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Introdução 

A Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto possibilita aos seus alunos, no último 

semestre do ciclo de estudos, e através da unidade curricular de estágio, um primeiro contacto 

com a realidade profissional num ambiente de farmácia comunitária. É, desta forma, facultada 

aos estudantes a oportunidade de esclarecer dúvidas, aprofundar e adquirir novos conhecimentos 

de forma a criar impacto na sociedade. 

A farmácia comunitária, pela sua fácil acessibilidade, pela prestação de conhecimentos 

técnicos e científicos, acompanhados de uma relação farmacêutico-utente de maior proximidade 

e confiança, é uma das portas de entrada no Sistema de Saúde. 

Durante os meses passados na Farmácia Martins da Costa, tive a oportunidade de adquirir 

ferramentas como a capacidade de comunicação e trabalho em equipa, associados também a um 

maior sentido de responsabilidade e autonomia, que penso que revelar-se-ão cruciais no meu 

futuro como profissional de saúde.  

Serve o presente relatório para, numa primeira parte, sumariar as atividades realizadas no 

dia-a-dia da farmácia, e numa segunda parte, descrever os projetos que considerei pertinentes 

desenvolver, tendo em conta o perfil dos utentes e o tipo de fármacos requisitados.  
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Parte 1 – Atividades desenvolvidas na Farmácia Comunitária 
 

1. Farmácia Martins da Costa – Estrutura e Organização 

 

1.1 Localização e Horário de Funcionamento 

A Farmácia Martins da Costa localiza-se na Rua do Calvário nº 35 da freguesia de Águas 

Santas, Distrito do Porto.  

Apesar de abranger uma zona sobretudo residencial, o facto de se encontrar no 

cruzamento com a Rua Dom Afonso Henriques, que representa um troço da Estrada Nacional 

105, estrada que faz a ligação Porto-Guimarães, e que é um importante local de passagem para 

as freguesias de Águas Santas, Pedrouços, Rio Tinto e Ermesinde, permite um fácil acesso não 

só por parte dos moradores, como também de todas as pessoas que estão apenas de passagem.  

O horário normal de funcionamento é de segunda a sexta das 09h00 às 20h00, e ao 

sábado das 9h às 13h; excecionalmente, quando a farmácia está serviço funciona durante 24h, 

sendo que a partir das 23h o serviço é feito através do postigo. 

 

1.2 Descrição do espaço físico 

A farmácia está dividida em duas zonas distintas: front office e backoffice. O front office é 

constituído por uma zona de atendimento e por uma zona de espera. A zona de atendimento está 

disposta em cinco postos de trabalho destinados ao atendimento propriamente dito, cada um 

com um computador, impressora, caixa registadora e leitor ótico de códigos de barras. 

Já na zona de espera, o utente pode encontrar uma balança multifuncional para medição 

de peso, altura, gordura corporal e tensão arterial, e ainda vários lineares onde estão dispostos 

diversos produtos de dermocosmética, cuidados de cabelo e alguns suplementos alimentares 

separados de acordo com o seu fim. Todos estes produtos encontram-se devidamente 

identificados e etiquetados. 

O backoffice é constituído por uma zona de receção de encomendas, o Gabinete da 

Direção destinada à Gestão da Farmácia, uma zona de armazenamento dos medicamentos 

equipada com módulos de gavetas, estantes e um frigorífico destinado à conservação de 

medicamentos termolábeis, um laboratório onde se procede sobretudo à reconstituição de pós 

liofilizados em soluções ou suspensões, e instalações sanitárias.  

A zona de receção de encomendas encontra-se equipada com um posto informático e 

leitor ótico de códigos de barras, bem como uma extensão telefónica, fax e impressora. Possui  
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ainda estantes onde se arquivam documentos como faturas, notas de devolução, notas de 

encomenda e ainda as receitas aviadas durante cada mês. É neste local que decorre, para além da  

receção das encomendas, a conferência de prazos de validade, faturação, e outras operações 

relacionadas com a gestão e funcionamento da farmácia.  

Os medicamentos de marca e os medicamentos genéricos encontram-se divididos em dois 

armários, estando organizados em gavetas por ordem alfabética, pelo nome comercial e pela 

Denominação Comum Internacional, respetivamente. No mesmo armário onde se encontram os 

medicamentos genéricos, mas em módulos de gavetas separados fisicamente dos restantes, 

encontram-se os xaropes, também devidamente organizados por ordem alfabética.  

Suplementos alimentares, produtos de veterinária, alguns produtos de alimentação 

especial, produtos de tratamento capilar, tiras e lancetas, supositórios e enemas, alguns produtos 

de higiene oral e stock avançado encontram-se dispostos em prateleiras.  

1.3 Recursos Humanos 

Segundo o artigo n.º 23 do Decreto-Lei n.º 307/2007 de 31 de Agosto, as farmácias 

devem dispor de pelo menos um Diretor Técnico e de outro Farmacêutico e serem auxiliados 

por técnicos de farmácia. [1] 

A Farmácia Martins da Costa cumpre com estas exigências, sendo a equipa constituída 

por: 

 Dr. Everardo Lopes Martins da Costa: Proprietário e Diretor Técnico  

 Dr. Everardo Carlos F. Martins da Costa: Farmacêutico substituto 

 Dra. Joana Ferreira: Farmacêutica ´ 

 Álvaro Silva e André Martins da Costa: Técnicos de Farmácia 

 Alexandra Gonçalves: Ajudante Técnica de Farmácia  

Toda a equipa encontra-se devidamente identificada mediante o uso do cartão, contendo o 

nome e título profissional. 

1.4 Público-alvo 

A grande maioria dos utentes que recorrem à FMC são clientes habituais residentes da 

zona, sendo em grande parte idosos polimedicados e utentes diabéticos de várias faixas etárias. 

Por se localizar numa zona habitacional, que é também um local de passagem de muitas 

pessoas no seu caminho casa-trabalho e trabalho-casa, a farmácia é também solicitada por 

utentes à procura de esclarecimentos farmacêuticos, sendo que no meu período de estágio, esta 

procura centrou-se nos casos de gripes e constipações.  
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2. Sistema Informático 

O Sifarma 2000®, desenvolvido pela Glintt®, é o sistema informático utilizado na FMC.  

Trata-se de uma ferramenta de gestão e atendimento das farmácias comunitárias, que 

permite auxiliar quer nos processos de gestão (p. ex. gestão de stocks e encomendas), quer no 

atendimento, uma vez que fornece várias informações acerca do medicamento a ser dispensado 

como a posologia, a indicação terapêutica, contraindicações e interações. Este aplicativo 

possibilita ainda a criação de fichas de utente o que permite o acesso a todos os medicamentos 

que foram dispensados ao mesmo desde a sua primeira visita à farmácia, e o acesso rápido às 

vendas em crédito que se encontram por regularizar. 

 

3. Encomendas e Aprovisionamento 

3.1 Gestão de Stocks 

Para que as necessidades dos utentes sejam satisfeitas a gestão de stocks é, sem dúvida, 

uma das tarefas de maior importância numa farmácia comunitária. 

