso aconteça, o controlo rigoroso e constante de toda a 

documentação permite que os erros sejam prontamente corrigidos. 

    No último dia de cada mês procede-se ao fecho do receituário. As receitas são organizadas 

por organismo de faturação, sendo agrupadas por lotes. Cada lote contém 30 receitas (com 

exceção do lote de receitas eletrónicas). De seguida, imprime-se o verbete de identificação de 

cada lote, este é anexado com as respetivas receitas, sendo carimbado e assinado pelo 

farmacêutico. Posteriormente, para o fecho do receituário emite-se o resumo de todos os lotes 

de cada organismo e a fatura mensal. Todos estes documentos (verbetes, resumo dos lotes e 

faturas) são impressos em triplicado, assinados e carimbados, sendo que os triplicados 

permanecem arquivados na farmácia. As receitas do SNS são enviados para o Centro de 

Conferência de Faturas e as correspondentes aos outros organismos, para a ANF, até ao dia 

10 do mês seguinte [19]. 

    Durante os 4 meses em que estive a estagiar na FC tive oportunidade de ver e 

participar no fecho do receituário do mês de novembro a fevereiro. Como este período 

incluiu o fecho anual (dezembro) tive a possibilidade de perceber como se executa o 

fecho de todos os organismos, pois os organismos mais pequenos não se fecham todos 

os meses, o que foi sem dúvida uma mais-valia para a minha experiência pessoal. 

 

6.3. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

    Os MNSRM, são substâncias ou um conjunto de substâncias usadas na prevenção, 

diagnóstico e tratamento de doenças, bem como outros produtos que, não sendo utilizados 

com estes propósitos, sejam tecnicamente considerados medicamentos. Devendo 
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relativamente a todos eles ser demonstrada uma relação risco/benefício favorável à sua 

utilização e, cujo perfil de segurança se encontre bem estudado e seja aceitável no contexto da 

automedicação [20]. 

    Os MNSRM não cumprem a condições previstas para os medicamentos MSRM, não sendo 

comparticipáveis, salvo nos casos previstos pela lei, e não necessitam apresentação de uma 

receita médica [6]. 

    O papel do farmacêutico na cedência de MNSRM é crucial, uma vez que é este que 

seleciona o medicamento mais indicado ao utente, bem como alternativas não farmacológicas, 

com o intuito de aliviar ou resolver um problema de saúde considerado como um transtorno ou 

sintoma menor. Além do mais, o farmacêutico é bastante importante para a sensibilização do 

uso racional de medicamentos, bem como para a prática responsável da automedicação [4]. 

    Durante o estágio vendi inúmeros MNSRM, onde me foi permitido realizar 

aconselhamento farmacêutico, com o intuito de alertar para a correta utilização dos 

mesmos, para o uso responsável dos medicamentos e, esclarecer as mais diversas 

dúvidas dos utentes. Isto não seria possível sem ajuda crucial de toda a equipa da FC, 

que se mostraram sempre disponíveis para me ajudar e contribuir para a minha 

aprendizagem. 

 

6.4. Dispensa de outros produtos farmacêuticos 

    Todas as farmácias comunitárias apresentam uma grande variedade de produtos que vai 

muito mais além dos MSRM e os MNSRM. 

    De acordo com a legislação própria todos os outros produtos farmacêuticos são colocados 

em diferentes categorias, como: medicamentos e produtos veterinários [21], dispositivos 

médicos [22], produtos cosméticos e dermocosméticos [23], produtos diatéticos [24]  e de 

alimentação especial [25], medicamentos homeopáticos [26], produtos fitofarmacêuticos [27] e 

medicamentos manipulados [28,29]. 

    Ao longo do estágio dispensei muitos dos produtos referenciados anteriormente, 

sendo que os mais frequentes foram os dispositivos médicos, produtos 

dermocosméticos e produtos fitofarmacêuticos. Tive, também, a oportunidade de 

participar na preparação de medicamentos manipulados. 

    No final do meu estágio a ANF enviou uma circular onde informava que os dispositivos 

médicos para apoio a doentes ostomizados e doentes com incontinência urinária ou retenção 

urinária passam a ser comparticipados a 100% nas farmácias. O que traz uma grande mais-

valia para estes doentes, uma vez que estes dispositivos médicos ainda apresentam um PVP 

considerável (Anexo I). 

 

7. Marketing Farmacêutico 

    Devido à situação económica em que se encontra o nosso país e as dificuldades financeiras 

que as farmácias comunitárias atravessam, urge a procura de novas estratégias para captar 

mais utentes. Para que isso seja possível as farmácias têm de desenvolver boas estratégias de 
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marketing. A FC recorre frequentemente a ações promocionais de forma a atrair mais público.   

Para que estas sejam eficazes é, então, essencial realizar uma boa divulgação das mesmas. 

    Ao longo do estágio tive oportunidade de contribuir para a divulgação de algumas 

campanhas promocionais, como no dia dos namorados (Anexo II) e participei ativamente 

no sorteio especial decorrido no dia internacional da mulher (Anexo III).  

 

8. Valormed 

    O valormed tem como principal objetivo a implementação de um sistema integrado de 

gestão de resíduos de embalagens e medicamentos, bem como resíduos de medicamentos 

fora de prazo ou já não sejam usados, materiais utilizados no seu acondicionamento e 

embalagem, podendo, mesmo, conter restos de medicamentos. 

    Os contentores presentes nas farmácias são de cartão, sendo que foram concebidos para 

suportar um peso máximo de 9 kg. Para a recolha destes contentores é necessário que eles se 

encontrem cheios, identificar a farmácia com o nome, código e rubrica do colaborador, pesar o 

mesmo e registar o peso na ficha do contentor, posteriormente irá ser recolhido por distribuidor 

grossista, que no caso da FC é a OCP Portugal® [30]. 

 

9. Formações  

    Para que um farmacêutico consiga aperfeiçoar a sua atividade é imperativo atualizar as suas 

capacidades técnicas e científicas, pois a ciência encontra-se em constante evolução. Assim, 

as formações nas mais diversas áreas são cruciais para a evolução profissional de um 

farmacêutico. 

    Durante o estágio assisti a uma formação realizada pela Bioderma®, o que foi 

essencial para a minha formação na área da dermocosmética e, além disso tive 

oportunidade de assistir ao lançamento de produtos da linha Lierac®. Ao longo dos 4 

meses de estágio foram várias as formações realizadas na FC, conduzidas pelas 

delegadas comerciais, desde produtos cosméticos e MNSRM. Todas estas formações 

contribuíram para a minha evolução enquanto futura farmacêutica. No anexo IV 

encontra-se uma tabela referente às formações da Lierac® e da Bioderma®. 

   

10. Serviços Farmacêuticos 

    Os diferentes serviços farmacêuticos de promoção de saúde e bem-estar que são prestados 

pelas farmácias comunitárias encontram-se determinados na lei [31] e incluem: apoio 

domiciliário, administração de primeiros socorros, administração de medicamentos, utilização 

de meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, administração de vacinas não incluídas no 

Plano Nacional de Vacinação, programas de cuidados farmacêuticos, campanhas de 

informação e colaboração em programas de educação para a saúde. 

    Os farmacêuticos não são meros dispensadores de medicamentos, pois durante todo o seu 

percurso académico adquirem conhecimentos e capacidades que lhes permitem ser cruciais na 
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promoção da saúde e, na prevenção de doenças. Desta forma, são perfeitamente aptos para 

dominar os diferentes parâmetros de saúde e adotar um espírito crítico nas diversas situações 

do quotidiano. De salientar, que na FC de uma vez por semana de 15 em 15 dias são dadas 

consultas de nutrição e de podologia, o que contribui para aumento do número de serviços 

prestados na FC. 

 

10.1. Medição de parâmetros fisiológicos e bioquímicos 

    Dentro dos diversos serviços farmacêuticos prestados na FC, a medição dos parâmetros 

fisiológicos e bioquímicos merecem especial destaque, uma vez que a medição destes 

parâmetros é bastante comum nesta farmácia. 

    A análise destes parâmetros é bastante acessível e rápida o que possibilita uma melhor 

monitorização da terapêutica e, uma identificação de utentes não diagnosticados. Na FC mede-

se os seguintes parâmetros: pressão arterial (PA), glicose, colesterol total e triglicerídeos.  

    A PA é pressão exercida pelo sangue nas artérias por onde circula, esta é essencial para 

que o sangue atinga o seu destino. A PA é quantificada em dois números: PA sistólica (atingida 

pela contração do coração) e a PA diastólica (pressão que o sangue exerce quando o coração 

está relaxado) [32]. 

    A medição é feita por osciloscópio de braço e, para que esta seja executada corretamente, 

deve-se cumprir algumas medidas, como: o utente deve estar sentado, apoiar os pés no chão, 

não deve fumar, nem tomar café ou outro estimulante 30 minutos antes da medição, estender o 

braço sobre uma superfície plana e virar a palma da mão para cima. A fotografia representativa 

da classificação da PA no adulto segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) encontra-se 

no Anexo V [33].  

    Quanto à medição do colesterol e dos triglicerídeos deve ser feita em jejum, no mínimo de 

12h, por punção capilar. Segundo a fundação portuguesa de cardiologia (FPG), os colesterol 

total não deve ultrapassar os 190 mg/dl e, os triglicerídeos os 150 mg/dl [32]. A medição de 

colesterol total é realizada com base num método colorimétrico, cujo resultado depende da 

reação da amostra sanguínea com a enzima colesterol esterase.  A medição da glicose é feita 

de forma semelhante ao colesterol e triglicerídeos, isto é, deve ser realizada em jejum, neste 

caso, no mínimo de 8h e, por punção capilar. Tendo em conta as recomendações da FPG, uma 

pessoa saudável deve apresentar um valor inferior a 110 mg/dl de glicose no sangue [32]. 

 

 10.2. Rastreio Cardiovascular 

    Ao longo do período em que me encontrei ao balcão, denotei que muitos utentes não 

cumpriam de forma correta a terapêutica para a hipertensão, diabetes e colesterol. Surgiram 

situações preocupantes, pois utentes que já tinham sofrido mais que um evento cardiovascular, 

no entanto continuavam a não aderir à terapêutica. Assim, achei que seria uma mais valia 

realizar um rastreio cardiovascular em que o principal objetivo seria alertar e informar sobre os 

diversos riscos cardiovasculares, incentivar a adesão à terapêutica e, também incitar à adoção 

de medidas não farmacológicas.  
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    O rastreio ocorreu durante 3 dias (9,10 e 11 de março), pela manhã (das 9h às 12h), onde 

além de determinar os parâmetros referenciados anteriormente, mais o índice de massa 

corporal (IMC), fiz um pequeno inquérito. Questionei os utentes sobre a sua idade, se 

fumavam, praticavam alguma atividade física regular, se tiveram algum evento cardiovascular, 

se têm alguma patologia cardiovascular, a história familiar de doenças cardiovasculares e, o 

tipo de alimentação. 

    No total aderiram 22 pessoas ao rastreio, sendo a sua maioria do sexo feminino. A maior 

parte dos utentes apresentavam uma idade compreendida entre os 60-70 anos. Todos eles 

disseram que não fumavam e alguns afirmaram que praticavam alguma atividade física. A 

maior parte dos intervenientes admitiram que possuem pelo menos uma doença 

cardiovascular, sendo a mais comum a hipertensão, o que vai de encontro aos dados mais 

recentes que mostram que de entre todas as patologias cardiovasculares, a hipertensão é, sem 

dúvida, a mais comum. Apenas 2 utentes sofreram de um evento cardiovascular, e grande 

parte tiveram/têm familiares diretos com patologias cardiovasculares. Quanto à alimentação, de 

uma forma geral os utentes referiram que tentavam fazer uma alimentação o mais equilibrada 

possível, evitando o uso excessivo de sal e açúcar. 

    Distribui uma folha A5 onde informava sobre os riscos cardiovasculares e medidas não 

farmacológicas a adotar. Os resultados do inquérito e a informação referente ao rastreio, 

encontra-se descrita nos anexos (Anexos VI a IX, sendo que no anexo IX estão incluídas as 

Figuras 4-16).    

    Esta atividade possibilitou-me um contacto mais direto com os utentes, aprimorar a técnica 

de medição dos parâmetros fisiológicos e bioquímicos e exercer uma das funções principais de 

um farmacêutico, o aconselhamento. 

 

11. Conclusão 

    Os 4 meses de estágio foram essenciais para colocar em prática todos os conhecimentos 

adquiridos ao longo dos 5 anos de curso. Foi-me dada a possibilidade de realizar as mais 

diversas tarefas para o bom funcionamento de uma farmácia, o que me permitiu crescer 

pessoal e profissionalmente. Esta experiência foi, sem dúvida, enriquecedora e essencial para 

a minha formação enquanto futura farmacêutica.



Parte II - Projetos desenvolvidos durante o estágio| Rita Lopes 

 

21 
 

Parte II - Projetos desenvolvidos durante o estágio 

TEMA 1 - Benzodiazepinas 

1. Introdução 

     Estudos realizados pelo INFARMED demonstraram que os medicamentos que atuam ao 

nível do SNC constituem um dos principais grupos terapêuticos com maior impacto económico 

no SNS [34,35]. Nestes estudos foi particularmente evidente o caso dos psicofármacos [36]. 

    No grupo dos psicofármacos encontram-se os ansiolíticos/sedativos e hipnóticos, que 

incluem as benzodiazepinas, que são fármacos indicados para o tratamento de curta duração 

de estados de ansiedade, insónia, contraturas musculares e epilepsia [37]. 

    A primeira benzodiazepina, o clorodiazepóxido (Librium), foi descoberta acidentalmente por 

Leo Sternbach em 1955. A partir do clorodiazepóxido foram sintetizadas mais de 2000 

moléculas, no entanto apenas 35 são usadas a nível terapêutico. Antes do aparecimento das 

benzodiazepinas os barbitúricos eram os fármacos de eleição para o tratamento da ansiedade 

e insónia. No entanto, com a descoberta das benzodiazepinas verificou-se que este subgrupo 

terapêutico apresentava um perfil de segurança maior e menos efeitos secundários que os 

barbitúricos, passando a ser usados em substituição destes [38]. 

    Hoje em dia são dos fármacos mais prescritos mundialmente e Portugal encontra-se no 

grupo dos países europeus onde estes fármacos apresentam uma maior utilização [37].   

    Quando utilizadas por longos períodos, as benzodiazepinas podem conduzir a habituação, 

tolerância e dependência, o que muitas vezes se traduz em síndrome de abstinência quando o 

tratamento é interrompido. As benzodiazepinas, se tomadas durante um longo período de 

tempo, podem ter efeitos negativos nas capacidades psicomotoras, assim como podem 

contribuir para o aumento do risco de fraturas, especialmente na população mais idosa [38,39]. 

    O consumo elevado destes fármacos em Portugal e o aumento continuado desse consumo 

pode dever-se a tratamentos mais prolongados do que o necessário ou devido à sua utilização 

em casos para os quais não estão aconselhados [36]. 

    Na tabela 3 estão representadas as benzodiazepinas mais comuns no mercado. 

                                      

Tabela 3: As benzodiazepinas mais utilizadas [40]. 
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2. Objetivo 

    No decorrer do meu estágio durante o contacto que fui mantendo com os utentes da 

farmácia no atendimento apercebi-me que o grupo terapêutico mais vendido era, sem dúvida, 

as benzodiazepinas. E que a maior parte dos utentes tomavam mais de que um medicamento 

deste grupo.  

    Um farmacêutico deve não só dispensar medicamentos, mas acima de tudo, deve 

aconselhar e prevenir os utentes sobre os riscos que os fármacos podem apresentar. Neste 

contexto, surgiu-me a ideia de fazer um panfleto informativo sobre as benzodiazepinas, 

alertando para os riscos que poderão existir com a sua utilização prolongada e possíveis 

alternativas ao seu uso. 

    A distribuição dos panfletos foi feita no atendimento realizado por mim, aos utentes a quem 

eram prescritos este tipo de medicamentos.  

3. Mecanismo de ação 

    As benzodiazepinas atuam de forma similar a outros sedativos/hipnóticos ao nível do recetor 

do neurotransmissor ácido gama-aminobutírico (GABA). A ligação das benzodiazepinas aos 

recetores do GABA é responsável pela sua ação terapêutica e poderá estar também associada 

aos efeitos negativos resultantes do consumo exagerado destes fármacos [41]. 

    As benzodiazepinas atuam como moduladores alostéricos positivos de um dos recetores do 

GABA, o recetor GABAA que é um canal iónico permeável ao ião cloro e que quando se 

encontra aberto permite a entrada de cloro para dentro dos neurónios causando uma 

hiperpolarização e diminuição da excitabilidade neuronal. As benzodiazepinas ligam-se a um 

local diferente do neurotransmissor GABA [41].  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    Da ligação das benzodiazepinas ao recetor GABAA resulta uma alteração da conformação 

deste, tendo como consequência uma maior afinidade do neurotransmissor GABA para o 

recetor e verifica-se um aumento da frequência de abertura do canal que resulta numa maior 

permeabilidade da membrana dos neurónios aos iões cloro, aumentando assim o efeito 

inibitório do neurotransmissor GABA [43]. 

Figura 3:Estrutura do recetor GABAA [42]. 
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    Os recetores GABAA que se encontram no SNC são pentâmeros em que as suas 

subunidades pertencem a pelo menos cinco famílias diferentes de proteínas. As subunidades 

predominantes ao nível dos recetores do SNC são designadas:α, β e γ [44]. A ação das 

benzodiazepinas sobre estes recetores está dependente da presença da subunidade α1 que 

parece ser determinante para o efeito sedativo das benzodiazepinas, enquanto as subunidades 

α2 e α3 são importantes para o efeito ansiolítico [41].  

    A maior parte das benzodiazepinas são bem absorvidas e distribuídas pelo organismo. 

Sofrem um processo extenso de metabolização antes de serem eliminadas, e muitos dos 

metabolitos apresentam atividade farmacológica [45]. Além disso, apresentam diferentes 

tempos de semivida que condiciona o seu tempo de ação farmacológica, podendo ser 

classificadas em fármacos de ação[45]: 

 Curta (< 6horas) - Triazolam 

 Intermédia (6-20 horas) - Alprazolam e lorazepam 

 Longa (> 20 horas) - Diazepam e clonazepam. 

 

4.Consequências do uso prolongado das benzodiazepinas 

     As benzodiazepinas estão indicadas no tratamento da ansiedade sintomática e nas 

alterações do sono, primárias e secundárias. Apesar de serem muito bem toleradas, nos 

últimos 20 anos a sua utilização tem vindo a ser condicionada devido ao risco de dependência 

e habituação num número expressivo de utilizadores, levando a uma grande dificuldade na 

interrupção da sua toma que se prolonga por muito tempo. O risco de dependência aumenta 

com a dose e duração do tratamento [46]. Os principais efeitos secundários das 

benzodiazepinas são a sedação durante o dia, alterações da memória e incoordenação motora. 

    Relatos de potencial abuso das benzodiazepinas datam de 1967, o que indica que este 

problema já não é novo. Além do mais, estudos epidemiológicos sugerem que o abuso destes 

compostos tem vindo a aumentar ao longo do tempo [41].  

    Embora o abuso do consumo destes fármacos, por parte da população em geral, seja uma 

causa de preocupação, existem certos grupos específicos de pessoas que requerem especial 

atenção, nomeadamente utentes polimedicados, com historial de abuso de álcool, pessoas 

idosas e grávidas para as quais estão contra indicadas devido ao risco teratogénico que estes 

fármacos apresentam [41,46]. 

    Além da dependência física é muito comum a presença de síndrome de abstinência quando 

o tratamento é interrompido de forma abrupta em utentes que utilizam as benzodiazepinas por 

longos períodos de tempo. Neste caso, os principais sintomas são opostos aos efeitos 

terapêuticos das benzodiazepinas e incluem aumento da ansiedade e a insónia. Outra 

consequência grave do uso prolongado destes fármacos é a tolerância (necessidade de 

aumentar a dose para obter o mesmo efeito) que se desenvolve com o tempo. No entanto, é de 

realçar que a tolerância não está associada à dependência física, pode existir uma sem que 

necessariamente exista a outra [45]. 
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    Com o uso prolongado destes medicamentos pode conduzir a défices cognitivos, 

nomeadamente a amnésia anterógrada (perda de memória de eventos que ocorrem após a 

toma destes medicamentos), diminuição da atenção e vigília, confusão mental e diminuição da 

capacidade de condução máquinas e automóveis [46,47]. 

    É desaconselhada a utilização em simultâneo das benzodiazepinas com álcool, a 

combinação potencia os efeitos sedativos e agrava os efeitos paradoxais [46]. 

    Segundo a Direção Geral de Saúde (DGS), para evitar as consequências do uso prolongado 

das benzodiazepinas, o tratamento deve ser iniciado com a dose mínima e a dose máxima 

nunca deverá ser ultrapassada. Após o período de tratamento deve haver uma reavaliação do 

estado do paciente para determinar se existe ou a não a necessidade de continuar com o 

tratamento. Com a remissão da sintomatologia, o tratamento deve ser descontinuado de uma 

forma lenta e progressiva de forma a evitar a síndrome de abstinência [46].  

    A agência europeia do medicamento (EMA) recomenda que em caso de ansiedade o 

tratamento não deverá ultrapassar as 8 a 12 semanas e na insónia 4 semanas, excluindo os 

períodos de descontinuação [46]. 

5. O recetor do GABA e os efeitos secundários das benzodiazepinas 

    Diversos estudos têm vindo a provar que existe efetivamente uma relação entre a ação das 

benzodiazepinas no recetor GABAA e os efeitos adversos que apresentam com o uso 

prolongado. Verificou-se que com o uso crónico de agonistas das benzodiazepinas poderá não 

haver alteração do número de recetores ao nível da superfície celular, mas a ligação das 

benzodiazepinas e a funcionalidade do neurotransmissor (há um decréscimo da sensibilidade 

pós-sináptica ao GABA) ficam comprometidos [41].  

    O uso crónico destes fármacos conduz à alteração da função dos recetores sendo, por isso 

necessário uma maior quantidade de fármaco para obter o efeito desejado, conduzindo à 

manifestação da tolerância. A dependência e a tolerância estão associadas não só à alteração 

da função dos recetores, mas também do tipo de subunidades que entram na composição das 

dos recetores, podendo ocorrer uma diminuição na síntese de ARNm das subunidades α1, α5 e 

γ2. Esta alteração na própria estrutura do recetor causa uma redução da atividade das 

benzodiazepinas e dos seus efeitos farmacológicos [41]. 

 

6. Possíveis alternativas ao uso das benzodiazepinas 

    De forma a travar o aumento do consumo de benzodiazepinas deve-se ter em conta as 

normas internacionais que indicam que a psicoterapia é a terapia de 1ª linha no tratamento das 

perturbações de ansiedade, podendo estar associada a uma prescrição transitória de 

psicofármacos e nestes casos os medicamentos de 1ª linha são os antidepressivos [48]. 

    Fármacos como a buspirona, antidepressivos, anticonvulsivantes, anti-hipertensores e 

neurolépticos mostraram ser eficazes no tratamento de pacientes com ansiedade [49]. 
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    Para o tratamento das perturbações do sono existem outras alternativas antes de se optar 

pelo uso das benzodiazepinas, nomeadamente produtos naturais como suplementos 

alimentares, a melatonina e tranquilizantes naturais (lupulo, passiflora e valeriana). 

    De forma a diminuir o abuso das benzodiazepinas deve-se, em primeiro lugar optar por um 

tratamento não farmacológico, como o caso da psicoterapia e antes de recorrer à utilização de 

qualquer fármaco experimentar os produtos naturais disponíveis para o efeito, visto não 

apresentarem efeitos secundários. Caso seja necessário tratamento farmacológico optar por 

medicamentos que não pertençam ao grupo das benzodiazepinas. 

 

7. Conclusão 

    No dia 15 de fevereiro iniciei a distribuição dos panfletos informativos (Anexo X) aos utentes 

que atendia e que tinham uma prescrição de benzodiazepinas. No total entreguei 25 panfletos. 

Ao longo do período de distribuição e durante o contacto com os utentes conclui que a maior 

parte destes já utilizam as benzodiazepinas há muito tempo e 10 dos 25 utentes disseram-me 

que eram dependentes e que não conseguiam deixar de tomar estes fármacos. Quatro 

pessoas confidenciaram-me a sua vontade em deixar de tomar estes fármacos, mas não 

sabiam como o fazer e, duas utentes afirmaram que iniciaram o desmame destes 

medicamentos após consulta com o médico psiquiátrica e alertadas pelo o panfleto que lhes 

entreguei. 

    Este projeto fez-me perceber que o panorama de abuso de benzodiazepinas é bastante 

grave e que se aplica a praticamente a todas as faixas etárias, desde os 30 aos 80 anos de 

idade. Urge informar e alertar as pessoas para as consequências da toma prolongada de 

benzodiazepinas e informá-las sobre outras alternativas ao seu uso. 

    Penso que é da responsabilidade dos médicos prescritores este passo de mudança de 

mentalidades, uma vez que são eles que podem ou não indicar a sua utilização, sendo 

importante não só advertir os utentes sobre o risco do consumo abusivo de benzodiazepinas, 

mas também os próprios profissionais de saúde. 

TEMA 2 - Anticoncecionais 

1. Introdução 

    A ideia da contraceção não é do tempo moderno, mas já data desde a Antiguidade. Existem 

registos de inúmeras práticas contracetivas desde a época egípcia, sendo os métodos referidos 

nesses registos, os de barreira. Contudo, apenas a partir das últimas décadas do século XX é 

que a contraceção passou a ser socialmente aceite como um direito humano. É o principal fator 

que contribui para o controlo da taxa de natalidade e evita as consequências negativas de uma 

gravidez precoce, tanto para a mulher como para o filho [50]. 

    Hoje em dia, há uma grande diversidade de métodos contracetivos o que permite às 

pessoas efetuar uma escolha mais adequada ao seu perfil psicológico e físico [50]. 
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    Os métodos que existem atualmente são muito eficazes, mas na realidade estima-se que 

cerca de 15% da população feminina entre os 15 e os 55 anos não utiliza qualquer método 

contracetivo o que equivale a cerca de 2 milhões de mulheres em condição de engravidar [51]. 

    Embora exista muita informação acerca do modo de utilização dos diversos métodos 

contracetivos, subsistem muitas dúvidas acerca deste tema, principalmente nos adolescentes. 

    É nesta faixa etária que a maioria dos jovens inicia a sua atividade sexual. Estudos recentes 

mostram que a idade de início da atividade sexual é que cada vez menor e que a incidência de 

doenças sexualmente transmissíveis tem vindo a aumentar. Em Portugal, o número de 

adolescentes que engravidam tem vindo a diminuir, no entanto infelizmente isto ainda é uma 

realidade bastante comum [52]. Neste contexto, ainda há muito a fazer no sentido de 

sensibilizar e informar especialmente os jovens para os métodos contracetivos. 

    

2. Objetivo 

    Ao longo do meu estágio alguns utentes deslocavam-se à farmácia para tirar dúvidas acerca 

de utilização das pílulas contracetivas de uso regular e sobre a pílula do dia seguinte. Em 

conversa com a Drª Sónia da FC ela disse-me que de vez em quando, jovens questionavam-na 

sobre o uso dos métodos contracetivos e o que deviam fazer caso se esquecessem de tomar a 

pílula e, por essa razão sugeriu-me que desenvolvesse o tema dos anticoncecionais, visto 

surgirem muitas dúvidas nesta área, principalmente na faixa etária mais jovem pois são os que 

apresentam uma taxa mais elevada de utilização incorreta dos anticoncecionais [50].  

    A Escola Secundária de Gondomar localiza-se muito perto da FC e por essa razão pensou-

se que seria uma mais valia fazer uma apresentação sobre os métodos anticoncecionais 

dirigida aos alunos do secundário. A apresentação (Anexo XI) consistiu na divulgação dos 

diversos métodos, modo de utilização e o que fazer em caso de esquecimento da toma da 

pilula, a contraceção de emergência, de modo a esclarecer muitos mitos sobre a pílula do dia 

seguinte, e alertar para a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. 

    Entrei em contacto com a professora Rita Torres, uma das responsáveis do projeto "Gerar 

Saúde" que me facultou um auditório e 2 turmas, uma de 10º ano de Humanidades e outra de 

11º ano que tinham a disciplina de Religião e Moral. No dia 21 de Março desloquei-me à 

escola, juntamente com a diretora técnica da farmácia e com a Dr.ª Sónia, e realizei uma 

formação para 42 estudantes do secundário sobre contraceção. 

 

3. Ciclo menstrual 

    O ciclo menstrual consiste em variações fisiológicas cíclicas que ocorrem ao longo do trato 

reprodutor feminino em todas as mulheres em idade fértil que resulta da ação de hormonas 

com origem no hipotálamo, glândula pituitária e ovários com vista à reprodução [53].  

    Tem início no primeiro dia da menstruação e termina no dia anterior ao início da 

menstruação seguinte. A duração de um ciclo menstrual é em média 28 dias, no entanto pode 

variar entre 25 e 30 dias. As mulheres que apresentam ciclos com menos de 21 dias de 
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intervalo são designadas de polimenorreicas, enquanto as que possuem ciclos de mais de 35 

dias de intervalo são denominadas de oligomenorreicas [54].  

    O ciclo menstrual é dividido em três fases: 

 Fase folicular 

 Fase ovulatória  

 Fase lútea 

     A fase folicular tem início no primeiro dia da menstruação e termina na fase de ovulação. 

Esta primeira fase resulta da produção da hormona gonadotropina (GnRH) pelo hipotálamo que 

estimula a libertação da hormona folículo-estimulante (FSH) pela adeno-hipófise. Esta hormona 

estimula o ovário a maturar vários folículos. Cada um possui no seu interior um óvulo que nesta 

altura ainda não se encontra maduro. Em cada ciclo menstrual, normalmente apenas um irá 

atingir o estado final de maturação [55].  

    Com o desenvolvimento dos folículos há o aumento dos níveis de estrogénio, contribuindo 

para o crescimento gradual do endométrio, promovendo a sua reconstrução depois da 

menstruação, e que irá continuar durante todo o ciclo [55]. 

    Durante o amadurecimento folicular verifica-se um aumento ligeiro de FSH e um aumento 

acentuado da hormona luteilizante (LH, libertada da adeno-hipófise) que é responsável pela 

ovulação. Quando a LH atinge o pico ocorre a rutura do folículo e libertação do óvulo e esta 

fase designa-se de fase ovulatória [55]. O óvulo libertado desloca-se pelas trompas de Falópio 

até atingir o útero. Este tem um tempo médio de vida de aproximadamente 24h-48h [56] e se 

não for fecundado degenera. Terminada a ovulação dá-se início à fase lútea. O folículo que 

sofreu rutura permanece transforma-se numa estrutura que se denomina de corpo lúteo e que 

liberta estrogénio e progesterona em grandes quantidades. 