Fatores como o perfil dos utentes, a época do ano, as condições oferecidas pelo 

fornecedor à farmácia, a capacidade de armazenamento da farmácia, os prazos de validade e a 

publicidade são importantes fatores que determinam a aquisição de medicamentos pelo 

responsável de compras.  

Também aqui o Sifarma® representa uma importante ferramenta uma vez que torna 

possível a realização de encomendas automáticas quando o stock mínimo estipulado para um 

dado produto farmacêutico é atingido, sendo apenas necessário que o farmacêutico proceda à 

sua validação e escolha o fornecedor. 

Sempre que as encomendas diárias são rececionadas, é da responsabilidade do 

funcionário que dá entrada da encomenda verificar se o stock informático está de acordo com o 

stock físico de um dado medicamento, e caso tal não se verifique, deverá apontar em local 

próprio o nome do produto e a diferença stock informático/stock físico. 

 

3.2 Realização de encomendas 

Diariamente são realizadas três encomendas: ao fim da manhã, a meio e ao fim da tarde, 

sendo que os principais armazenistas da FMC são a Alliance Healthcare e a Cooprofar.   

Para além do pedido diário existem também os pedidos instantâneos que são efetuados, 

através do sistema ou via telefone, no decorrer do atendimento, permitindo ao funcionário 

verificar, em tempo real, se o armazenista tem o produto solicitado pelo utente, garantindo que o  

mesmo seja rececionado no dia seguinte ou no próprio dia. Este tipo de pedidos é 

maioritariamente executado para produtos que não têm stock mínimo.  
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De forma a aproveitar possíveis bónus ou descontos consoante a quantidade 

encomendada, por vezes, a aquisição de produtos farmacêuticos pode também ser feita 

diretamente aos fabricantes ou aos distribuidores grossistas (sendo que neste caso é preenchida 

uma nota de encomenda que é conferida sempre após a chegada da respetiva encomenda).  

Apesar de nunca ter executado esta tarefa sozinha, tive a oportunidade de observar a 

realização de encomendas diárias e efetuar, em situação de atendimento, encomendas 

instantâneas, tanto através do sistema informático, como via telefone. 

 

3.3 Receção de encomendas 

Sempre que uma encomenda é rececionada na farmácia, é necessário dar entrada de todos 

os produtos no sistema informático.  

As encomendas são entregues na farmácia pelos fornecedores, fazendo-se sempre 

acompanhar por ou uma guia de remessa ou uma fatura. 

O primeiro passo consiste em acondicionar, no frigorífico, os produtos termolábeis. A 

entrada dos restantes produtos no sistema é feita por leitura ótica através do reconhecimento do 

código de barras de cada produto, ou manualmente através do seu código ou nome, confirmando 

sempre através da fatura, o Preço Impresso na Cartonagem (PIC), o Preço de Venda à Farmácia 

(PVF) e introduzindo o prazo de validade (PV) caso seja inferior à data já presente no sistema.  

A fim de detetar erros de débito – produtos debitados em excesso ou em falta – deve 

também ser feita a contagem física de cada um dos produtos, conferindo sempre se corresponde 

à quantidade faturada.   

É também de extrema importância verificar se os produtos com Preço de Venda a Público 

(PVP) fixo se mantém ou se sofreram alterações.  

Relativamente aos produtos de venda livre (MNSRM, suplementos alimentares e 

produtos de dermocosmética), cujo valor de preço de venda a público não está marcado, é da 

responsabilidade do Diretor Técnico (DT) atribuir uma margem de lucro definida para a 

farmácia e com base na qual é definido o PVP.  

Na fatura constam ainda os produtos esgotados sendo que o sistema informático, no fim 

da receção da encomenda, fornece a opção de retirá-los ou transferi-los para outro armazenista. 

Foi através da receção de encomendas que tomei o primeiro contacto com o Sifarma®, e 

ao longo do estágio realizei esta tarefa diariamente, tanto sozinha como com o auxílio de um 

colega, tendo sempre o cuidado de verificar se o stock físico correspondia ao stock informático,  
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confirmando se o Preço de Venda à Farmácia constante na fatura correspondia ao PVF registado 

no Sifarma®, e verificando sempre informações como o PV e o PIC, se forma a detetar 

possíveis alterações.  

3.4 Devoluções 

Os motivos mais comuns pelos quais são efetuadas devoluções são: prazos de validade 

curtos, embalagens danificadas, produtos danificados, PVP diferente, produto não 

encomendado, erro no pedido, ou ainda no caso de um determinado produto ter sido 

encomendado para um utente específico que entretanto já não o necessita e a farmácia não tem 

saída desse produto.  

Em todos estes casos a devolução é registada no sistema informático, sendo impressa a 

Nota de Devolução em triplicado – uma das cópias fica na farmácia, em dossier apropriado, e as 

restantes duas acompanham o produto de volta para o distribuidor. Se o distribuidor aceitar a 

devolução, envia para a farmácia uma Nota de Crédito; se não aceitar, o produto é devolvido à 

farmácia, sendo considerado uma perda de existências, entrando depois no balanço 

contabilístico como um prejuízo. 

Diversas vezes realizei também devoluções, sendo que as razões mais comuns para a 

realização de devoluções na FMC eram o facto de algumas embalagens se encontrarem 

danificadas aquando da receção de encomendas, e também por receção de produtos não 

encomendados.  

3.5 Armazenamento 

O armazenamento é feito de forma simultânea ao processo de entrada da encomenda, à 

exceção dos produtos cujo armazenamento é feito no frigorífico, que são imediatamente 

guardados ainda antes da sua receção no sistema informático. Todos os restantes produtos são 

armazenados nos respetivos locais, em condições de humidade, temperatura e luminosidade 

adequadas às suas características, de modo a garantir a sua qualidade. 

O armazenamento é feito obedecendo à regra básica de rotação “First expired, First out”, 

de maneira a que os produtos com prazo de validade mais curto sejam os primeiros a ser 

dispensados.  

Os MSRM devem estar fora do alcance do utente, em gavetas e armários a que só o 

pessoal da farmácia deverá ter acesso. Os MNSRM estão localizados na zona de atendimento e 

a sua maioria em expositores e prateleiras à vista do utente. Relativamente aos medicamentos 

estupefacientes, estes são guardados num local à parte dos restantes MSRM. 

Na FMC o armazenamento dos produtos é feito de forma simultânea à entrada no produto 

no sistema informático. Quando uma encomenda é rececionada, o primeiro passo consiste em  
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colocar todos os produtos em cima de uma bancada, onde também se encontra o computador 

central da farmácia, devidamente separados em medicamentos de marca e medicamentos 

genéricos. Habitualmente, duas pessoas dão entrada da encomenda, sendo que uma dá entrada 

de cada produto no Sifarma® e a outra arruma-o no devido lugar procedendo sempre à 

contagem do stock do produto no local para que, se necessário, se proceda à alteração do stock 

informático.  

3.6 Controlo de prazos de validade 

De forma a garantir a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos, o prazo de 

validade é verificado aquando da receção e entrada da encomenda no sistema, sendo alterado 

sempre que necessário.  