    Como foi referido anteriormente, o espessamento do endométrio continua até ao final do 

ciclo e atinge o pico na fase de ovulação e depois é mantido estável por ação das hormonas 

produzidas pelo corpo amarelo até ao final de um ciclo. Nesta altura o útero encontra-se apto 

para que ocorra a implantação de um óvulo fertilizado, caso isto não aconteça ocorre a 

regressão do corpo lúteo, por volta do dia 24 num ciclo de 28 dias [55].  

    Com a redução dos níveis de estrogénio e progesterona o endométrio começa a degenerar 

iniciando-se um novo ciclo com a expulsão das células do endométrio degenerado durante a 

menstruação [55] (esquema do ciclo menstrual representado no Anexo XII).  

 

4. Métodos contracetivos 

4.1. Métodos naturais 

    Os “métodos naturais” têm por base o conhecimento das modificações fisiológicas que 

ocorrem ao longo do ciclo menstrual. Requerem a cooperação dos 2 parceiros, uma vez que 

ambos terão que concordar com que haja abstinência sexual durante o período fértil [57]. 

    Atualmente encontram-se em desuso devido à irregularidade do ciclo menstrual, sendo dos 

métodos existentes os menos eficazes. No entanto, tornam-se mais eficazes quando se opta 

por combinar alguns destes métodos [57]. 
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     Não apresentam efeitos secundários e evita que certos casais entrem em conflito com as 

suas crenças religiosas e culturais. Não protege contra as infeções sexualmente transmissíveis 

(IST) sendo muito difícil aplicar com sucesso em mulheres com ciclos menstruais irregulares 

[57].  

   Os métodos naturais mais usados são: 

 Do calendário 

 Medição da temperatura basal 

 Análise do muco cervical 

 Sintotérmico 

 

4.1.1 Método do calendário 

    Está relacionado com o cálculo do período fértil. Este é feito com base nas seguintes 

premissas: a ovulação ocorre 14 dias antes da menstruação seguinte, num ciclo de 28 dias, o 

óvulo é viável entre 1 a 2 dias após a ovulação e os espermatozóides podem permanecer 

viáveis no aparelho reprodutor feminino 3 a 5 dias após a ejaculação [58]. 

    Para se encontrar o período fértil tem que se considerar a duração dos 6 ciclos anteriores e 

a sua regularidade e subtrai-se 10 dias ao número de dias do ciclo mais longo e 20 dias ao 

ciclo mais curto. Caso o casal tenha relações neste período deve utilizar outro método [58]. 

 

4.1.2 Método da temperatura basal 

    Este método baseia-se no aumento da temperatura basal que ocorre após a ovulação. 

Deste modo, a mulher terá de medir a temperatura todos os dias de manhã e registá-la. A 

temperatura corporal pode aumentar entre 0,3ºC a 0,8ºC após a ovulação. Este método, ao 

contrário do anterior, só identifica o final do período fértil, por isso terá de haver abstinência 

sexual desde a menstruação até 3 dias após o aumento da temperatura [57]. 

 

4.1.3 Método de análise do muco cervical 

    Ao longo do ciclo menstrual, as características do muco cervical sofrem alterações como 

[58]: 

 Na peri-ovulação é mais claro, mais abundante e com maior elasticidade (filância). 

 Após a ovulação torna-se mais viscoso, opaco e menos abundante.  

    Tendo em conta estas alterações o período fértil tem início no 1º dia em que o muco de torna 

mais "elástico" e claro até pelo menos 3 dias após atingir o máximo da elasticidade [57,58].  

 

4.1.4 Método sintotérmico 

    Relaciona os dois métodos anteriores, o da temperatura basal e de análise do muco 

cervical. Desta forma, a mulher identifica tanto os dias férteis como os inférteis. O período fértil 

inicia-se assim que se verifiquem alterações nas secreções vaginais e termina no 4º dia após o 

muco atingir a elasticidade máxima e 3 dias após o aumento da temperatura basal [57]. 
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    Existem vários aparelhos que ajudam na interpretação das variações fisiológicas ao longo 

do ciclo menstrual como, os microscópios de bolso (permite observar as modificações da 

estrutura microscópica do muco), o computador de bolso (onde se regista todos os dados 

obtidos da medição da temperatura basal) e o teste monoclonal (são tiras teste para pesquisa 

da hormona LH na urina) [57]. 

 

4.2. Métodos barreira 

     Os contracetivos de barreira impedem o acesso do esperma ao útero. Estes podem ser de 

dois tipos: mecânicos e químicos. Os mecânicos incluem os preservativos masculinos e 

femininos e os diafragmas. Os métodos químicos incluem os espermicidas [58]. 

    

4.2.1 Preservativos 

4.2.1.1 Preservativos masculinos 

    A eficácia deste método depende da sua correta aplicação. No 1º ano de utilização a taxa 

de falhas encontra-se entre os 3% e 14% [58]. 

    Os preservativos podem ser de dois tipos: poliuretano e de látex. Os de látex são os mais 

utilizados e protegem contra as IST, seja de origem bacteriana (gonorreia e sífilis) ou viral (VIH 

e HPV). Os de poliuretano apresentam a mesma eficácia contracetiva que os de látex, no 

entanto oferecem uma menor proteção contra as doenças sexualmente transmissíveis (DST) 

[58]. 

    Este método apresenta diversas vantagens como: ausência de efeitos sistémicos, fácil 

utilização, implica o envolvimento masculino na contraceção e previne contra IST e DST. 

    Contudo, há o risco de rutura durante o coito e podem ocorrer manifestações alérgicas ao 

látex e ao lubrificante utilizado [57,58]. 

 

4.2.1.2 Preservativos femininos 

    Os preservativos femininos no 1º ano de utilização apresentam uma taxa de falhas entre 5% 

a 20%, sendo ligeiramente superior ao preservativo masculino. A sua eficácia depende da 

consistência e da correta utilização [58]. 

    Estes preservativos são compostos por um anel externo e um interno. O anel interno é 

inserido no interior da vagina e o outro anel permanece no exterior. Para a sua correta remoção 

o anel externo deve ser apertado, torcido e removido cuidadosamente de modo a evitar a 

libertação de sémen. Tal como o preservativo masculino, protege contra IST. É feito de 

poliuretano e por isso permite a utilização de um lubrificante oleoso, não apresenta efeitos 

sistémicos e é mais resistente que o preservativo masculino de látex [58,59]. 
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4.2.2 Diafragma 

    É introduzido na vagina sobre o cérvix, apresenta a forma de uma cúpula com um aro 

flexível. Este método deve ser sempre usado em combinação com um espermicida. Pode ser 

inserido até 24 h antes do coito e ao contrário dos preservativos, pode ser lavado e reutilizado 

[57,59]. 

    Este método diminui o risco de doença inflamatória pélvica, não apresenta efeitos 

sistémicos e não interfere com o ato sexual, no entanto é de difícil utilização e tem de ser ter 

em conta as flutuações de peso das mulheres que o utilizam [57,59]. 

 

4.2.3 Espermicidas 

    Os espermicidas existem em diversos tipos de formulações: cremes, esponjas, cones ou 

comprimidos vaginais. Devem ser aplicados profundamente na vagina antes do ato sexual. A 

taxa de falhas no 1º ano de utilização encontra-se entre os 6% e os 26% [58].  

    Normalmente são usados como adjuvantes de outros métodos contracetivos. Não 

apresentam efeitos sistémicos, aplicam-se facilmente e aumentam a lubrificação vaginal [58]. 

    Contudo são dos métodos menos eficazes e podem provocar reações alérgicas e irritativas e 

estão associados a um maior risco de infeções urinárias. Devem-se evitar duches até 6 h após 

o ato sexual e não devem ser usados em mulheres com maior risco de infeção por VIH [58]. 

 

4.3. Contraceção hormonal 

    A contraceção hormonal tem como base a ação das hormonas femininas (estrogénio e a 

progesterona) que impedem a libertação da FSH e da LH e, desta forma previnem o 

desenvolvimento do folículo dominante e inibem a ovulação [53,60]. Para além de prevenirem a 

ovulação, as hormonas progestativas alteram a densidade do muco cervical dificultando o 

acesso dos espermatozóides ao útero e modificam as características do endométrio que se 

torna impróprio para a nidação [60].   

    A contraceção hormonal pode ser administrada por diferentes vias [60]: 

 Oral 

 Transdérmica 

 Subcutânea  

 Intramuscular 

 Vaginal 

    Dentro da contraceção hormonal existem formulações compostas apenas por progesterona 

(contraceção progestativa) e outros que são constituídos pela associação de um estrogénio e 

de um progestogénio (contraceção hormonal combinada).  

    Os métodos de contraceção hormonal combinada incluem as pílulas orais, adesivos e anéis 

vaginais. Os métodos de contraceção progestativa existem sob a forma de implantes, 

injetáveis, minipílulas e o dispositivo intra-uterino (DIU). 
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    A contraceção hormonal combinada é a mais utilizada em Portugal sendo um método 

bastante eficaz e apresenta benefícios além da contraceção. O facto de existirem diferentes 

vias de administração possibilita às mulheres uma escolha mais abrangente neste tipo de 

contraceção, em especial a mulheres a quem a administração oral está contraindicada [61]. 

   No entanto, os estrogénios estão contraindicados em mulheres obesas, com hipertensão 

arterial, diabetes e que apresentem risco de tromboembolismo. Desta forma, a contraceção 

progestativa constitui uma alternativa eficaz e segura para estas mulheres e está, também, 

indicada durante a amamentação e em mulheres com intolerância aos estrogénios [61]. 

 

4.3.1 Contraceção hormonal combinada 

     A contraceção hormonal combinada foi utilizada pela primeira vez na década de 60 e a 

partir desta altura tem-se vindo a descobrir novos contracetivos com a mesma eficácia, mas 

com menos efeitos secundários [60].  

    Como a maioria dos efeitos adversos têm origem no estrogénio, os investigadores tem feito 

esforços na modificação da estrutura do progestogénio de modo a aumentar a sua eficácia 

contracetiva permitindo, assim, uma redução da concentração do estrogénio [60]. 

    O etinilestradiol (EE) é um estrogénio sintético que faz parte da composição da maioria dos 

contracetivos hormonais combinados (CHC). Além do EE, existe no mercado o valerato de 

estradiol que deriva de um estrogénio natural e está presente em novas formulações de CHC 

[58]. Este último apresenta, aparentemente, um melhor perfil de segurança do que o EE [58]. 

    Devido aos riscos e alguns efeitos secundários que os estrogénios apresentam, com o 

passar dos anos tem-se vindo a reduzir progressivamente a sua dosagem e nos dias de hoje a 

concentração de estrogénio não ultrapassa os 35 µg [58]. Embora só existam dois tipos de 

estrogénios no mercado, o mesmo não acontece com os progestativos (Tabela 4).  

 

 

 

 

 

 

 

     A CHC constitui um dos métodos mais eficazes, ajuda a regularizar o ciclo menstrual, reduz 

a perda de sangue aquando da menstruação, melhora as manifestações de 

hiperandrogenismo, diminui o risco de cancro do ovário e do endométrio, diminui a prevalência 

de quistos no ovário e reduz o risco de doença inflamatória pélvica [60]. 

    Embora apresentem inúmeros benefícios, a sua utilização pode conduzir ao aparecimento 

de alguns efeitos secundários; aumento de peso, metrorragias escassas (hemorragias que 

Estrogénios 

•Etilenoestradiol (EE) 

•Valerato de estradiol 

Progestativos 

•Levonorgestrel, gestodeno, desogestreo, ácido de 
ciproteronta, ácido de cloromadinona, dienogest e 

drospirenona 

Tabela 4: Estrogénios e progestativos usados na CHC. 
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ocorrem de uma forma irregular e/ou intermenstrual), cefaleias, mastodinia (tensão mamária), 

amenorreia (ausência de hemorragia), náuseas e vómitos. Estes efeitos secundários podem 

ser consequência da presença dos estrogénios, de progestativos ou de ambos [58]. 

    Apesar de este ser o método contracetivo mais usado mundialmente, nem todas as 

mulheres o podem usar. Com base em evidências científicas, a OMS estabeleceu quatro 

categorias de risco. Quadros clínicos que sejam classificados como categoria 4, significa que 

este método não pode ser utilizado nessas patologias e na categoria 3 significa que nessas 

doenças deve ser dada preferência a outros métodos [50,58].  

    Na Tabela 5 estão representadas exemplos de quadros clínicos classificados na categoria 3 

e 4. 

Tabela 5: Contraindicação para o uso de CHC [57]. 

 

Categoria 3 

 

Categoria 4 

HTA controlada, hiperlipidemia, diabetes 
mellitus, doença hepática crónica, cancro da 
mama, epilepsia e tromboflebite em curso. 

Gravidez, doença cerebrovascular, trombose 
venosa profunda/embolia pulmonar, neoplasia 

hormonodependente, hipertensão, doença 
cardíaca valvular, risco de fibrilhação auricular, 
endocardite bacteriana e tabagismo em idade 

superior a 35 anos. 

 

    Em relação ao tromboembolismo venoso (TEV), vários estudos sugerem que é um efeito 

secundário raro da CHC. O TEV pode-se manifestar sob a forma de trombose venosa profunda 

ou embolia pulmonar. O risco é maior no primeiro ano de utilização destes métodos e pode 

estar relacionado com a concentração de estrogénios. O risco diminui quando a concentração 

do estrogénio é inferior a 50 µg [50,57].  

    Os progestativos de 3ª geração como é o caso do gestodeno e desogestrel em combinação 

com 30 µg de EE apresentam um ligeiro aumento do risco de TEV do que o levenorgestrel com 

a mesma dosagem de EE [57]. 

    O risco de TEV está relacionado com o efeito que os estrogénios e os progestogénios têm 

sobre os fatores de coagulação. Aumentam os níveis de fibrinogénio e dos fatores VII, X e, II; 

inibem a antitrombina e a proteína S e alteram a resistência à proteína C ativada. Já em 

relação à fibrinólise, estas hormonas aumentam os níveis de plasminogénio e reduzem o 

inibidor da fibrinólise. Ou seja, existe um equilíbrio entre a coagulação e a fibrinólise, uma vez 

que por um lado favorecem o aumento da fibrina, mas por outro contribuem para a fibrinólise 

[50].  

    Numa mulher saudável o risco de TEV é bastante reduzido, mas numa mulher que 

apresente alterações da coagulação pode existir um desequilíbrio no sentido do aumento do 

risco de ocorrência de uma trombose [50].  

    O tromboembolismo arterial pode manifestar-se das seguintes formas: enfarte agudo do 

miocárdio e acidente vascular cerebral (AVC). Em relação ao enfarte agudo do miocárdio, este 

risco é raro nas mulheres em período fértil, encontrando-se ligeiramente aumentado em 
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mulheres fumadoras, em especial com idade superior a 35 anos. No entanto, o tabagismo por 

si só apresenta um risco maior do que a CHC. O risco de AVC é um pouco maior nas mulheres 

utilizadoras de CHC. Este risco é influenciado pela presença de outros fatores como o 

tabagismo e a hipertensão arterial [58]. 

    A OMS considera que a obesidade é a epidemia do século XXI uma vez que tem vindo a 

aumentar de uma forma exponencial nas últimas décadas. Em Portugal, a pré-obesidade e a 

obesidade constituem um importante problema de saúde pública [62]. 

    Neste sentido, muitos estudos foram realizados com o objetivo de perceber o efeito da 

obesidade na eficácia dos contracetivos hormonais. Existem dados suficientes para concluir 

que a obesidade afeta a farmacocinética destes métodos [63]. A obesidade é um fator que 

interfere com fisiologia do organismo e na farmacocinética e farmacodinâmica de fármacos e 

hormonas. Diversos estudos mostraram que a obesidade está associada a mudanças no 

padrão de secreção e clearance das hormonas sexuais femininas com destaque para o 

aumento da concentração de estrogénios no sangue, diminuição da progesterona e alterações 

no padrão do ciclo menstrual [64]. 

    Determinados medicamentos podem alterar a indução enzimática hepática e desta forma 

diminuir a biodisponibilidade dos CHC, por aumento do metabolismo das hormonas [60]. 

    Os medicamentos implicados nestes interações com os contracetivos são: 

 Rifampicina - Neste caso é necessário fazer contraceção adicional até 4 semanas após 

suspensão do tratamento. 

 Anticonvulsivantes - Carbamazepina, fenitoína e fenobarbital. 

 Antiretrovirais - Lopinavir, ritonavir, nelfinavir e nevirapina. 

 

4.3.1.1 Anel vaginal 

    O anel vaginal é um método que possibilita a administração dos 2 tipos de hormonas 

sexuais, por via vaginal. Em Portugal o anel vaginal mais comercializado é o Circlet®. Trata-se 

de um anel flexível que se coloca na vagina por um período de 3 semanas consecutivas 

seguindo-se um período livre de 7 dias e neste intervalo irá surgir a hemorragia de privação 

[57,60]. 

    Por dia é libertado 15 µg de EE e 120 µg de etonorgestrel. As principais vantagens deste 

método é o de permitir a administração de doses mais baixas de hormonas, quando 

comparado com outros CHC, ser bastante cómodo é uma mais-valia à sua utilização por 

jovens, uma vez que nesta faixa etária a taxa de incumprimento da contraceção oral é muito 

elevada [60]. É um método muito eficaz, seguro e o retorno à fertilidade é imediato [57]. 

    Quando se inicia este método o anel vaginal deve ser colocado no 1º dia da menstruação. 

Pode ser retirado aquando de uma relação sexual, mas nunca por um período superior a 3 h. 

Se houver atraso na colocação durante um ciclo, ou atraso no início de um novo ciclo 

(introdução de um novo anel ≥ 3 dias, do dia previsto) deve-se usar sempre a contraceção 

adicional durante 7 dias [57, 60]. 
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4.3.1.2 Adesivos 

    É um método em que a administração das duas hormonas ocorre por via transdérmica, sem 

que ocorra o efeito de 1ª passagem pelo fígado, tal como no anel vaginal. Em Portugal, o 

adesivo mais comercializado é o Evra®, que é composto por 20 µg de EE e 150 μg de 

norelgestromina [57]. Os adesivos são colocados uma vez por semana, durante 3 semanas 

seguido de uma interrupção de 7 dias. Apresentam a desvantagem de ser necessário uma 

maior atenção da mulher. Deve-se aplicar ou no abdómen, dorso ou nos membros superiores. 

Nunca no peito ou em zonas lesadas. A adesividade não é alterada com a humidade, calor ou 

exercício físico. A sua eficácia é semelhante à contraceção oral. Tal como os outros métodos 

hormonais combinados, o início da aplicação deste tipo de contraceção deve ser no 1º dia da 

menstruação [60]. Por via transdérmica são atingidos níveis séricos mais elevados de EE; 20 

µg de EE transdérmico corresponde à biodisponibilidade de uma dose 1,6x superior à que se 

obtém com a toma de um comprimido de 30 µg de EE [58]. 

 

4.3.1.3 Contraceção oral combinada  

    O primeiro contracetivo oral combinado foi introduzido pela primeira vez na década de 60. A 

partir desse momento este tipo de contraceção começou a ser usado em todo o mundo e hoje 

em dia é o método mais utilizado por ser bastante simples e eficaz na prevenção da gravidez 

[65]. 

    Consiste na administração oral diária de um comprimido contendo uma determinada 

concentração de EE e de um progestogénio [50]. A maioria das pílulas combinadas existentes 

no mercado possui 21 comprimidos que devem ser administrados no período de 3 semanas 

consecutivas, seguindo-se um período de interrupção de 7 dias. No entanto, também existem 

pílulas com 28 comprimidos, sendo os últimos 4 comprimidos compostos por placebo, não 

tendo qualquer tipo de efeito. A única diferença é que nestas pílulas não há paragem da toma 

dos comprimidos [60]. 

    As formulações das pílulas combinadas podem ser monofásicas (concentração fixa ao longo 

da toma) ou multifásicas (bifásicas e trifásicas) que apresentam uma variação da concentração 

das hormonas ao longo do período de toma. Os comprimidos das formulações multifásicas 

apresentam cores diferentes consoante as concentrações [60]. 

    O início da toma da pílula combinada deve coincidir com o 1º dia da menstruação, mas 

neste tipo de contraceção pode ser estendido até ao 5º dia da menstruação sem ser necessário 

utilizar outro método contracetivo adicional [57].  

    Para que a eficácia deste método seja garantida, a sua utilização deve ser regular, correta e 

continuada [57,58]. Segundo o folheto informativo da maioria das pílulas combinadas, caso 

haja o esquecimento da toma de um comprimido e não ultrapassar as 12 h da hora habitual, 

deve-se tomar o comprimido esquecido assim que se lembrar. Se forem ultrapassadas 12 h 

deve-se tomar o comprimido esquecido logo que se possa, mesmo que implique tomar dois no 

mesmo dia. Caso tenha tomado 2 comprimidos no mesmo dia deve-se consultar o médico e 

utilizar outro método de contraceção adicional durante os 7 dias seguintes [58]. 
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4.3.2 Contraceção hormonal progestativa 

    Os contracetivos sem estrogénios podem ser administrados por via oral, injetável, sob a 

forma de implantes ou através de sistemas intrauterinos. 

    Este tipo de contraceção tem vindo a ser cada vez mais utilizado, principalmente sob a 

forma de implante e DIU quando se pretende uma contraceção de longa duração [60]. Este tipo 

de método é mais utilizado por mulheres que apresentem efeitos secundários relacionados 

com os estrogénios, que apresentem quadros clínicos como: obesidade, hipertensão e 

diabetes ou todas as patologias que estejam incluídas na categoria 3 e 4 dos CHC, mulheres 

que estejam a amamentar ou por opção própria [66]. 

    Existem diversos mecanismos de ação dos contracetivos sem estrogénios que dependem 

do composto em questão. Podem ter ação periférica ao nível do muco/endométrio e ação 

central na adeno-hipófise na regulação da ovulação [60].  

    Em relação ao muco cervical, aumentam a viscosidade de modo a dificultar a penetração 

dos espermatozóides. Além disso, podem provocar a atrofia do endométrio reduzindo o número 

e diâmetro das glândulas e causando uma diminuição da vascularização, tornando-o impróprio 

para a nidação [60].Também têm ação ao nível das trompas onde diminuem a ação ciliar e 

motilidade tubular [60]. Quanto à inibição da ovulação esta é muito irregular e varia com o tipo 

de composto presente. Contudo, uma pílula que apresente 75 µg de desogestrel inibe a 

ovulação em 97%-99% dos casos [60,66]. 

    Apresentam uma elevada eficácia, são bastante cómodos (implantes, DIU e injetáveis), não 

apresentam risco tromboembólico e o efeito metabólico está ausente de uma forma 

significativa, ao contrário dos CHC. Possuem efeitos secundários semelhantes aos CHC; 

amenorreia e irregularidades menstruais, no entanto podem agravar o acne. Apresentam as 

mesmas interações medicamentosas que os CHC [60]. As contra-indicações estão referidas na 

Tabela 6. 

 

Tabela 6: Contra-indicações param o uso de contracetivos sem estrogénios [57]. 

 

4.3.2.1 Contraceção hormonal progestativa - Oral 

    Um exemplo de uma pílula sem estrogénios comercializada em Portugal é a Cerazette® que 

apresenta na sua composição 75 µg de desosgestrel. Pílulas que possuem uma reduzida 

quantidade de uma progesterona são designadas de "minipílulas". A Cerazette® apresenta os 

três mecanismos de ação dos contracetivos sem estrogénios: inibição da ovulação, aumento 

da viscosidade do muco cervical e alteração da funcionalidade do endométrio [60]. 

Categoria 3 Categoria 4 

Tromboembolismo venoso ou embolia 
pulmonar em curso, doença hepática crónica 
ou em fase ativa, epilepsia e outras doenças 

cuja terapêutica interfere com a pílula 

Gravidez, hemorragia genital anormal sem 
diagnóstico conclusivo, neoplasia da mama antes 

dos 5 anos e neoplasia hormonodependente  
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    Deve-se iniciar este método no 1º dia da menstruação ou até ao 5º dia da mesma, não 

sendo necessário outro método suplementar. Tal como na CHC as "minipílulas" devem ser 

tomadas diariamente sempre à mesma hora. Mas neste caso, cada blister possui 28 

comprimidos com hormona, não havendo interrupção. A eficácia destas pílulas é mais alargada 

no tempo do que as combinadas e se houver um esquecimento de um comprimido num 

período de tempo inferior de 36 h a eficácia mantém-se, ao contrário das outras pílulas cuja 

eficácia era garantida se não fossem ultrapassadas apenas 12 h da toma do comprimido 

esquecido [57,60]. 

 

4.3.2.2 Contraceção hormonal progestativa - Implantes 

    A contraceção subcutânea tem vindo cada vez mais a ser usada devido à comodidade e por 

apresentar menores efeitos metabólicos [60].  

    Os implantes exibem a forma de um bastonete flexível, que no caso do Implanon® 

comercializado em Portugal, possui na sua composição 68 mg de etonorgestrel e liberta 

diariamente 40 µg. O Implanon® apresenta exatamente os mesmos mecanismos de ação que 

a Cerazette®. A eficácia deste método mantém-se até 3 anos, sendo um método contracetivo 

de longa duração. No entanto, o peso da mulher terá influência na sua eficácia, tendo-se 

comprovado que será menor se a mulher pesar mais que 90 Kg [60]. 

    A inserção do implante deve ser feita por um profissional de saúde, entre o 1º e o 5º dia da 

menstruação, caso não seja possível, deve-se usar outro método contracetivo adicional. Deve-

se ir a uma 1º consulta após a inserção, passados 3 meses e ter consultas anuais ou de 6 em 6 

meses [57]. 

 

4.3.2.3 Contraceção hormonal progestativa - Injetáveis 

    O injetável comercializado em Portugal é o Depo-Provera® que possui na sua composição 

150 mg de acetato de medroxiprogesterona, administrado por via muscular. Este método tem 

como principal mecanismo de ação a inibição da ovulação, no entanto também possui efeito no 

muco cervical e no endométrio. Ocorre libertação lenta da hormona e a sua ação contracetiva 

prolonga-se por 3 meses [57,60]. 

    Este método possui efeitos secundários semelhantes aos outros contracetivos sem 

estrogénios e CHC. De realçar que o Depo-Provera® pode conduzir à diminuição da densidade 

óssea, no entanto não está provado que o risco de fratura esteja aumentado. Quando a 

administração é interrompida a densidade regressa aos valores iniciais, mas nas mulheres 

mais jovens o pico de massa óssea pode não ser atingido e por essa razão este método não 

dever ser iniciado antes dos 18 anos [60].  

    Trata-se de uma injeção intramuscular que é repetida de 12 em 12 semanas e deve ser 

iniciado até ao 7º dia da menstruação [57]. Ao contrário dos outros métodos, o regresso à 

fertilidade com o uso dos injetáveis pode demorar cerca de 10 meses após a interrupção [60]. 
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4.3.2.4 Contraceção hormonal progestativa - Dispositivo intra-uterino  

    Em 1960 surgiu o DIU com polietileno biologicamente inerte. Em 1962, adicionaram cobre a 

este dispositivo o que possibilitou diminuir o seu tamanho e aumentar a eficácia, sendo 

considerado este último, um DIU ativo [50]. 

    O DIU com cobre é o 2º método mais utilizado devido à sua elevada eficácia. Aumenta a 

fibrinólise do endométrio levando a um aumento do fluxo menstrual. A aplicação do DIU no 

útero tem de ser feita por um profissional de saúde e na fase folicular, preferencialmente 

durante a menstruação ou logo após o seu término. A sua remoção deve ser efetuada também 

durante este período. O DIU apresenta uma duração de eficácia de aproximadamente 5 anos 

[50]. Existe outro método que apresenta a forma em T, tal como o DIU, só que na sua 

composição está incluída levonorgestrel. Neste caso, o método é designado de SIU. Cada 

haste em forma de T possui um reservatório de 52 mg de levonorgestrel, sendo libertado 

diariamente 20 µg. O SIU provoca a atrofia do endométrio, causando uma diminuição no 

desenvolvimento vascular e desta forma reduz o fluxo menstrual [50]. 

    Antes da inserção destes dispositivos deve-se avaliar a história clínica da mulher e realizar 

um exame físico e ginecológico. As principais complicações são: dores uterinas, hemorragias 

no colo do útero e perfuração. Tal como no DIU, o SIU tem de ser inserido por um profissional 

de saúde e o modo de utilização e durabilidade da eficácia é o mesmo do DIU [57]. 

 

4.4 Contraceção de emergência 

    A contraceção de emergência (CE), também designada de pílula do dia seguinte deve ser 

utilizada apenas quando ocorre uma relação sexual desprotegida, quando o método 

contracetivo usado falhou ou em caso de violação. Nunca de ser usada como contraceção 

regular, mas sim de recurso [50,52,57,58]. 

    O acesso à CE é muito importante, especialmente para os adolescentes, uma vez que esta 

faixa etária apresenta uma percentagem elevada de falha na utilização dos métodos 

contracetivos [57].  

    A CE serve para impedir uma gravidez indesejada, mas não evita as DST. Impede a 

fertilização pelo atraso ou inibição da ovulação, não sendo 100% eficaz, uma vez que se a 

mulher estiver prestes a ovular ou já tiver ovulado aquando da relação sexual desprotegida ou 

se a mulher já se encontrar grávida, a CE não tem qualquer efeito pois não se trata de uma 

pílula abortiva [57].  

    Este método é tanto mais eficaz quanto mais cedo for efetuada a toma após a relação sexual 

desprotegida. Para a CE com levonorgestrel a eficácia é máxima se a toma ocorrer nas 

primeiras 24 h após a relação sexual desprotegida [52,57]. Apresenta alguns efeitos 

secundários como: cefaleias, tensão mamária, náuseas, vómitos e "spotting" (pequenas perdas 

de sangue após a utilização da CE). A sua ação pode ser alterada caso a mulher esteja a 

tomar rifampicina e certos convulsivantes [58] (ver Tabela 7).  
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Tabela 7: Métodos CE mais utilizados e suas características. 

 

 

 

5. Doenças sexualmente transmissíveis 

    As DST atingem milhões de pessoas por todo o mundo. Podem ter origem parasitária, vírica 

ou bacteriana. Estas doenças são transmitidas por contacto sexual, através dos fluidos 

corporais como o sémen, contacto com a pele dos genitais ou à volta destes [67]. 