Como forma de melhor controlar possíveis falhas nesta verificação, é emitida 

mensalmente uma listagem onde constam todos os medicamentos ou produtos cujo prazo de 

validade expire nos três meses seguintes, sendo estes devolvidos ao fornecedor. 

 

4. Dispensa de medicamentos 

A dispensa de medicamentos é definida como o “ato profissional em que o farmacêutico, 

após avaliação da medicação, cede medicamentos ou substâncias medicamentosas aos doentes 

mediante prescrição médica ou em regime de automedicação ou indicação farmacêutica, 

acompanhada de toda a informação indispensável para o correto uso dos medicamentos.” [2] 

De uma forma geral, os medicamentos podem ser classificados em: medicamentos 

sujeitos a receita médica (MSRM) e medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM). 

4.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

São considerados MSRM todos aqueles que possuam, pelo menos, uma das seguintes 

características: 

 Constituam um risco para o utente caso sejam usados sem vigilância médica 

 Sejam utilizados em frequência e quantidade excessiva para fins diferentes 

daqueles a que se destina 

 Contenham substâncias cuja intensidade ou reações adversas não estejam 

totalmente conhecidas 

 Todos aqueles administrados por via parentérica [3] 

 

A dispensa deste tipo de medicamentos obriga o farmacêutico a desenvolver 

competências técnicas, sociais, económicas e de legislação, devendo este atuar no sentido de: 

verificar a coerência da terapêutica e ajustá-la, se necessário, ao utente; promover a adesão à  
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mesma; incentivar o uso racional dos medicamentos; controlar e aconselhar em situações de 

polimedicação; detetar e alertar para possíveis interações medicamentosas e reações adversas e 

monitorizar terapêuticas prolongadas no caso dos doentes crónicos. [2] 

Ao longo do estágio foi-me possível adquirir todas estas competências, tendo tomado 

contacto com os diversos tipos de receitas médicas, verificando sempre, com base nos 

conhecimentos científicos que adquiri ao longo do meu percurso académico, a coerência do 

tratamento proposto pelo médico, e elucidando o utente quanto à posologia, modo de 

administração e também quanto à funcionalidade do(s) medicamento(s) prescrito(s). 

4.1.1 Receitas Médicas 

As receitas médicas podem ser divididas em: 

 

 Receitas Manuais  

 

 Receitas Eletrónicas  

 

 

As receitas manuais, atualmente, são apenas permitidas em situações excecionais como: 

 Falência informática 

 Inadaptação do prescritor 

 Prescrição no domicílio  

 Até 40 receitas/mês 

Este tipo de receitas tem algumas exigências, nomeadamente o facto de nelas apenas 

poderem estar prescritos quatro medicamentos diferentes e não mais de duas unidades de cada 

um, devendo o número de embalagens prescritas constar em cardinal e por extenso. 

Para que a receita possa ser aviada pelo farmacêutico, é importante que não tenha rasuras 

e que toda a receita seja escrita com a mesma caneta e caligrafia. 

É ainda imperativo que toda a receita esteja adequadamente preenchida, contendo: 

 Identificação do local de prescrição  

 Vinheta identificativa do prescritor 

 Especialidade médica, se aplicável, e contacto telefónico; 

 Identificação da exceção que justifica a utilização da receita manual; 

 Nome e número de utente e, sempre que aplicável, o número de beneficiário; 

 Entidade financeira responsável; 

 

 

Materializadas  

 

Desmaterializadas  
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 Regime especial de comparticipação de medicamentos, representado pelas 

siglas «R» e ou «O», se aplicável;  

 Identificação do medicamento;  

 Identificação do despacho que estabelece o regime especial de comparticipação 

de medicamentos, se aplicável;  

 Data da prescrição  

 Assinatura do prescritor 

Relativamente às receitas eletrónicas, o modelo de receita médica aprovado pelo 

Despacho n.º 15700/2012, de 30 de Novembro, aplica-se à prescrição de medicamentos, 

incluindo medicamentos manipulados, estupefacientes e psicotrópicos, medicamentos para o 

autocontrolo da diabetes mellitus (produtos constantes da listagem fornecida pelo Infarmed), 

géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial (produtos dietéticos), fraldas, sacos 

de ostomia ou outros. 

Tal como já foi referido acima, existem atualmente dois tipos de receita eletrónica: a 

materializada e a desmaterializada.  

À semelhança do que acontece com as receitas manuais, nas receitas eletrónicas 

materializadas podem ser prescritos um limite de 4 medicamentos distintos, num total de 4 

embalagens por receita, e por cada medicamento podem ser prescritas até 2 embalagens, à 

exceção do caso de se tratarem de medicamentos em dose unitária.  

Estas receitas podem ser subdivididas em dois tipos: renováveis e não renováveis. As 

renováveis são emitidas em 3 vias separadas, têm a validade de 6 meses, e destinam-se a 

tratamentos que se prolonguem no tempo, permitindo ao utente adquirir o mesmo medicamente 

mais do que uma vez, sem necessidade de se deslocar até ao médico a cada 30 dias. As não 

renováveis têm a validade de 30 dias e são emitias numa única via. 

As receitas eletrónicas desmaterializadas surgiram mais recentemente com o objetivo de 

“aumentar a segurança no processo de prescrição e dispensa, facilitar a comunicação entre 

profissionais de saúde de diferentes instituições e agilizar processos”.São emitidas numa única 

via, sem limite de medicamentos por receita. Podem ser prescritas um máximo de duas 

embalagens de medicamentos destinados a tratamentos de curta ou média duração, tendo estes 

uma validade de 30 dias.No que toca a medicamentos destinados a tratamentos de longa 

duração, podem ser prescritas, no máximo, seis embalagens, tendo estas uma validade de seis 

meses. [4] 
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4.1.2 Aconselhamento farmacêutico na dispensa de MSRM 

É no ato de dispensa de medicamentos, e em todo o aconselhamento que lhe é inerente, 

que o farmacêutico toma uma posição e ganha o seu lugar como profissional de saúde. É da sua 

responsabilidade transmitir todas as informações necessárias para que o utente possa efetuar 

uma farmacoterapia eficaz, salientando sempre a necessidade da correta utilização dos 

medicamentos, e promovendo a adesão à terapêutica. 

Para que o aconselhamento seja feito corretamente é de extrema importância analisar se o 

utente está a fazer a medicação pela primeira vez ou se a prescrição corresponde a um 

tratamento crónico com o qual já está familiarizado. O papel do farmacêutico passa por 

transmitir todas as informações relevantes quanto à posologia, efeitos secundários, modo de 

administração e finalidade da toma, assim como averiguar possíveis interações. 

Assim que surja alguma dúvida relativamente à prescrição, o farmacêutico deve recorrer à 

utilização de fontes bibliográficas, como o Índice Nacional Terapêutico, ou outros manuais que 

se justifiquem. 

 

4.1.3 Medicamentos genéricos e prescrição por Denominação Comum Internacional 

Entende-se por genérico todo o medicamento que possua a mesma composição qualitativa 

e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o 

medicamento de referência tenha sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade 

apropriados. 