    A grande problemática das DST é que muitas vezes não apresentam sintomas. Por essa 

razão, o contágio pode ser maior pois a pessoa não sabe que possui uma DST, no entanto 

muitas destas doenças causam dor e desconforto. Além disso, as DST podem ter 

consequências graves, como por exemplo causar doença inflamatória pélvica, infertilidade, dor 

pélvica e cancro cervical [67] .A disseminação das DST ocorre essencialmente quando uma 

pessoa infetada tem relações sexuais com uma pessoa não infetada e o risco de disseminação 

é diretamente proporcional ao número de parceiros sexuais [67]. Na Tabela 8 estão 

apresentadas exemplos de DST. 

Tabela 8: Exemplos de doenças sexualmente transmissíveis [67]. 

 

 

 

 

 

 

 

Método 
Contracetivo de 

Emergência 
Dose Posologia Mecanismo de ação 

Yuzpe (EE e 
levonorgestrel) 

 
0,05 mg de EE e 

0,25 mg de 
levonorgestrel 

 

2 Cápsulas de 12h em 
12h (Tetragynon®) 

4 Cápsulas de 12h em 
12h (Microginon®) 
A 1ª dose deve ser 

tomada até 5 dias após 
a relação sexual 

desprotegida 

Inibição da ovulação. 

Levonorgestrel 
(Postinor® e 
Norlevo®) 

1,5 mg  Dose única até 72h 

Suprime o pico pré-ovulatório das 
gonodatrofinas e altera o processo 

da ovulação. Só é eficaz se a mulher 
se encontrar na fase ovulatória[58]. 

Acetato de 
ulipristal 

(EllaOne®) 
30 mg Dose única até 120h 

Modelador seletivo dos recetores de 
progesterona. Apresenta um 

mecanismo de ação semelhante ao 
levonorgestrel, mas é mais eficaz, 
pois tem uma maior capacidade de 

inibir a ovulação[58]. 

DST Origem 

Cancróide Bacteriana 

Clamídia Bacteriana 

Gonorreia Bacteriana 

Hepatite B Vírica 

Herpes Vírica 

HIV Vírica 

Papiloma Vírica 

Sífilis Bacteriana 

Tricomoníase Parasitária 
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6. Conclusão 

    Dos três projetos que realizei este foi sem dúvida o mais desafiante e mais complicado por 

ser um tema que causa algum constrangimento, principalmente na faixa etária a que dei a 

formação. Apesar disso, foi um projeto que gostei imenso de fazer e o feedback da Escola 

Secundária de Gondomar foi bastante bom. Sinto que esta formação foi, de facto relevante pois 

os 42 alunos que estiveram presentes no auditório mostraram-se bastante interessados, 

fazendo questões ao longo de toda a apresentação. Além do mais, com as questões que 

coloquei no fim deu para perceber que efetivamente estiveram atentos ao longo dos 90 minutos 

da formação tendo respondido acertadamente a praticamente todas as questões. No final da 

apresentação recebi um certificado, como comprovativo da minha exposição sobre 

anticoncecionais na Escola Secundária de Gondomar (Anexo XIII).  

    O projeto dos anticoncecionais foi, de facto, uma mais-valia para os alunos, mas também 

para mim, visto que me deu a oportunidade de ultrapassar as minhas dificuldades na área da 

comunicação. 

    O papel de um farmacêutico ultrapassa a dispensa de medicamentos. Aconselhar e informar 

sobre os mais diversos temas na área da saúde é um dos papéis mais relevantes que 

desempenha em prol do bem-estar das comunidades e a contraceção é sem dúvida uma área 

onde se deve investir, pois surgem muitas dúvidas acerca deste assunto, principalmente nos 

adolescentes. Como futura farmacêutica, sinto que ainda há muito a fazer nesta área e o facto 

de ter tido a oportunidade de informar e alertar para o uso correto dos anticoncecionais a um 

conjunto de alunos foi, sem dúvida, extremamente gratificante.   
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Anexos 

 

 

Anexo I: Circular informativa sobre Ostomia e Incontinência Urinária 
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Anexo II: Campanha do dia dos namorados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III: Campanha do dia internacional da mulher 
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Anexo IV: Tabela descritiva das formações assistidas ao longo do estágio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formações Temas Data Duração 

Lierac® 
Lançamentos de 

novos produtos da 
marca 

25 de janeiro de 2017 3 horas 

Bioderma® 
Curso geral de toda a 

gama da marca 
22 de fevereiro de 

2017 
7 horas 

Anexo V: Classificação da PA segundo a OMS 

Anexo VI: Cartaz de divulgação do rastreio 
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Anexo VII: Folha informativa entregue aos utentes 
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Anexo VIII: Inquérito realizado aos utentes 
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Anexo IX: Resultados do rastreio cardiovascular 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Idade dos participantes do rastreio Figura 4: Género dos participantes do rastreio 

Figura 7: Prática de exercício físico regular Figura 6: Fator de risco cardiovascular - Tabagismo 

Figura 8: Fator de risco cardiovascular - Álcool 
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Figura 9: Presença de doenças crónicas 

Figura 10: Eventos cardiovasculares sofridos pelos participantes 

Figura 11: Historia familiar de doenças cardiovasculares 
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Figura 12: Resultados de medição da PA 

Figura 13: Resultados da medição do ritmo cardíaco (bpm) 

Figura 14: Resultados da medição do IMC Figura 15: Resultados da determinação da glicémia 

Figura 16: Resultados da determinação do colesterol total 
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Anexo X: Folheto informativo sobre o uso indevido das benzodiazepinas 
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Anexo XI: Apresentação sobre os anticoncecionais 
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      Anexo XII: Esquema representativo do ciclo menstrual [55] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIII: Certificado de apresentação do tema "Anticoncecionais" 
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Resumo 

    No Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas na Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto, após cinco anos de aprendizagem e aquisição de 

competências técnicas e científicas é permitido aos alunos estagiar durante um 

período de seis meses. Sendo o estágio em Farmácia Comunitária obrigatório e o de 

Hospitalar opcional. Isto permite a todos os alunos manterem um contacto mais direto 

com a realidade profissional de um farmacêutico. 

    Neste âmbito, realizei o estágio hospitalar durante dois meses, entre Setembro a 

Novembro de 2016, no Hospital Privado de Gaia.  

    Aqui aprendi e conheci todas as vertentes e dinâmica de uma farmácia hospitalar, a 

orgânica dos serviços farmacêuticos, sendo estes fundamentais para a dispensa 

responsável e criteriosa de medicamentos aos utentes dos diversos hospitais, 

garantem a validação, segurança e eficácia dos mesmos e, acima de tudo consolidei 

os conhecimentos técnicos e científicos que obtive ao longo de cinco anos. 

    O relatório está dividido em duas partes, sendo que a primeira relata todas as 

atividades desenvolvidas no hospital, sempre com o acompanhamento da 

farmacêutica responsável. Assim, a primeira parte refere-se a todas as valências 

teóricas e práticas desenvolvidas, nomeadamente o armazenamento, distribuição em 

dose unitária, reembalemento e etiquetagem.  

    Já a segunda parte refere-se a projetos desenvolvidos durante o estágio. Visto ter 

estado a estagiar num período em que ocorreu uma transição de farmacêutica 

responsável não tive oportunidade de ter um projeto propriamente dito, no entanto, a 

drª Patrícia Moura, sugeriu que eu realizasse dois panfletos, sobre dois fármacos 

anticancerígenos recentes para serem entregues aos doentes oncológicos que os 

utilizam, de modo a terem mais informações acerca destes. 

    Este estágio hospitalar permitiu-me adquirir competências para o futuro na área 

hospitalar, aperfeiçoou a minha capacidade de organização e, principalmente ter ainda 

mais noção do que é trabalhar em equipa, tendo sido sem dúvida uma experiência 

bastante enriquecedora.  
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Parte I - Atividades desenvolvidas durante o Estágio Curricular 

1. Introdução 

     Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH), de acordo com o Decreto-Lei nº 44/204, de 

2 de Fevereiro de 1962 são essenciais nos cuidados de saúde prestados no âmbito hospitalar 

[1]. 

     Contudo, esta estrutura tem sido constantemente afetada pela ausência de inserção de 

capitais. Perante esta situação foi instituído o Plano da Farmácia Hospitalar que visa a 

implementação de um conjunto de medidas necessárias para a reestruturação dos SFH, como 

a elaboração do “Manual da Farmácia Hospitalar”, aquando a Resolução do Conselho de 

Ministros nº 128/2002, de 25 de Setembro [2]. 

2. Grupo Trofa Saúde (GTS) 

   O Grupo Trofa Saúde assume-se como um projeto global de saúde, integrando uma vasta 

rede de Unidades Hospitalares. É a marca descendente natural da Casa de Saúde da Trofa 

criada há aproximadamente 15 anos. Tem como slogan "Consigo construímos relações de 

confiança".  

   O seu principal objetivo é melhorar a forma de cuidar dos seus clientes, proporcionando-lhes 

cuidados de proximidade.  

   O GTS detém uma rede integrada de hospitais privados, já servindo uma população superior 

a 2,5 milhões de habitantes, com particular enfoque no Norte do País. 

   O primeiro hospital do GTS foi o Hospital Privado da Trofa (HPT). Atualmente, também fazem 

parte do GTS, o Hospital Privado de Gaia (HPG), Hospital Privado de Alfena (HPAV), Hospital 

Privado da Boa Nova (HPBN), Hospital Privado de Braga (HPB), Hospital Privado de Braga 

Centro (HPBC), Hospital de Dia da Maia e Hospital de Dia de Famalicão [3]. 

2.1. Hospital Privado de Gaia 

   Localizado na cidade de Vila Nova de Gaia, o Hospital Privado de Gaia foi construído para 

satisfazer as necessidades de todo o tipo de doentes que o procura, independentemente da 

sua proveniência, mas com especial foco nos utentes de Vila Nova de Gaia e concelhos 

limítrofes. 

  Tanto do ponto de vista arquitetónico, como funcional o HPG é um hospital arrojado, pois o 

GTS entendeu que os clientes não se preocupam apenas com a prestação de cuidados de 

saúde, mas também com o espaço. 

  O HPG assenta em oito eixos fundamentais: alta diferenciação do seu corpo clínico, elevado 

grau de integração e multidisciplinaridade entre as diferentes especialidades, excelente suporte 

ao nível do diagnóstico, grande disponibilidade dos profissionais para receber e comunicar com 

os doentes, instalações com qualidade acima da média, sistema de informação de fácil 
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utilização e com registo clínico eletrónico, serviços de suporte pensados como se de 

um hotel se tratasse e profissionais competentes e dinâmicos em todas as áreas não clínicas. 

   A equipa do HPG é liderada pelo Prof. Paulo Araújo (diretor clínico) e Dr. Nélson Brito 

(administrador) [4]. 

 

3. Organização dos Serviços Farmacêuticos 

3.1. Localização do HPG, horário e caracterização do funcionamento dos 

SFH 

    As Comissões Executivas são responsáveis por estabelecer o horário de funcionamento dos 

SFH que é afixado num local apropriado e visível a todos os utilizadores. Os SFH do HPG 

encontram-se em funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9:00h às 18:00h. No caso de 

surgir alguma necessidade fora do horário de trabalho estipulado é possível entrar em contacto 

com o farmacêutico coordenador, cujo número consta da lista de contactos de urgência do 

Hospital [5].   

    Os SFH são constituídos apenas por uma divisão composta por receção, armazém, área de 

apoio à distribuição (clássica 

e unitária), área de 

devoluções, área de 

satisfação de pedidos 

devidamente dividida de 

acordo com os Serviços 

Clínicos (SC), área de 

gabinete e lavatório. 

   A farmácia hospitalar do 

HPG é um local espaçoso e 

com grande luminosidade. 

   O armazenamento de 

medicamentos, produtos 

farmacêuticos e dispositivos 

médicos requer determinadas condições, nomeadamente relacionadas com o espaço, luz, 

humidade, temperatura e segurança destes produtos. A farmácia hospitalar apresenta as 

condições apropriadas para o armazenamento destes produtos, nomeadamente temperatura 

inferior a 25º C, humidade inferior a 60% e proteção da luz solar direta, diariamente controladas 

pelo farmacêutico responsável [6].  

    O armazém dos SFH contém psicotrópicos, estupefacientes, hemoderivados, grandes 

volumes, citotóxicos, dentária, produtos farmacêuticos inflamáveis, produtos de nutrição, 

desinfeção, imagiologia, material de penso, hemostáticos locais e medicamentos de diversas 

formas farmacêuticas, nomeadamente comprimidos, cápsulas, ampolas, soluções orais, 

saquetas, colírios, enemas, cremes e pomadas. 

Figura 1: Organização dos Serviços Farmacêuticos do HFG 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar| Rita Lopes 
 

3 
 

    Tendo em conta a forma farmacêutica ou indicação terapêutica, os medicamentos e os 

produtos farmacêuticos têm uma área destinada ao seu armazenamento, em separado. Estes 

são armazenados por ordem alfabética em compartimentos diferenciados e devidamente 

identificados pela substância ativa e respetiva dosagem.   

     Existe também um cofre onde estão armazenados os estupefacientes e psicotrópicos, com 

código e controlado apenas pelo farmacêutico responsável. 

     Este local possui um frigorífico que se encontra a uma temperatura entre 2 e 8ºC, e destina-

se ao armazenamento de produtos de frio, como é o caso de insulinas, vacinas entre outros. 

     Como não é possível armazenar todos os medicamentos ou produtos farmacêuticos no 

respetivo lugar, uma grande parte destes, são colocados num lugar específico designado de 

stock avançado. 

    A área de satisfação de pedidos está subdividida nas seguintes partições: Bloco (BLO), 

Esterilização (EST), Imagiologia (IMAG), Internamento 9 (INT9), Internamento 10 (INT10), 

Endoscopia (END), Dentária (DENT), C.EXT5, C.EXT7 e Urgência (URG). 

     

3.2. Recursos humanos 

    Os SFH do GTS são compostos por um farmacêutico coordenador (Drª Patrícia Moura) 

responsável pela aquisição, armazenamento e distribuição dos produtos farmacêuticos da 

Farmácia Central (FC), que atualmente se localiza no HPAV, para as diferentes unidades 

hospitalares do grupo, um auxiliar (Iolanda Silva) e um farmacêutico responsável. 

    Tendo em conta as normas em vigor, os SFH do HPG encontram-se a cargo de apenas um 

farmacêutico. Atualmente, esta função está a cargo da Drª Soraia Santos. 

   Inicialmente os SFH do HPG encontravam-se sob a responsabilidade da Drª Alexandra 

Soares, sendo que nas suas férias era substituída pelo Drº Tiago Ribeiro. 

    Durante o estágio a Drª Alexandra Soares abandonou o cargo de FR pelos SFH do HPG, 

sendo substituída pela Drª Soraia Santos. 

   Os farmacêuticos dos SFH do GTS são responsáveis por todo o circuito dos medicamentos e 

produtos farmacêuticos dentro dos diferentes hospitais seguindo um plano operacional, sendo 

que este pode variar nas diferentes unidades hospitalares. O plano do HPG elaborado pela Drª 

Alexandra Soares segue em anexo (Anexo I). 

 

Farmacêutico 

Responsável 

HPG 

Farmacêutico 

Responsável 

HPAV 

Farmacêutico 

Responsável 

HPB 

Farmacêutico 

Responsável 

HPBC 

Farmacêutico 

Responsável 

HPT 

Farmacêutico 

Responsável 

HPBN 

Drª Soraia 

Santos 

Drª Ana Araújo Drª Andreia 

Leite 

Drª Rosa 

Mendes 

Drº Ricardo 

Carvalho 

Drº André 

Azevedo 

 

Tabela 1: Representação do Farmacêutico dos SFH de cada unidade hospitalar 
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3.3. Sistema Informático 

Todos os SFH dos hospitais pertencentes ao GTS utilizam o programa informático 

CPC/HS, desenvolvido pela Global Intelligent Technologies (Glintt) destinado à farmácia 

hospitalar [7]. Este sistema permitiu um aumento na facilidade da aquisição e gestão de stocks 

dos medicamentos e produtos farmacêuticos e a sua atualização automática. Assim, promove 

uma melhoria no desempenho dos SFH, possibilitando o acesso ao histórico clínico e a 

validação de prescrições médicas dos doentes e contribuindo para uma maior facilidade e 

segurança na dispensa de medicamentos. Ou seja, proporciona uma comunicação e 

distribuição eficientes no âmbito interno dos SFH e na coordenação com os restantes serviços 

hospitalares. 

3.4. Sistema de Gestão de qualidade 

    A Garantia da Qualidade de qualquer SFH tem como base um conjunto de procedimentos 

padronizados, sendo estes devidamente descritos e documentados de modo a servirem de 

guia e suporte a todas as atividades que se desenvolvam nos SF. Todos os hospitais do GTS 

possuem diversos manuais, cuja elaboração está de acordo com os critérios definidos. Nestes 

pode-se encontrar informações muito úteis nomeadamente instruções de trabalho. Estes 

manuais promovem o aprimoramento da gestão de qualidade. Finalmente, de realçar que é 

muito importante assegurar as condições de segurança dos medicamentos, equipamentos 

instalações, e principalmente, da equipa de trabalho [8]. 

 

4. Formulário de medicamentos 

4.1. Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos 

   O Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) é destinado aos profissionais de 

saúde que exercem a sua atividade em meio hospitalar. Trata-se de um texto orientador que 

traduz a escolha seletiva perante uma larga oferta de medicamentos, ou seja, tem como 

objetivo conter os medicamentos necessários a uma terapêutica adequada à generalidade das 

situações hospitalares. 

    Segundo o Despacho nº. 13885/2004 de 25 de Junho, que define o FHNM, é obrigatória a 

utilização do FHNM pelos prescritores nos hospitais integrados no Serviço Nacional de Saúde 

e  por norma, apenas devem ser utilizados a nível hospitalar os medicamentos que constem no 

FHNM, no entanto pode-se usar medicamentos que não constem neste, desde que estes 

sejam incluídos na adenda do formulário, a aprovar nos termos do Despacho nº. 1083/2004 (2ª 

série), de 1 de Dezembro de 2003, publicado no Diário da República nº14, de 17 de Janeiro de 

2004. [9] A adenda funciona como espécie de um anexo ao formulário. 

    O FHNM tem sofrido várias alterações ao longo dos anos, sendo a 9ª edição a mais recente, 

criada em 2006, numa perspetiva de melhoria contínua e dada a exigência de harmonização 

das várias fontes de informação produzidas pelo INFARMED (Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.), foram introduzidas nesta edição a nova classificação 
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farmacoterapêutica e as novas denominações comuns internacionais (DCI) em português das 

substâncias ativas dos medicamentos [10]. 

4.2. Formulário Hospital do GTS 

     Atualmente, cada hospital desenvolve métodos, como a avaliação crítica da literatura e 

procura de informação de avaliação de segurança, que otimizam a seleção de medicamentos 

sendo esta aprovada pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) do hospital, que é 

constituída por diretores clínicos e farmacêuticos dessa instituição. 

    No HPG este processo é efetuado tendo como base FHNM. Mas como se trata de um 

hospital privado, a CFT deste criou um formulário próprio baseado no FHNM, isto surge, pois é 

um meio mais pequeno não necessitando de tantos produtos farmacêuticos como os hospitais 

públicos. Além disso, quando surge a necessidade de adicionar novo medicamento, 

embalagem vazia ou soros ao stock acrescenta-se na adenda do formulário do GTS. 

4.3. Medicamentos extra-formulário 

      No tratamento de certas patologias podem ser necessários medicamentos que não estejam 

incluídos no formulário do GTS, ou os medicamentos que existem para o tratamento não se 

adequam à situação do doente. Nestas situações, o médico prescritor deve preencher um 

documento próprio (Anexo II), onde justifica devidamente o porquê da utilização de um 

medicamento em específico. Este documento é apresentado à CFT que autoriza ou não a sua 

utilização. Caso haja um aumento de frequência das justificações de uso de um determinado 

fármaco, discute-se em reunião da CFT a possibilidade de inclusão deste na adenda do grupo. 

 

5. Seleção e aquisição de produtos farmacêuticos 

5.1. Seleção de medicamentos 

    A seleção de medicamentos é da responsabilidade da farmacêutica coordenadora dos SFH 

e do diretor clínico. 

    A seleção dos produtos farmacêuticos é feita tendo como base não só o FHNM, mas 

também o formulário hospitalar do GTS e respetivas adendas, de modo a satisfazer as 

necessidades terapêuticas dos doentes. Na seleção de medicamentos é necessário ter em 

conta as evidências clínicas, a segurança, a eficácia e a qualidade, bem como a relação custo-

benefício [11]. 

5.2. Aquisição de medicamentos 

    O farmacêutico hospitalar (FH) é responsável por garantir todo o tipo de produtos 

farmacêuticos de qualidade aos doentes do hospital. A aquisição de medicamentos, produtos 

farmacêuticos e dispositivos médicos é feita de acordo com as necessidades terapêuticas dos 

doentes [11]. 

    A gestão dos produtos pelos SFH é realizada informaticamente tendo em conta o stock ideal 

estabelecido para cada medicamento e produto farmacêutico. No início de cada semana, mais 
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precisamente na segunda-feira, faz-se o pedido semanal tendo em conta os stocks ideais pré-

definidos, estes baseiam-se nos consumos e na respetiva variação, no tempo de satisfação 

dos pedidos e nos custos. O pedido semanal inclui o produto, o preço unitário, o stock ideal e a 

quantidade pedida de cada produto, produzindo assim uma nota de encomenda. 

    Posteriormente, o pedido semanal é rececionado e analisado pela farmacêutica 

coordenadora dos SFH na farmácia central que cria um único pedido pela Internet até às 

12:00h do mesmo dia no sistema informático PHC, condensando todos os pedidos das 

farmácias dos hospitais do GTS, gerando aquilo a que se designa de proposta de encomenda, 

ou seja, a quantidade total de cada produto pedida por todas as farmácias satélites.  

    Este pedido é rececionado pelo departamento de compras que reencaminha a encomenda 

ao fornecedor num período máximo de 24 horas [12]. 

 

5.2.1. Circuitos especiais de aquisição de medicamentos 

5.2.1.1. Medicamentos de autorização de utilização especial (AUE) 

     Os medicamentos para poderem ser comercializados em Portugal necessitam de ter a 

Autorização de Introdução no Mercado (AIM). No entanto, quando surge a necessidade de 

utilização de um medicamento que não possua AIM, ou seja, que não é comercializado no 

nosso país, o diretor dos SFH deve solicitar a Autorização de Utilização Especial (AUE) ao 

INFARMED (Anexo III) .  

   Por norma, o pedido deste tipo de medicamentos é feito em outubro, para o ano seguinte.  

    O resumo das características do medicamento (RCM), uma compilação de toda a informação 

sobre o produto em questão, mais o impresso de autorização específico, sendo este assinado 

pelo diretor clínico e carimbado pelo hospital, são enviados via e-mail para o INFARMED. 

   Após a autorização pelo INFARMED, o AUE é enviado para o laboratório que possui o 

medicamento requerido. 

   O AUE é válido durante um ano, no entanto o seu registo deve permanecer na farmácia 

central por um período não inferior a 5 anos, de forma a estar disponível aquando de um 

possível pedido pelo INFARMED [13]. 

5.2.1.2 Estupefacientes  

    A aquisição de estupefacientes é semelhante aos produtos farmacêuticos referenciados 

anteriormente, no entanto o pedido destes é feito mensalmente e não semanalmente. 

    Aquando a reunião dos pedidos dos diferentes hospitais do GTS, faz-se um pedido único, 

como referido anteriormente e, neste caso a nota de encomenda é acompanhada pelo modelo 

VII (Anexo IV), acompanhado por um original e duplicado. Este modelo é assinado e carimbado 

pelo diretor dos serviços farmacêuticos e é efetuado uma cópia deste documento, que fica 

arquivado na farmácia central até à devolução do original. Seguidamente, o pedido juntamente 

com o modelo VII é enviado para o departamento de compras, responsável por enviar ambos 

os documentos ao laboratório (fornecedor).  
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    Quando se recebe a encomenda é devolvido o modelo VII (original) assinado pelo 

laboratório e arquiva-se este documento na pasta de pedidos de estupefacientes. 

6. Receção de encomendas 

    A receção de encomendas é feita no serviço de aprovisionamento, que se localiza na 

farmácia central no HPAV. Este procedimento é feito por um funcionário dos serviços 

farmacêuticos, responsável pela entrada das faturas e assinatura da guia de transporte dos 

produtos encomendados. A receção de encomendas é feita também a nível informático, por 

três programas distintos: PHC, IntraNet (armazém Farm) e CPC.  

    Primeiramente, dá-se a entrada das faturas no PHC, de seguida a validação do stock e 

satisfação do pedido único por último, para cada farmácia hospitalar do GTS satisfaz-se os 

pedidos e distribui-se os diferentes produtos via CPC. 

   Além disso, o funcionário deve verificar quantitativamente e qualitativamente todos os 

produtos rececionados, bem como o prazo de validade e a sua integridade.  

    Cada farmácia do GTS, posteriormente, irá receber os produtos requisitados, sendo que o 

FH assinará a guia de transferência e/ou fatura. Compete, também, ao FH verificar todos os 

produtos e as respetivas quantidades e acondicionar em locais apropriados. 

    Finalmente, dá-se a entrada das encomendas informaticamente de modo a garantir a 

conformidade entre a nota de encomenda e as quantidades recebidas. 

    Certos produtos farmacêuticos podem ser entregues diretamente na farmácia do GTS que 

os encomendou, sem passar pela farmácia central. Neste caso, é o FH da farmácia em 

questão responsável pela receção das encomendas, ao qual é entregue a guia de remessa.    

Este confere o documento e assina a nota de entrega e devolve o duplicado ao transportador. 

Seguidamente, verifica todos os produtos rececionados, as suas quantidades, integridade 

destes e os seus prazos de validade. Por último dá a entrada dos produtos informaticamente, 

comparando a nota de encomenda com a receção. 

7. Distribuição de medicamentos 

    A distribuição dos produtos farmacêuticos é uma das funções mais importante e relevante  

realizado pelos serviços farmacêuticos do GTS. Este processo tem inúmeros objetivos, como a 

racionalização da distribuição de medicamentos, garantir a administração correta dos mesmos, 

diminuir os erros relacionados com a medicação, garantir o cumprimento da prescrição, permitir 

a monotorização da terapêutica e a racionalização dos custos [14]. 

 

Existem quatro tipos de distribuição: 

 Distribuição clássica 

 Distribuição individual diária (Dose Unitária) 

 Distribuição em regime ambulatório 

 Distribuição de medicamentos em circuitos especiais 
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7.1. Distribuição clássica 

    No HPG, a distribuição clássica garante a existência de um stock fixo em diferentes SC e 

tem como base o consumo semanal de cada serviço. O stock fixo é, então a quantidade fixa de 

um determinado medicamento ou produto farmacêutico, definido através de um acordo entre o 

FH e o enfermeiro responsável do serviço. O serviços são: Urgência (Urg), Consultas Externas 

(C.EXT 5 e 7), Internamentos (9 e 10), Bloco, Imagiologia (Imag) e Fisioterapia (Fisio). 

   Semanalmente é criado o pedido para cada serviço de acordo com as necessidades, sendo 

que é o FH ou, o enfermeiro responsável do respetivo serviço, pela criação deste [15]. Caso 

seja o enfermeiro responsável a fazer este procedimento, o FH deve analisar e validar o 

pedido. 

  O pedido está dividido em três partes : soros, embalagens vazias e medicamentos. Após a 

verificação do pedido imprime-se então as folhas dos produtos requisitados para as três 

categorias. O impresso contém o DCI (denominação comum internacional)  do produto, o nome 

deste, a quantidade requisitada e a 

quantidade no stock da farmácia. 

     No caso de certos serviços é 

necessário a colocação de etiquetas em 

determinados produtos farmacêuticos 

como, como por exemplo nas urgências 

e bloco e, no caso dos pensos para o 

internamento. As etiquetas contém o 

lote, o DCI e o prazo de validade. 

    Para os produtos que estão no frio, 

aquando a satisfação dos pedidos 

coloca-se num saco na zona de 

receção do frigorífico até à transferência para o serviço respetivo.  

   Após a separação física dos produtos requisitados, faz-se a satisfação do pedido 

informaticamente pelo programa CPC, onde há transferência direta do stock da farmácia para o 

stock do serviço. Depois, imprime-se a guia de entrega que é assinado pelo FH e pelo 

enfermeiro responsável pela receção do pedido.  

   O pedido do bloco, da urgência e dos internamentos é satisfeito no dia em que é enviado, em 

horário definido, sendo entregue no próprio SC, isto é, nestes serviços o FH coloca nos 

respetivos locais os produtos farmacêuticos pedidos. Todos os outros serviços, os produtos 

pedidos são colocados na respetiva área de satisfação, sendo transportados por um auxiliar. 

Como nestes serviços não é o FH que coloca os produtos, o enfermeiro é responsável pela 

receção, confirmação e armazenamento dos produtos farmacêuticos. 

Figura 2: Área de satisfação de pedidos dos Serviços Clínicos 
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    Por vezes, podem ocorrer pedidos urgentes de certos produtos farmacêuticos em que o FH 

disponibiliza caso possua no stock da farmácia. Se não tiver, deve verificar informaticamente o 

stock das restantes unidades hospitalares do GTS. Pode acontecer que estas também não 

tenham o produto de interesse, nesta situação deve-se ligar a uma farmácia comunitária, como 

exemplo a Farmácia da Portela, que se localiza em Vila Nova de Gaia, esta disponibiliza o 

transporte às 13h. Caso o medicamento seja de uso hospitalar, deve-se pedir a um hospital 

público. 

7.2. Distribuição individual diária em dose unitária 

      Consiste na distribuição de medicamentos por doente, nos internamentos 9 e 10 por um 

período de 24h (das 8h às 8h) do dia seguinte. 

    O médico executa a prescrição no programa CPC, ficando automaticamente disponível para 

os SFH. Após a análise e validação da prescrição por parte do FH é possível preparar as malas 

unidose. Aquando da verificação da prescrição deve-se estar atento a possíveis erros, como 

interações farmacológicas, duplicação da terapêutica e posologias incorretas. 

    Caso a prescrição apresente algum erro, o FH deve contactar o médico prescritor de modo a 

alterar a prescrição. Durante o período de estágio, ocorreu uma situação em que foi necessário 

alterar a prescrição, pois 

o médico prescreveu 

paracetamol a mais 

(sobredosagem, mais de 

4g/dia). 

    Este tipo de 

distribuição permite uma 

melhor monotorização da 

terapêutica de cada doente, reduzindo, assim, possíveis interações e outros erros associados à 

medicação [16]. 

    Ao contrário dos hospitais públicos, no HPG a preparação das malas unidose não é por 

medicamento mas por cama havendo, deste modo, um maior controlo sobre a medicação. 