Pelo facto de acarretarem menores custos tanto para o utente, como para o próprio estado, 

a promoção do mercado dos medicamentos genéricos tem vindo a ganhar especial importância 

em Portugal nos últimos anos.  

Neste contexto, o Estatuto do Medicamento refere que “a prescrição médica deve 

identificar o medicamento genérico pela denominação comum internacional ou pelo nome 

genérico, seguidos da dosagem e forma farmacêutica.”[3] 

Existem, no entanto, algumas situações nas quais a prescrição não pode ser feita por DCI, 

como sendo:  

 Medicamentos de marca sem similares;   

 Medicamentos que não disponham de medicamentos genéricos similares 

comparticipados;   

 Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito – constantes da lista 

definida pelo Infarmed. 
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 Suspeita, previamente reportada ao Infarmed, de intolerância ou reação adversa 

a um medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado por outra 

denominação comercial;  

 Medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com 

duração estimada superior a 28 dias. [4] 

 

Perante uma prescrição médica por DCI o utente tem o direito de optar pelo medicamento 

genérico ou pelo medicamento de marca, e o farmacêutico tem o dever de o informar do seu 

direito de opção e da existência de medicamentos genéricos comparticipados com diferentes 

preços. 

No decorrer do meu estágio na FMC, apercebi-me de que grande parte dos utentes se 

mostra reticente relativamente à escolha de um MG em detrimento de medicamentos de marca 

sobretudo pelo facto de não compreenderem como é que um medicamento mais barato pode 

surtir o mesmo efeito terapêutico. É da responsabilidade do farmacêutico explicar 

convenientemente que tal está relacionado com o facto de que, até chegarem ao mercado, os 

medicamentos originais foram alvo de muitos estudos e ensaios que comprovam a sua 

qualidade, segurança e eficácia, e que ao fim de vinte anos, esses medicamentos perdem a sua 

patente, sendo que a partir desse momento, podem ser fabricados medicamentos com a mesma 

composição qualitativa e quantitativa, e que, após ser comprovada a sua bioequivalência e o 

cumprimento de todas as exigências legais, podem ser comercializados sob a forma de MG.Em 

suma, estes produtos são, geralmente, mais baratos pelo facto de não suportarem custos de 

Investigação e Desenvolvimento. 

 

4.1.4 Medicamentos sujeitos a legislação específica 

Estupefacientes e psicotrópicos são fármacos que atuam a nível do sistema nervoso 

central, originando alterações comportamentais e cognitivas, sendo suscetíveis de provocar 

dependência física e/ou psíquica. Este facto determina que todos os processos que envolvam a 

sua aquisição, armazenamento e cedência sejam devidamente regulamentados, de forma a 

garantir um controlo rigoroso e uma correta utilização terapêutica. 

Estes medicamentos apenas podem ser obtidos mediante apresentação de receita médica e 

cartão de cidadão. Aquando da dispensa, o Sifarma® solicita o preenchimentode um formulário 

com uma série de dados acerca do utente, do adquirente e do médico prescritor.No final da 

venda, deverá ser guardada no arquivo da farmácia, e por um período de três anos, uma 

fotocópia da receita médica. Mensalmente é emitida uma lista com todos os psicotrópicos e  
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estupefacientes vendidos, que deve ser enviada diretamente ao Infarmed, juntamente com a 

digitalização das receitas manuais de psicotrópicos relativas a esse mês. [5] 

 

4.1.5 Comparticipação de medicamentos 

Um dos principais objetivos do SNS consiste em tomar medidas para um sistema mais 

sustentável, em que os cuidados de saúde estão acessíveis a todos. Neste sentido, o Decreto-Lei 

n.º48-A/2010, de 13 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 106-A/2010, de 1 de Outubro, prevê 

a possibilidade de comparticipação de medicamentos através de um regime geral e de um 

regime especial.  

No regime geral, a comparticipação é realizada de acordo com o escalão do medicamento, 

escalão este que  varia de acordo com as indicações terapêuticas, a sua utilização, as entidades 

que o prescrevem e ainda com o seu consumo acrescido para doentes que sofram de 

determinadas patologias caso não estejam incluídos na lista de medicamentos considerados 

imprescindíveis em termos de sustentação de vida. 

 

 

Figura 1: Escalões de comparticipação de medicamento. 

O Regime Geral engloba todos os utentes do SNS e o Estado comparticipa consoante o escalão: 
Escalão A-90%; Escalão B-69%; Escalão C- 37%; Escalão D-15% do PVP dos medicamentos. 

 

Relativamente ao regime especial, a comparticipação do Estado no preço dos 

medicamentos é acrescida de 5 % no escalão A e 15% nos escalões B, C e D para pensionistas 

cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes o salário mínimo nacional em vigor no ano  

15%

37%

69%

90%

A 

B 

C 

D 

http://diretiva.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/2/2014/08/Decreto-Lei-48_A.2010_Reg-Comp-Medicamentos1.pdf
http://diretiva.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/2/2014/08/Decreto-Lei-48_A.2010_Reg-Comp-Medicamentos1.pdf
http://diretiva.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/2/2014/08/Decreto-Lei-106_A.2010_Altera-DL-48_A.2010-Reg-Comp-Med1.pdf
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civil transato. A comparticipação do Estado é de 100% para o conjunto dos escalões, para os 

medicamentos cujos preços de venda ao público correspondam a um dos cinco preços mais 

baixos do grupo homogéneo em que se inserem, desde que iguais ou inferiores aos preços de 

referência desse grupo. Este regime especial também se aplica a utentes com patologias como 

Lúpus Eritematoso Sistémico, Doença de Alzheimer ou Paramiloidose, sendo nestes casos 

necessária a identificação da portaria e/ou despacho na receita médica. [6] 

Para além destes regimes, existem outras entidades, para além do SNS, que 

comparticipam os medicamentos, como por exemplo os Serviços de Assistência Médico Social 

(SAMS), a Assistência na Doença aos Servidores do Estado (ADSE), a Assistência na Doença 

dos Militares (ADME), entre outros. Nestes casos, aquando da venda, o utente deve apresentar o 

cartão de beneficiário do subsistema de saúde. Cabe ao farmacêutico tirar uma fotocópia do 

cartão juntamente com a receita apresentada, sendo que a receita original deve seguir para a 

entidade de comparticipação principal (SNS) e a fotocópia para o organismo de 

complementaridade. 

Ao longo do estágio, fui contactando com os diferentes subsistemas de saúde, assim como 

com os códigos que lhes atribuídos, ao lidar com diversos beneficiários.  

 

4.2 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica – conceito de automedicação 

Os MNSRM são a classe de medicamentos que é alvo de utilização sem prescrição 

médica, através da automedicação ou por indicação farmacêutica. 

A facilidade de acesso que este tipo de fármacos tem ganho nos últimos anos, em grande 

parte devido ao aumento do número de superfícies em que podem ser comercializados, tem 

vindo a resultar, muitas vezes, no seu uso irracional e inapropriado.  