    Para a preparação das malas unidose imprime-se os mapas (Anexo V) de cada 

internamento (9 e 10) que contém a identificação do doente, o número da cama e a medicação 

de cada doente. As gavetas das malas unidose estão organizadas por ordem crescente do 

número de cama. Cada gaveta contém uma etiqueta com o nome do doente, o número GTS, 

número da cama e piso de internamento. As unidades dispensadas nas respetivas gavetas, 

contém a DCI do medicamento, o lote e o prazo de validade. 

    Nem todos os medicamentos e outros produtos farmacêuticos são colocados nas gavetas, 

como é o caso de hemoderivados, soros de grande de volume, insulinas e medicamentos 

utilizados em SOS. Os suplementos e outros produtos nutricionais são colocados em sacos de 

plástico com o nome do doente e o número da cama. 

    De salientar, que na sexta-feira prepara-se as malas unidose para três dias (sexta/sábado, 

sábado/domingo e domingo/segunda), uma vez que a farmácia está fechada ao fim de 

Figura 3: Exemplar de uma mala unidose presente no HPG 
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semana. Deve-se entregar as malas unidose nos respetivos internamentos até as 17h. Após a 

entrega, o enfermeiro deve confirmar os medicamentos de cada gaveta e, caso haja alguma 

inconformidade deve preencher uma folha de registo, isto é, a folha da medicação da unidose, 

que contém os medicamentos incorretamente dispensados ou transcritos, a assinatura do 

enfermeiro, a data e a hora, devendo ser corrigido o que está errado. 

    O FH quando entrega as malas nos internamentos recolhe as do dia anterior. De seguida, 

deve verificar cada gaveta e retirar os medicamentos que não foram dispensados, analisar o 

mapa da medicação e conferir se o doente teve alta ou não. No entanto, se o doente 

permanece internado e a medicação voltar para trás, anota-se o nome do medicamento e a 

respetiva quantidade retirando da conta do doente [17]. 

7.3. Distribuição em regime ambulatório 

      A distribuição em regime ambulatório abrange apenas doentes com certas patologias 

crónicas. Este modo de distribuição possibilita a redução dos custos relacionados com o 

internamento hospitalar, redução dos riscos inerentes a este e, permite ao doente continuar o 

tratamento em ambiente familiar. Resulta da necessidade de um maior controlo sobre a 

terapêutica, garantido a adesão a esta, uma maior racionalização dos recursos económicos e a 

comparticipação a 100% de certos medicamentos, caso sejam disponibilizados nos hospitais 

[18]. 

    No HPG, o ambulatório está limitado aos doentes oncológicos. É o farmacêutico que prepara 

a medicação do doente, através do seu pedido com antecedência à FC, com base na análise 

da calendarização dos ciclos proposta pelo Médico. Aquando do tratamento, o Farmacêutico 

dirige-se ao serviço de internamento e entrega a medicação ao enfermeiro responsável. É de 

salientar que nos dias de tratamento, o farmacêutico também entrega toda a informação 

necessária acerca dos fármacos administrados, garantindo que esta é transmitida ao doente de 

forma clara.  

 

7.4. Distribuição de medicamentos em circuitos especiais 

7.4.1. Estupefacientes 

     Os estupefacientes apresentam benefícios para a terapêutica de inúmeras doenças, no 

entanto a margem terapêutica é muito estreita, podendo apresentar efeitos adversos graves e 

causar dependência física como psíquica. Dadas as razões apresentadas, estes fármacos 

possuem um controlo mais rigoroso na sua distribuição. 

  Tal como os outros medicamentos, existe stock de estupefacientes nos SC, sendo este 

acordado pela enfermeiro responsável do serviço e o FH.   

    Na farmácia, os estupefacientes estão armazenados num cofre, organizados por ordem 

alfabética nos respetivos sucs, e o stock avançado encontra-se nas últimas gavetas do cofre. 

    Sempre que um estupefaciente é administrado a um doente é obrigatório cumprir uma série 

de etapas. 
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Inicialmente após a administração do estupefaciente, deve-se registar num impresso próprio, o 

modelo X (Anexo VI). Este é constituído por um original e um duplicado, onde se regista o 

Serviço que utilizou o estupefaciente, o DCI, forma farmacêutica e dosagem do medicamento, 

nome do doente, quantidade administrada e o número/processo/cama. Cada folha de registo, 

modelo X, refere-se apenas a uma substância ativa. 

    Após o preenchimento por parte do médico, o enfermeiro responsável pela administração 

assina no modelo X e, de seguida envia para os serviços farmacêuticos. 

    O farmacêutico analisa e valida a quantidade de fármaco administrada, preenchendo 

devidamente o modelo X. De seguida, o farmacêutico irá retirar do cofre uma quantidade igual 

àquela que se administrou, de modo a repor o stock do SC que usou o estupefaciente.  

    Todo este circuito dos estupefacientes tem de ser registado pelo farmacêutico numa folha de 

Excel, de modo a poder existir um controlo por parte do INFARMED. 

    Por fim, o farmacêutico procede à transferência informática de stock de estupefacientes, via 

CPC. Imprime-se a guia de transporte duas vezes, ficando uma na capa de registo de 

estupefacientes anexado ao original do modelo X e a outra é entregue no serviço de interesse. 

    Nesta fase, o farmacêutico entrega o estupefaciente no serviço, assinando devidamente e, 

assim como o enfermeiro responsável de turno que o receciona, entregando também a guia de 

transporte [19].  

7.4.2. Hemoderivados 

     Tal como os estupefacientes, os hemoderivados também possuem um controlo rigoroso na 

sua distribuição, dada às suas propriedades e, por apresentarem um maior risco de 

transmissão de doenças por via sanguínea.  

    Os hemoderivados são derivados do soro ou plasma humana que incluem, por exemplo, 

fatores de coagulação, plasma humano inativado e albumina. 

    A sua requisição é feita através do modelo nº1804 (Anexo VII), sendo constituído por duas 

vias, a da farmácia e de serviço. Este modelo é inicialmente preenchido pelo Médico, nos 

quadros A e B. Seguidamente, o farmacêutico preenche o quadro C validando a prescrição 

médica. Após este procedimento, o farmacêutico envia o documento juntamente com o 

hemoderivado para o serviço requisitante. O enfermeiro do serviço assina-o, a via da farmácia 

é devolvida aos serviços farmacêuticos que é arquivada na capa de registos de 

hemoderivados, por um período de 5 anos.  

   O quadro D que aparece apenas na via de serviço é preenchida pelo enfermeiro cada vez 

que se procede à administração do hemoderivado, sendo depois arquivada no processo clínico 

do doente [20]. 

 

8.Produção de medicamentos manipulados 

8.1. Manipulados não estéreis 

   A produção de todos os manipulados não estéreis do GTS é feita na FC à terça-feira, de 15 

em 15 dias. A sua produção é feita numa hotte (Anexo VIII), seguindo as Boas Práticas de 
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Fabrico. É da responsabilidade da técnica da FC a compilação de todos os pedidos dos 

diferentes hospitais, bem como a manipulação dos mesmos. 

   Existem duas capas de registo, uma delas é constituída pelos rótulos (Anexo IX) dos 

manipulados pré-definidos e pelas fichas de preparação (Anexo X) por preencher, estas são 

adaptadas do formulário galénico. Após a preparação do manipulado e o preenchimento da 

ficha de preparação, esta é arquivada noutra capa de registo. 

    No momento da manipulação, preenche-se devidamente a ficha de preparação, calcula-se a 

quantidade a preparar e, coloca-se o rótulo no frasco onde se irá armazenar o manipulado de 

interesse. O lote do manipulado tem em conta o ano, o mês e o dia em que se prepara, sendo 

os dois últimos algarismos referentes à ordem de preparação. Por exemplo: 20161001, caso 

seja o primeiro manipulado a ser preparado no dia 16/10/2016. 

   O prazo de validade (PV) dado aos manipulados é de 1 mês exceto, os ácidos que são de 2 

meses. 

   Após a preparação dos manipulados estes são enviados para as farmácias satélites, tal como 

todos os outros produtos farmacêuticos. 

 Depois da utilização dos manipulados, os frascos onde estes estavam armazenados são 

desinfetados, esta etapa é feita em todos os hospitais do grupo no serviço de esterilização.    

   Seguidamente, os frascos regressam à FC, sendo colocados no suc do respetivo hospital de 

onde vieram (Anexo XI). De salientar, que todos eles apresentam uma etiqueta de identificação 

(Anexo XII).  

 

Tabela 2: Esquema representativo da finalidade de cada etiqueta 

Cor vermelha Cor azul Cor rosa 

Dentária Fisioterapia Consultas 

 

8.2. Citotóxicos 

   A preparação de qualquer citotóxico é precedida por uma prescrição médica informática, 

tendo esta que ser validada por um farmacêutico hospitalar. No caso do GTS a validação das 

prescrições é da exclusividade do farmacêutico, além de ter a responsabilidade pela 

encomenda dos fármacos. É na FC que se manipulam os citotóxicos, numa câmara de fluxo 

laminar vertical. Esta operação é executada pela Drª Patrícia Moura, não havendo regularidade 

neste processo, uma vez que é feito consoante os pedidos dos médicos dos diferentes 

hospitais do grupo. 

8.3. Nutrição parentérica  

    É da preocupação dos profissionais de saúde do GTS que as necessidades nutricionais 

específicas de cada doente sejam satisfeitas, deste modo existe em stock uma grande 

variedade de produtos nutricionais, nomeadamente as bolsas parentéricas. No GTS, as bolsas 

parentéricas não são preparadas, mas sim encomendadas a laboratórios, uma vez que é 

pouco comum a solicitação destes produtos nos diferentes serviços. A encomenda é feita de 
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forma igual a todos os restantes produtos farmacêuticos que estão presentes nas diversas 

farmácias do grupo. 

   As bolsas parentéricas que existem na farmácia do HPG são a N4 e a N7, estas são usadas 

quando o trato gastrointestinal não se encontra funcional, sendo que a administração 

parentérica pode ser central ou periférica. No caso da administração central, a bolsa é 

designada de N7, sendo mais concentrada em nutrientes (proteínas, lípidos e hidratos de 

carbono) e a N4 é administrada perifericamente, sendo menos concentrada em nutrientes. Às 

bolsas parentéricas pré-cheias podem se adicionar oligoelementos e/ou vitaminas, sendo que a 

administração das bolsas é feita pelo enfermeiro de serviço. 

   Além das bolsas, existem outros produtos nutricionais, como o protifar que é rico em 

proteínas (dieta hiperproteica), o fortimel (dieta hipercalórica), o cubitan, que é usado para 

doentes que apresentem úlceras de pressão, o nutilis usado em disfagias e, finalmente o 

nutrison que é utilizado em sonda entérica quando o trato gastrointestinal se encontra 

funcional. Abaixo pode-se ver uma fotografia da distribuição dos produtos nutricionais na 

farmácia do HPG..  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Reembalamento e etiquetagem 

   Segundo as Boas Práticas de Fabrico para a distribuição em dose unitária todos os 

comprimidos e cápsulas fornecidos aos doentes devem ser entregues e identificados 

individualmente com o DCI, o lote, o PV e a forma farmacêutica. No entanto, nem todos os 

medicamentos cumprem os requisitos de segurança e as boas práticas exigidas  e, por isso é 

necessário proceder ao reembalamento e etiquetagem [21]. O reembalamento automático é 

feito na FC, num aparelho que é apresentado na figura 5, seguindo-se a etiquetagem. Depois, 

os medicamentos reembalados e etiquetados são encaminhados para as farmácias satélite do 

Figura 4: Armazenamentos dos produtos 
nutricionais na farmácia do HPG 
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grupo. No HPG, só se procede ao reembalamento em caso de fracionamento de 

medicamentos, servindo apenas para responder às 

necessidades da distribuição unitária, sendo 

executado pelo farmacêutico.    

   Após o fracionamento, os 1/2 ou 1/4 dos 

comprimidos são reembalados numa embalagem 

apropriada e etiquetados. No final, deve-se registar em 

documento apropriado este procedimento (Anexo XIII).  

   A etiquetagem na farmácia do HPG é feita aquando 

o fracionamento de medicamentos, nestas etiquetas 

estão presentes o lote, o DCI e o PV. Se o PV da 

embalagem original for superior a 6 meses do dia de 

reembalamento, na etiqueta deve apresentar um PV 

não superior a 6 meses desse dia, visto ser um 

medicamento fracionado. Mas, se o PV da embalagem 

original for inferior a 6 meses, mantém-se o mesmo PV. 

Além da etiquetagem dos medicamentos fracionados para a dose unitária, deve-se etiquetar 

todos os produtos, com exceção dos de pequena dimensão, enviados para o bloco e urgência 

[21]. As etiquetas destes produtos, ao contrário dos comprimidos fracionados, não devem 

apresentar lote e PV, uma vez que apenas servem para uma identificação fácil e rápida, no 

entanto tem de se garantir a visibilidade do lote e PV das embalagens. De referir, que também 

se etiqueta os pensos que vão para os internamentos 9 e 10.  

 

10. Armazenamento geral de medicamentos e produtos farmacêuticos 

10.1. Condições gerais 

    Nos locais do hospital onde se possam armazenar medicamentos ou produtos farmacêuticos 

devem ser respeitados os seguintes procedimentos: 

 Os medicamentos têm de ser conservados nas condições adequadas de 

luminosidade, temperatura e humidade. 

 Os produtos farmacêuticos são armazenados de forma ordenada e identificados 

segundo uma regra lógica, no caso dos SFH do GTS estão organizados por ordem 

alfabética, em estruturas apropriadas e destinadas para esse objetivo. 

 Os prazos de validade são controlados pelos SF, tendo em conta todos os produtos 

com um período de caducidade até 3 meses [22]. 

10.2. Parâmetros Físicos 

    O FR dos SFH controla e garante a manutenção dos parâmetros físicos de todos os serviços 

hospitalares, nomeadamente a temperatura e a humidade. 

   Para isso, os técnicos da manutenção enviam semanalmente e via e-mail um gráfico que 

contém o registo diário dos valores de temperatura dos frigoríficos, que devem estar entre os 

Figura 5: Máquina de reembalamento 
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2ºC e os 8ºC. Além disso, o farmacêutico deve garantir que os serviços apresentem uma 

temperatura inferior a 25ºC. Sempre que há uma diferença acentuada entre os valores reais e 

os de referência deve-se justificar devidamente a causa desta diferença, via e-mail, como 

aconteceu no anexo XIV. 

  Todos os gráficos enviados para a farmácia são impressos e arquivados na pasta de registo 

da temperatura e humidade, estando organizados por data. 

10.3. Condições especiais 

   Existem certos produtos farmacêuticos que apresentam especificações técnicas e 

regulamentares, daí ser necessário adotar procedimentos específicos, como: 

 Medicamentos termolábeis armazenados em frigoríficos, com controlo e registo de 

temperaturas. 

 Medicamentos fotossensíveis, como é o caso da ciprofloxacina, que devem estar em 

embalagens próprias e colocados em local protegido da luz. 

 Os estupefacientes, como já mencionado, devem estar num cofre com fechadura de 

segurança. Sempre que se justifique é, também, armazenado no cofre fármacos que 

não sejam estupefacientes, como é o caso do sugamadex, devido ao elevado custo 

associado (Anexo XV). 

 Saco de emergência encontra-se apenas disponível no serviço de urgência e serve 

para satisfazer as necessidades num eventual transporte de emergência em 

ambulância. 

 Carros de emergência com a medicação e o material necessário em situações de 

emergência. Estes estão selados (Anexo XVI e XVII) e sempre que necessário algum 

produto, é retirado e reposto antes que o carro volte a ser selado. 

Sempre que um produto é retirado deve-se preencher um documento próprio de 

registo, onde se justifica o porquê da utilização desse produto [22]. 

 10.4. Gases medicinais 

    Tendo em conta o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, os gases medicinais 

passaram a ser considerados medicamentos e, dessa forma foram incluídos nas farmacopeias, 

além disso devem estar em conformidade com os requisitos da AIM [23]. 

    Os gases medicinais usados no HPG são o ar medicinal (Keol) L50, dióxido de carbono B5 e 

B50, pulmo S10, oxigénio B5 e B50 e protóxido de azoto B50. 

   As garrafas que contém estes gases medicinais estão armazenadas no piso 5 do HPG. As 

garrafas estão distribuídas em três rampas, a rampa esquerda, a rampa direita e a de 

emergência, sendo que a última só se utiliza caso as da esquerda e da direita não funcionem.   

Cada rampa é constituída por 5 garrafas. 

   Cabe aos técnicos da manutenção substituir as garrafas de todos os gases medicinais e, 

sempre que o fazem devem informar os SF, por e-mail. Devem reportar o lote, a rampa e a 

quantidade de garrafas que saíram de funcionamento, bem como as que foram colocadas e as 

que entraram em funcionamento. A guia de remessa das garrafas tem de ser entregue em mão 
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ao farmacêutico. Reunidas todas estas informações, o farmacêutico preenche um documento 

próprio sendo arquivado na capa de Registo de Gases Medicinais, permitindo assim a 

rastreabilidade dos gases utilizados. 

10.5. Medicamentos de alto risco 

    Nos SFH do GTS, não se trata apenas da organização e reposição dos medicamentos nos 

diferentes serviços. Existe, também, um controlo rigoroso de certos medicamentos, pois muitos 

deles podem constituir um grave problema para a saúde dos doentes quando administrados 

incorretamente, utilização indevida, erros na dosagem e na sua preparação. Assim, decidiu-se 

criar um quadro que está presente em todos os serviços das unidades hospitalares do GTS, de 

modo a diminuir os erros atrás mencionados e, alertar os profissionais de saúde para o uso 

responsável destes medicamentos. Como é o caso dos agentes inotrópicos, relaxantes 

musculares, opiáceos e anestésicos. Para além disso, nos sucs em que estes fármacos estão 

armazenados, as etiquetas de identificação destes possuem a sinalização de perigo, alertando 

para riscos da sua utilização.  

10.6. Controlo dos prazos de validade (PV) 

    Mensalmente, toda a medicação existente nos serviços é analisada pelo farmacêutico em 

cooperação com os enfermeiros, de modo a controlar os prazos de validade. 

   Sempre que nos serviços existir medicação com um PV inferior a 3 meses deve-se contactar 

os SFH e, proceder à troca caso esteja disponível medicação com um PV superior. Se não 

houver outras unidades com um PV mais alargado, a medicação permanece no serviço e 

coloca-se uma etiqueta "Atenção Prazo Validade a Expirar", esta é de cor branca, 

apresentando um sublinhado fluorescente de modo a alertar para o prazo de validade [24]. 

   Pode acontecer que no mesmo compartimento exista medicação com PV superior, assim, de 

forma a usar-se as unidades com um PV a expirar, deve-se separar as últimas num saco de 

plástico, com a etiqueta "Utilizar Primeiro". Por norma, quando isto acontece na farmácia, estes 

medicamentos são usados na unidose, uma vez que são logo administrados aos doentes. 

   O controlo dos PV dos medicamentos, soros e embalagens vazias do INT9, bloco e urgência 

é feito de 3 em 3 meses, ao passo que no serviço dos partos, CEXT, endoscopia, imagiologia, 

carros de emergência e farmácia é feito de 6 em 6 meses. 

   A contagem do stock do INT9 e 10, urgência e bloco é feita uma 1x/semana e, no serviço dos 

partos, CEXT e endoscopia é 1x/mês.  

   De forma a controlar eficazmente o PV de todos os produtos farmacêuticos criou-se uma 

folha de Excel que consiste no DCI do medicamento ou produto farmacêutico juntamente com 

a respetiva quantidade de todas as unidades que estão a expirar, sendo esta folha atualizada 

mensalmente. 
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11. Validação de prescrições 

    A validação de prescrições é uma das funções mais relevantes exercidas pelo farmacêutico. 

Este procedimento consiste na interpretação e validação direta das prescrições médicas. Isto 

permite uma cooperação entre o médico e o farmacêutico, de modo a elaborar o melhor perfil 

farmacoterapêutico para o doente, para isso o farmacêutico tem de ter em conta o doente, as 

suas características fisiopatológicas, assim como todas as questões relacionadas com o 

medicamento, como a dose, posologia, tratamento, interações e justificação para o seu uso. 

   Sempre que o farmacêutico detetar alguma incoerência na prescrição deve contactar com o 

médico por telefone, de forma a resolver a situação. 

   É necessário ter em atenção os antibióticos e os medicamentos extra-formulário, uma vez 

que estes precisam de um justificação obrigatória que pode ser entregue nos SFH em impresso 

próprio ou inserida no sistema informático, juntamente com a prescrição. 

   É de salientar que no HPG, numa fase inicial do tratamento com antibiótico, administra-se um 

de largo espectro e, só depois da obtenção do antibiograma é que se procede ao ajuste da 

medicação.  

  É das primeiras tarefas diárias a ser realizada pelo farmacêutico, por volta das 9 horas, no 

entanto esta pode-se repetir durante o dia, até as 16 horas, permitindo o controlo rigoroso da 

medicação prescrita. Analisa-se e valida-se não só as prescrições referentes a novas entradas 

de doentes nos diferentes serviços, mas também as prescrições alteradas dos doentes dos 

internamentos. 

 

12. Atividades complementares 

12.1. Reconciliação terapêutica 

  O envelhecimento da população mundial graças à redução da natalidade, aumento da 

esperança média de vida e melhoria dos cuidados de saúde têm vindo a aumentar nos últimos 

anos, sendo que Portugal não é uma exceção.  

   Associado à melhoria dos cuidados de saúde temos o aumento da prevalência de patologias 

crónicas e, como consequência desta realidade tem se vindo a verificar o consumo crescente 

de medicação. E, como tal é cada vez mais comum a polimedicação em pessoas com idade 

superior a 65 anos. 

    Esta prática leva ao aumento do risco de erros relacionados com o medicamento e, 

consequentemente o risco de doenças iatrogénicas. A elevada prevalência dos erros 

relacionados com o medicamento, bem como as suas consequências, determina a 

necessidade de conciliar a medicação habitual do doente com a do internamento, para 

minimizar o aparecimento dos mesmos, sendo esta prática designada de reconciliação 

terapêutica (RT). 

   A implementação da RT é uma parte fundamental para o aumento da segurança e eficácia 

dos medicamentos, sendo o farmacêutico uma peça chave para a obtenção destes objetivos 

[25].   
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   A RT consiste num processo sistematizado e formal de obtenção e comparação, por doente, 

da lista completa e exata da farmacoterapia pré-hospitalar (princípio ativo, dose, frequência e 

via de administração), com a prescrição médica hospitalar (na admissão, transferência e na 

alta), levando à deteção de erros de medicação, denominados neste contexto discrepâncias 

não intencionais. 

  A RT foi implementada pela primeira vez no GTS pela doutora Alexandra Soares no Hospital 

Privado de Gaia  em Janeiro de 2015, sendo que os outros hospitais do grupo estão, também, 

a começar a implementar este procedimento. É feita apenas em doentes com mais de 65 anos 

e que permaneçam por um período longo no hospital.  

   Na prática, a RT consiste na obtenção de uma listagem dos medicamentos utilizados 

previamente pelo paciente, de modo a poder comparar-se com a lista de medicamentos em 

uso atualmente, centrando-se essencialmente no momento da admissão hospitalar e na alta 

hospitalar. 

 

Procedimento da reconciliação terapêutico: 

Fase 1: Admissão hospitalar                                                   Fase 2: Alta hospitalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   De referir que durante a fase 2 da RT é entregue a tabela (cartão de medicação) que segue 

em anexo (Anexo XIX). Este cartão da medicação mostrou ser uma ferramenta essencial na 

orientação do doente e dos seus cuidadores, evitando possíveis problemas relacionados com o 

uso eficaz e seguro do medicamento. 

   A RT é uma das valências da farmácia hospitalar que resulta de uma dedicação multi e 

interdisciplinar e cujo objetivo é a segurança e o bem-estar do doente [26]. 

Recollher 
dados 

 

•Diagnóstico clínico 

•Histórico da medicação 

•Questionário ao doente - Best 
Possible Medication History 

Comparar 

 

•Cruzamento de informações - Dose, 
via de administração, frequência, 
omissões e duplicações, por 
exemplo. 

•Elaboração da lista de pré-
admissão vs admissão (Anexo 
XVIII) 

 

Comunicar 

•Comunicar e registar discrepâncias 
encontradas 

•Discutir possíveis alterações 

•Registar as alterações e respetiva 
justificação 

Cruzar 
informações 

 

•Lista pré-admissão + prescrição 
internamento vs Prescrição alta 

Comunicar 

 

•Comunicar e registar discrepâncias 
encontradas 

•Discutir possíveis alterações 

•Registar as alterações e respetiva 
justificação 

 

Orientar  

•Doente/ cuidador 

•Quais os medicamentos para a alta 

•Para que servem os medicamentos 

•Como e por quanto tempo utilizar 
os medicamentos. 

Figura 6: Esquema explicativo do procedimento da RT 
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12.2 Registo de levantamento de medicação 

    Os serviços farmacêuticos do HPG estão em funcionamento das 9h às 18h, de segunda a 

sexta, desta forma, o farmacêutico responsável não se encontra sempre disponível para o 

fornecimento de medicação necessária no momento. Assim, sempre que um enfermeiro de um 

determinado serviço necessitar de uma medicação urgente, deve-se deslocar à farmácia, 

acompanhado com um técnico da manutenção. Além de levantar a medicação necessária deve 

preencher um documento próprio, onde coloca o DCI do medicamento/os, a quem foi 

administrado, a quantidade levantada, a assinatura de quem levantou, a data e a hora. 

12.3 Auditoria interna 

   No meu último dia de estágio ocorreu uma auditoria interna nos SFH, durante a manhã. 

Estavam presentes dois auditores, a Drª Patrícia Moura, a Drª Soraia Santos, eu e a Patrícia, 

estagiária do período de Novembro-Dezembro.  

   Os dois auditores começaram por perguntar como funcionavam os pedidos dos SC, depois 

sobre o controlo da temperatura ambiente da farmácia, bem como da temperatura do frigorífico.     

   No caso do gráfico da temperatura ambiente apresentou uma irregularidade, uma vez que 

apresentava valores fora do limite máximo recomendado, sendo que um dos auditores referiu 

que caso isto aconteça novamente deve-se reportar à manutenção do hospital, pois são eles 

que controlam a temperatura de todos os SC do HPG. Além disto, verificaram os PV através da 

análise dos registos de excel. Analisaram minuciosamente os registos dos gases medicinais, 

tendo feito inclusive uma visita à central dos gases. Isto permitiu que eu e a Patrícia 

pudéssemos ver e perceber todo o funcionamento da central de gases medicinais. Foi discutido 

a dupla verificação da distribuição por unidose, como é feita. Por último, verificaram o controlo 

dos estupefacientes e a reconciliação terapêutica. 

    De salientar que os auditores referiram a possibilidade de nova auditoria, no entanto para 

que esta aconteça tem de se avisar num prazo de 10 dias de antecedência. 

   

Parte II - Projeto desenvolvido no Estágio Curricular 

  Durante a minha visita à FC, a Drª Patrícia Moura deu-me a possibilidade de desenvolver um 

pequeno projeto. Este consistia na realização de dois panfletos sobre fármacos utilizados no 

tratamento oncológico. Os fármacos em questão são o leuprorrelina e denosumab  (Anexo XX 

e XXI). São fármacos bastante recentes e, por isso os doentes não possuem muita informação 

acerca destes. Assim, de forma a poder esclarecer o modo de utilização e riscos dos 

medicamentos em questão aos doentes de ambulatório que os usam, fez-se um panfleto para 

cada fármaco [27,28,29]. 

   Este projeto vem de encontro ao que já se tinha feito em relação à capecitabina.  
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Conclusão 

    Os dois meses passados no HPG foram bastante enriquecedores não só a nível profissional, 

mas também a nível pessoal. 

   Adquiri os conhecimentos básicos e fundamentais de toda a dinâmica dos serviços 

farmacêuticos, foi-me permitido a realização de todas as tarefas executadas pelo farmacêutico 

responsável e acima de tudo aprendi a importância cada vez mais crescente do papel do 

farmacêutico numa equipa multidisciplinar. 

    Embora tenha estagiado num hospital privado, que não apresenta todas as valências de um 

hospital público, não deixou de ser uma mais valia o estágio no HPG, nomeadamente pelo 

papel preponderante do farmacêutico neste hospital, pois este acompanha de perto a evolução 

clínica dos doentes, através da reconciliação terapêutica e, existe um constante diálogo entre 

médicos e farmacêuticos acerca da terapêutica dos doentes. 

   O facto da farmácia hospitalar ser constituída apenas por um farmacêutico possibilitou ter um 

acompanhamento mais personalizado e constante, que não seria possível noutros hospitais. 

   Foi-me sempre permitido não só observar as várias tarefas realizadas pelo farmacêutico, mas 

também poder executar, sendo assim, um estágio mais prático do que observacional, sendo 

sem dúvida uma vantagem, pois é fazendo as coisas que realmente se aprende. 

   Tive pena de não ter tido a oportunidade de realizar um projeto propriamente dito, mas 

deram-me a oportunidade de contribuir na divulgação de informação acerca de dois fármacos 

anticancerígenos para doentes oncológicos. 

   Para concluir, o meu estágio hospitalar foi uma experiência bastante enriquecedora que me 

permitiu crescer e adquirir valências para o futuro nesta área. 
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Anexos 

 

 

Anexo I: Plano operacional dos Serviços Farmacêuticos do HPG 

Anexo II: Modelo de pedido de autorização de utilização de medicamentos extra-formulário 
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Anexo III: Modelo de pedido de Autorização de Utilização Especial 

Anexo IV: Modelo VII para aquisição de estupefacientes 
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Anexo V: Mapa da distribuição unidose 

Anexo VI: Modelo X de requisição de estupefacientes 
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Anexo VII: Modelo de requisição de medicamentos hemoderivados 

Anexo VIII: Hotte da farmácia central 

Anexo IX: Rótulo de um manipulado não estéril 
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Anexo X: Ficha de preparação de Hipoclorito a 1% 

Anexo XI: Frascos esterilizados prontos a ser novamente usados 

Anexo XII: Etiquetas identificativas dos frascos esterilizados 
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Anexo XIII: Documento de registo de reembalamento de comprimidos fracionados 

Anexo XIV: Gráfico de registo da temperatura ambiente da farmácia 
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Anexo XV: Justificação de utilização do Sugamadex 

Anexo XVI: Carro de emergência de Imagiologia 

Anexo XVII: Utensílio usado para selar 
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Anexo XVIII: Lista da pré-admissão vs admissão vs alta no HPG 

Anexo XIX: Cartão da medicação do doente 
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Anexo XX: Panfleto da leuprorrelina 
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Anexo XXI: Panfleto do denosumab 



 

 
 

 