Como farmacêuticos devemos reconhecer o papel ativo do utente na escolha do 

medicamento, assegurando simultaneamente que o utente sai da farmácia bem informado e com 

o fármaco que mais se adequa ao tratamento da sua patologia. Desta forma, quando um 

MNSRM é solicitado, compete ao farmacêutico, no exercício da sua função, avaliar a situação 

clínica de modo a aconselhar a observação médica, caso seja conveniente, ou dispensar o 

medicamento se considerar adequado. 

Sempre que me foi solicitada a venda de um MNSRM, tentei perceber o quadro clínico 

do utente, questionando-o relativamente aos seus sintomas e enquadrando-os no seu historial 

clínico. Após reunir estas informações, juntamente com os dados relativos ao perfil 

farmacoterapêutico do utente, e com apoio dos restantes membros da equipa, aconselhava o 

utente com determinado tipo de medicamento (que podia ou não ser aquele que tinha solicitado 

inicialmente), ou com indicação de consulta médica.  
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5. Outros medicamentos 

 

5.1 Medicamentos Manipulados 

Os medicamentos manipulados são medicamentos preparados segundo fórmulas 

magistrais (quando são preparados segundo uma receita médica que especifica o doente a quem 

o medicamento se destina) ou oficinais (quando o medicamento é preparado segundo indicações 

compendiais, de uma Farmacopeia ou Formulário) cuja preparação compete às farmácias ou 

serviços farmacêuticos hospitalares, sob a direta responsabilidade de um farmacêutico. [7] 

De modo a garantir a qualidade dos medicamentos preparados na farmácia, é necessário 

estabelecer procedimentos gerais e específicos que a assegurem, tais como:  

 Registar os dados referentes às operações de preparação e controlo efetuadas; 

 Verificar as características organoléticas do produto final;  

 Realizar os ensaios não destrutivos que se mostrem necessários, de acordo com 

a Farmacopeia Portuguesa; 

 

O produto semiacabado deve satisfazer os requisitos estabelecidos na monografia 

genérica da Farmacopeia Portuguesa para a respetiva forma farmacêutica, assim como a 

quantidade e o volume prescrito. Os resultados destas verificações devem ser registados na 

respetiva ficha de preparação do medicamento manipulado. [2] 

Pelo facto de não haver uma grande procura deste tipo de medicamentos, na FMC não se 

procede à preparação de manipulados, sendo que sempre que se mostre necessário, este tipo de 

produtos são encomendados a outra Farmácia na zona do Porto.  

 

5.2 Produtos e Medicamentos de Uso Veterinário 

Segundo o Decreto-Lei N.⁰ 232/99, de 24 de Junho, entende-se por Produto de Uso 

Veterinário “a substância ou mistura de substâncias destinadas quer aos animais, para 

tratamento ou prevenção das doenças e dos seus sintomas, maneio zootécnico, promoção do 

bem-estar e estado hígio-sanitário, correção ou modificação das funções orgânicas ou para 

diagnóstico médico, quer às instalações dos animais e ambiente que os rodeia ou a atividades 

relacionadas com estes ou com os produtos de origem animal.” [8] 

Já os Medicamentos de Uso Veterinário são definidos como “toda a substância, ou 

associação de substâncias, como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças 

em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com 

vista a estabelecer um diagnóstico médico -veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, 

imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas.” [8] 
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Relativamente à minha experiência na FMC, reparei que na sua grande maioria, os 

produtos veterinários vendidos eram destinados a animais de companhia, o que se justifica 

devido à localização sobretudo residencial da farmácia. As solicitações mais frequentes eram 

sobretudo de medicamentos antiparasitários e antibióticos.  

Também aqui o farmacêutico desempenha um papel importante no ajuste da posologia 

tendo em conta o porte do animal, principalmente quando o utente se dirige à farmácia para 

comprar um produto de uso veterinário sem antes consultar um médico veterinário. 

 

5.3 Produtos de Dermofarmácia e Cosmética 

Um Produto Cosmético é definido, pela legislação em vigor, como “qualquer substância 

ou mistura destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo 

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

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

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

ou de corrigir os odores corporais.”[9] 

Enquadram-se neste grupo produtos como cremes hidratantes, loções e leites de limpeza, 

produtos de maquilhagem, tintas e descolorantes.  

Devido ao facto de haver uma crescente procura deste tipo de produtos, não só por 

questões estéticas mas também por questões de saúde e bem-estar, a área de dermofarmácia e 

cosmética tem vindo a ganhar uma crescente importância para o farmacêutico, devendo este 

procurar manter-se atualizado e preparado para responder às necessidades da população, tantono 

que diz respeito ao aconselhamento do produto mais aconselhado para cada caso, como também 

no seu modo de emprego e cuidados relativos à conservação. 

A área da dermofarmácia e cosmética na FMC é dominada pelas marcas: Avène ®, Roc 

®, La Roche-Posay ®, Uriage ® e Angelif®, sendo os produtos mais procurados os cremes anti 

envelhecimento e protetores solares. 

 

5.4 Produtos dietéticos e nutrição clínica 

Os géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial são aqueles que, devido à 

sua composição especial ou a processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos 

alimentos de consumo corrente, mostrando-se adequados às necessidades nutricionais especiais 

de determinadas categorias de pessoas, nomeadamente, em geriatria e patologias como diabetes 

ou cancro. [10] 
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Ao longo do período de estágio, reparei que a procura deste tipo de produtos é feita 

sobretudo por idosos com carências nutricionais, sendo produtos como o Fortimel ®, Resource 

Energy ® os mais procurados na Farmácia Martins da Costa.  

 

5.5 Suplementos Alimentares 

De acordo com a Diretiva 2002/46/CE, suplementos alimentares são géneros alimentícios 

que se destinam a complementar a dieta normal, podendo apresentar-se sob a forma de 

comprimidos, cápsulas, gotas, pílulas, saquetas, ampolas e em frascos em forma de líquido. [11] 

Existem diversos tipos de suplementos alimentares, todos com fins variados. No entanto, 

na FMC, os mais requisitados são, normalmente, produtos de emagrecimento, suplementos para 

melhoria da função cognitiva e memória, suplementos que auxiliam redução do colesterol e 

ainda suplementos ricos em melatonina utilizados para regular o sono.  

É importante esclarecer o utente no sentido de que os suplementos alimentares devem ser 

complementares e/ou suplementares ao regime alimentar normal, não substituindo uma 

alimentação adequada às necessidades individuais, e sobretudo informar que suplementos 

alimentares diferem de medicamentos, uma vez que estes últimos possuem propriedades 

curativas ou preventivas de doenças; esta distinção é de extrema importância quando os utentes 

sugerem alterar a medicação por suplementos alimentares. [12] 

 

5.6 Produtos Pediátricos e Alimentação Infantil 

Segundo a Legislação em vigor, os produtos de puericultura estão incluídos nos produtos 

a poderem ser fornecidos ao público nas farmácias. [13] 

A FMC dispõe de uma grande quantidade e variedade de leites, farinhas e papas para 

bebés. Os leites são, de entre estes produtos, aqueles que apresentam maior variedade, uma vez 

que existem várias composições, de acordo com a idade e necessidades do lactente. Também 

produtos como biberões, chupetas, cremes, entre outros que têm como objetivo o bem-estar e a 

higiene da criança, ocupam uma importante secção dos expositores que estão ao alcance dos 

utentes. 

 

5.7 Dispositivos Médicos 

Segundo o Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho, um dispositivo médico é definido 

como "qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado 

isoladamente ou em combinação, incluindo o software destinado pelo seu fabricante a ser 

utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou terapêuticos e que seja necessário para o 

bom funcionamento do dispositivo médico, cujo principal efeito pretendido no corpo humano 
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não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua 

função possa ser apoiada por esses meios, destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres 

humanos para fins de: 

 Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; 

 Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou 

de uma deficiência; 

 Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; 

 Controlo da conceção." [14]  

 

O estágio permitiu familiarizar-me com vários destes produtos e a dispensa de alguns. 

Dispositivos médicos como material ortopédico (canadianas, bengalas, meias de descanso e 

elásticas), material de penso e sutura (algodão hidrófilo, gaze esterilizada e ligaduras), material 

para ostomizados (sacos, pensos, algálias), termómetros e testes de gravidez, são alguns dos 

produtos com os quais tomei contacto na FMC. 

 

6. Cuidados Farmacêuticos 

Por se tratar de uma farmácia enquadrada numa zona residencial e com um ambiente 

sobretudo familiar, em que os utentes se podem sentir “em casa”, o atendimento na FMC é mais 

do que um simples aviamento de uma receita, tendo sempre como objetivo a promoção da saúde 

dos utentes.  

Neste sentido, são disponibilizados aos utentes serviços de medição de parâmetros físicos 

e bioquímicos. 

 

6.1 Determinação da Pressão Arterial 

A Pressão Arterial é um dos parâmetros medidos com mais frequência na FMC, dada a 

forte incidência de doentes hipertensos e com outros fatores de risco como diabetes, 

dislipidémia e acidentes vasculares prévios. 

Esta determinação é feita com recurso a um medidor de tensão de pulso incorporado na 

balança, sendo disponibilizado ao utente um cartão para registo dos parâmetros determinados, o 

que permite um acompanhamento da evolução clínica do doente por parte do próprio, do 

farmacêutico e do médico. 

Cabe ao farmacêutico garantir que a Pressão Arterial se mantenha dentro dos níveis 

considerados normais e, caso contrário, orientar o utente para uma consulta médica, assim como 

explicar todas as medidas farmacológicas e não farmacológicas que o utente deverá cumprir de 

forma a manter estes valores dentro dos valores de referência.  
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Durante o período de estágio foram diversas as vezes em que executei este tipo de 

medição. 

Dado que o acesso à farmácia é feito a pé por grande parte dos utentes, sempre que me 

era solicitada ajuda, primeiramente pedia ao utente que se sentasse e esperasse um pouco; de 

seguida, durante a medição, pedia que não falasse nem se mexesse, pois tudo isto pode falsear 

os resultados. Após a medição auxiliava o utente na interpretação dos resultados, tendo em 

conta os valores de referência para diagnóstico de Hipertensão Arterial, e caso considerasse 

necessário, orientava o utente para uma consulta médica.  

 

6.2 Determinação de Parâmetros Bioquímicos 

Na FMC está também à disposição dos utentes um aparelho para determinação do 

colesterol, triglicerídeos e glicemia. Estes testes são efetuados através da recolha de uma gota de 

sangue capilar, obtida facilmente por picada no dedo, e através da utilização de tiras teste que 

são introduzidas no aparelho que fornece os níveis de cada um dos parâmetros, através de um 

método eletroquímico. 

A glicemia é um dos parâmetros bioquímicos mais avaliados uma vez que está 

intrinsecamente ligada à Diabetes Mellitus, sendo que a maior parte dos utentes que procurava 

controlar a glicemia semanalmente eram diabéticos. Antes da realização deste tipo de medição 

era importante perceber se o utente se encontrava em jejum, sendo este um requisito essencial 

para proceder a uma leitura correta dos resultados. 

Em termos de procedimento, a medição de glicemia em nada difere da medição de outros 

parâmetros bioquímicos como triglicerídeos e colesterol. No entanto, é necessário ter em 

atenção que para a medição dos triglicerídeos é necessário um jejum de 12 horas e no caso da 

medição de glicemia de, pelo menos, oito horas. 

No estágio, apesar de não ter tido oportunidade de realizar estes testes, presenciei diversas 

vezes a realização deste tipo de medições por parte dos meus colegas. O aconselhamento 

farmacêutico tem também aqui um papel preponderante, sendo que quando os valores obtidos se 

encontravam fora dos valores de referência, o utente era questionado sobre os seus hábitos 

alimentares, prática de exercício físico, toma corretada medicação (se fosse o caso), e consoante 

as respostas obtidas eram aconselhadas diferentes medidas não farmacológicas de forma a 

complementar o tratamento farmacológico já estipulado. 

A monitorização destes três parâmetros é essencial para a prevenção de doenças 

cardiovasculares, visto que a elevação de cada um destes parâmetros, considerados fatores de 

risco, é habitualmente assintomático. 
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7. Conferência de Receituário e Faturação 

O processamento do receituário e respetiva faturação é a operação que permite à 

Farmácia ser reembolsada na percentagem relativa ao valor comparticipado do medicamento. 

Na FMC todo este processo está bastante sistematizado e simplificado, uma vez que à 

medida que se vão aviando as receitas, vai-se realizando a sua separação pelas respetivas 

entidades, segundo o código informático que as identifica, em lotes de 30 receitas.  

De forma a não acumular uma elevada quantidade de trabalho para o final de cada mês, 

garantindo assim uma correção diária das receitas e permitindo uma resolução rápida de 

possíveis erros, sempre que se completa um lote do SNS e Pensionistas, este é automaticamente 

conferido, procedendo-se à impressão do verbete de identificação do lote, onde consta:  

 Nome e número da Farmácia;  

 Mês e ano respetivo;  

 Identificação da entidade que exerce a comparticipação;  

 Número e letra identificativos de lote;  

 Número de receitas do lote;  

 Importância paga pelo utente; 

 Importância comparticipada pelo organismo; 

 

O verbete de identificação do lote é carimbado e colocado de forma a envolver as 

receitas. 

No que diz respeito às receitas relativas aos restantes organismos que exercem 

comparticipação, como o seu volume é bastante inferior, estas são também conferidas ao longo 

do mês, mas a faturação é realizada apenas no final do mês.  

Após a emissão dos lotes, é impressa a Relação-Resumo de cada um que é anexada à 

Fatura Mensal de medicamentos para as diferentes entidades. 

Toda esta documentação é, posteriormente, enviada ao Centro de Conferência de Receitas 

que verifica se há irregularidades nas mesmas, e caso não haja a farmácia é reembolsada; 

quando há regime de complementaridade, as receitas são também enviadas para a 

Administração Regional de Saúde do Norte (ARS) e as respetivas cópias para a Associação 

Nacional de Farmácias (ANF) que funciona como elo de ligação entre as farmácias e as 

diferentes entidades. 

Na eventualidade de serem detetados erros no receituário, as entidades devolvem as 

receitas, sendo descontado ao valor a pagar pela entidade o valor correspondente à 

comparticipação das receitas devolvidas. 
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8. Cartão das Farmácias Portuguesas 

Com o Cartão Saúda, todas as compras que o utente realiza em produtos de saúde e bem-

estar, MNSRM e serviços farmacêuticos valem pontos que podem ser trocados diretamente por 

produtos constantes no catálogo de pontos, ou podem ser transformados em vales de dinheiro 

que podem ser utilizados para pagar a conta da farmácia. [15] 

Ao longo do meu estágio, tive a oportunidade de realizar tanto a troca por vales como a 

troca por produtos, sendo que no início da venda solicitava a apresentação do cartão, 

comunicando, sempre que pedido pelo utente, quantos pontos tinha e as opções de trocar por 

vales ou produtos. Tinha também sempre o cuidado de incentivar o utente a rebater os seus 

pontos, alertando-o para a sua validade de apenas um ano a contar a partir da data da sua 

emissão.  

 

9. Valormed 

A Valormed, Sociedade Gestora do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de 

Embalagens e de Medicamentos criada em 1999, é uma sociedade sem fins lucrativos que tem a 

responsabilidade da gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso.  

Esta sociedade foi constituída em resposta à necessidade da existência de um sistema 

eficaz de recolha e tratamento deste género de resíduos, correspondendo a um compromisso 

entre a indústria farmacêutica, os distribuidores e as Farmácias. 

Produtos como medicamentos de uso humano, contendo ou não restos de medicamentos, 

resíduos de embalagens de medicamentos de uso veterinário, contendo ou não restos de 

medicamentos, produtos veterinários vendidos nas farmácias comunitárias para animais 

domésticos, e resíduos de embalagens de medicamentos e produtos de uso veterinário 

recolhidos através de Centros de Receção Veterinários, podem ser colocados nos contentores da 

Valormed.[16]Não devem ser depositadas agulhas e seringas, termómetros, aparelhos elétricos 

ou eletrónicos, gaze e material cirúrgico, produtos químicos e radiografias. 

As farmácias desempenham aqui um papel fundamental devido à proximidade com a 

população. É da responsabilidade do farmacêutico a sensibilizaçãodos utentes para os riscos 

para a saúde pública inerentes a uma incorreta eliminação dos medicamentos através do lixo 

doméstico. Desta forma, o farmacêutico receciona os resíduos, colocando-os em contentor 

próprio que, quando cheio, é selado e identificado com o número do armazenista, a data de 

recolha e o nome da farmácia, sendo entregue à distribuidora farmacêutica, que o reencaminha 

para a empresa que procede à sua eliminação segura. 

Durante o meu estágio na FMC, pude constatar que existe uma forte adesão da população 

a esta iniciativa, o que se revela crucial para o seu sucesso. 
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Parte 2 – Temas desenvolvidos durante o estágio 

 

Uso abusivo de antibióticos – um problema de saúde pública 

 

1. Escolha do tema 

Todos os anos, nos meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro verifica-se uma forte 

incidência de gripes e constipações, e com isso um forte aumento da automedicação por parte 

dos utentes, sendo este um período forte em vendas de medicamentos analgésicos, anti-

inflamatórios, antipiréticos, antitússicos e descongestionantes nasais.  

Pelo facto de o meu estágio na FMC ter coincidido com este período, foi-me possível 

tomar contacto com muitos destes utentes, aconselhando-os diversas vezes relativamente aos 

medicamentos que mais se adequavam à sua sintomatologia.  

Ao longo destes meses foram-me solicitados, por diversas vezes, antibióticos para o 

tratamento de uma gripe ou constipação persistente. Sempre que tal ocorria, tentava perceber a 

razão pela qual tal me estava a ser solicitado, questionando o utente acerca da sua 

sintomatologia e sua duração. Sempre que se justificasse, aconselhava consulta médica para 

que, se necessário, fosse prescrita a toma de antibiótico. Se ao analisar a sintomatologia não 

encontrasse qualquer indicação para o utente recorrer a uma consulta médica, e ainda assim o 

mesmo me solicitasse antibiótico, tentava explicar que estes fármacos apenas resultam no caso 

de infeções bacterianas, e uma vez que as gripes e constipações são causadas por vírus, este tipo 

de medicamentos não surtiria qualquer efeito benéfico.  

A escolha deste tema foi feita com o objetivo de tentar elucidar a população relativamente 

aos perigos inerentes ao uso abusivo de antibióticos, assim como esclarecer os utentes que a 

toma deste tipo de fármacos não é indicado para o tratamento de patologias víricas sazonais 

como são as gripes e constipações. 

 

2. Antibioterapia 

2.1. Breve perspetiva histórica 

Os antibióticos são, provavelmente, uma das mais bem-sucedidas formas de terapia 

medicamentosa da história da farmácia e medicina.  

Ao contrário daquilo que é habitualmente descrito, o uso de misturas com propriedades 

antimicrobianas, como bolores e certos extratos de plantas, remonta às civilizações grega e 

egípcia, há mais de 2000 anos atrás. [17,18] No entanto, a procura consciente de um fármaco 

que conseguisse seletivamente impedir a propagação de um determinado microrganismo  
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patogénico no organismo humano, começou apenas em 1904 com Paul Ehrlich, cujo objetivo se 

centrava na descoberta da cura para a sífilis, doença endémica e praticamente incurável na 

altura. Foi apenas após 5 anos de investigação, em 1909, que Ehrlich e a sua equipa sintetizaram 

a Arsfenamina , composto bem tolerado que tinha a capacidade de curar coelhos infetados com 

sífilis, tendo este sido comercializado em 1910, com o nome de Salvarsan. 

Apesar das propriedades antibacterianas de certos tipos de bolores serem conhecidas 

desde tempos antigos, foi apenas em 1928 que foi reconhecido o seu potencial curativo, quando 

Alexander Fleming, após se esquecer das culturas de bactérias nas quais incidiam os seus 

estudos, ao ar, verificou que na presença de um bolor (o fungo Penicillium chrysogenum), as 

mesmas culturas não cresciam. Durante mais de uma década, Fleming tentou isolar e purificar, 

sempre sem sucesso, a substância ativa presente no fungo que continha atividade 

antimicrobiana. Foi apenas em 1940, quando Fleming já tinha desistido da ideia, que foi 

publicado um estudo descrevendo essa mesma purificação, o que levou à produção e 

distribuição em massa da agora conhecida Penicilina, em 1945.  

A descoberta de substâncias como a Arsfenamina e, mais tarde, a Penicilina marcou 

apenas o início da descoberta de tantas outras, tendo as décadas de 50, 60 e 70 sido cruciais para 

o surgimento do sem número de antibacterianos que conhecemos hoje. [19] 

 

2.2. Classes de antibióticos 

Entre os anos de 1930 e 1962 foram descobertos quase todos os antibióticos que existem 

nos dias de hoje; atualmente podem ser divididos em diferentes classes que diferem umas das 

outras na estrutura química e no mecanismo de ação.  

Tal como está representado na figura 2 [22], no que toca ao mecanismo de ação, estão 

descritos atualmente cinco grupos de antibióticos: 

 Inibidores da síntese da parede celular 

 Inibidores da síntese da membrana citoplasmática  

 Inibidores da síntese proteica nos ribossomas 

 Inibidores da transcrição e replicação dos ácidos nucleicos 

 Antimetabólitos [20,21] 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Fleming
https://en.wikipedia.org/wiki/Penicillium_chrysogenum
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Figura 2: Esquema representativo dos diversos mecanismos de ação dos diversos antibióticos 

 

2.2.1. Antibióticos que inibem a síntese da parede celular 

 A integridade da parede celular é um requisito fundamental para a sobrevivência de 

microrganismos como as bactérias. Com o objetivo de comprometer esta mesma integridade, 

provocando a morte bacteriana, surgiu a classe de antibióticos inibidores da síntese da parede 

celular cujo mecanismo de ação passa pela inibição da síntese do peptidoglicano, estrutura 

fundamental que confere rigidez à parede celular, determina a sua forma e protege a célula 

da lise osmótica. 

São exemplo de antibióticos com ação ao nível da síntese do peptidoglicano: 

 β-lactâmicos 

 Bacitracina 

 Glicopéptidos [20,21]  

 Os antibióticos inibidores da síntese da parede celular e respetivo espetro de ação 

encontram-se resumidos na tabela do anexo II. 

 

2.2.2. Antibióticos que inibem a síntese da membrana citoplasmática 

Outra forma de provocar a morte celular das bactérias consiste em comprometer a função 

de barreira da membrana citoplasmática, sendo disto exemplo: 

 Polimixinas, 

 Daptomicina 

As polimixinas são uma classe de antibióticos produzidos por várias estirpes de Bacillus 

polymyxa.Trata-se de moléculas anfipáticas tensioativas, que interagem com a molécula de 

lipopolissacarídeo (LPS) presente na membrana externa das bactérias Gram negativas. A 

permeabilidade na membrana modifica-se imediatamente em contacto com o fármaco e a 

subsequente entrada de água na célula provoca a sua destruição.[23]  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Parede_celular
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lise_osm%C3%B3tica&action=edit&redlink=1
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A daptomicina é um antibiótico lipopeptídico cíclico obtido através da fermentação 

do Streptomyces pristinaspiralis. Este fármaco atua através da ligação à membrana celular 

bacteriana provocando a sua despolarização, consequente perda do potencial de membrana, 

seguida de morte celular.[24] 

Na tabela do anexo III encontra-se sumariado o espectro de ação das Polimixinas.  

 

2.2.3. Antibióticos que inibem a síntese proteica nos ribossomas 

Este tipo de fármacos atuam a nível ribossomal, interferindo com a síntese proteica. São 

disto exemplo as seguintes classes de antibióticos: 

 Aminoglicosídeos 

 Tetraciclinas 

 Cloranfenicol 

 Macrólidos 

 Lincosamida 

 Oxazolinidona 

Apesar de todos eles terem interferência na síntese proteica, não têm todos o mesmo 

mecanismo de ação, diferindo entre si na subunidade ribossomal, assim como na fase da síntese 

proteica onde exercem os seus efeitos (iniciação, elongação e terminação). [20,21] 

Os antibióticos inibidores da síntese proteica, respetivo espectro de ação e local onde 

atuam nos ribossomas encontram-se brevemente resumidos na tabela do anexo IV. 

 

2.2.4. Antibióticos que interferem na síntese dos ácidos nucleicos 

Incluem-se no grupo de antibióticos que interferem na síntese dos ácidos nucleicos: 

 Quinolonas 

 Rifampicina 

A atividade bactericida das quinolonas resulta da inibição da DNA girase nas bactérias 

gram negativas e da topoisomerase IV nas bactérias gram positivas impedindo, desta forma, a 

replicação do DNA bacteriano. 

A rifampicina inibe a síntese RNA através da sua ligação à subunidade β da RNA 

polimerase. [20] 

Os antibióticos que interferem na síntese dos ácidos nucleicos e o seu respetivo espetro de 

acção encontram-se brevemente resumidos na tabela do anexo V. 
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2.2.5. Antimetabólitos 

 Estão incluídos neste grupo: 

 Sulfonamidas  

 Trimetroprim 

As sulfonamidas atuam como inibidores competitivos da enzima dihidropentoato 

sintetase, levando ao bloqueio da biossíntese do tetrahidrofolato. Este último é importante tanto 

nas células humanas como nas células bacterianas, uma vez que se trata de um cofator de 

enzima que fornece uma unidade de carbono para a síntese de pirimidinas necessárias à síntese 

de DNA.   

Já o trimetroprim é uma diaminopirimidina oralmente ativa, que provou ser um agente 

antibacteriano e antimalárico altamente seletivo. Atua por inibição da enzima dihidrofolato 

redutase – a enzima que catalisa a conversa de dihidrofolato a tetrahidrofolato, levando à 

inibição da síntese de DNA. [21] 

 

3. Resistência aos antibióticos 

 A resistência dos microrganismos aos antimicrobianos é já vista como um problema à 

escala mundial sendo considerada pela World Health Organization como uma das três mais 

importantes ameaças à saúde pública no século XXI. [25] 

É de conhecimento geral que os microrganismos, nas suas mais variadas formas, são a 

mais extensa forma de vida no nosso planeta, tendo uma enorme plasticidade genética que lhes 

permite sobreviver nos mais diversos ambientes, em condições extremas de temperatura, 

pressão e pH. Não é de admirar que estes organismos  que habitam o planeta Terra há bastante 

mais tempo que o próprio Homem, consigam também desenvolver mecanismos de adaptação e 

troca genética que lhes permitam resistir aos mais variados fármacos antimicrobianos.[26]  

Tem-se vindo a tornar evidente que o uso abusivo e inadequado de antibióticos,tanto em 

pacientes hospitalizados, como em prática ambulatória, é a principal causa para o facto de 

inúmeras estirpes de bactérias multirresistentes estarem a emergir, razão pela qual a 

sensibilização da população, sobretudo dos profissionais de saúde, para esta causa tem uma 

importância cada vez maior. 

A resistência aos antibióticos pode ser natural (intrínseca) ou adquirida. A resistência 

natural é uma característica intrínseca de um microrganismo, que ocorre sem uma exposição 

prévia ao antibiótico. O conhecimento da resistência intrínseca das diferentes espécies ajuda a 

escolher as estratégias de tratamento empírico. Já a resistência adquirida ocorre quando os 

antibióticos aplicam uma pressão seletiva que conduz à emergência de organismos resistentes, 

que pode ocorrer ou através de uma mutação da própria bactéria, ou por transferência de genes 

entre bactérias. [27] 
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Relativamente à resistência adquirida, existem quatro principais mecanismos através dos 

quais as bactérias se tornam resistentes:  

 Inativação enzimática do antibiótico 

 Diminuição da permeabilidade da bactéria ao antibiótico 

 Alterações no alvo de ação  

 Bombas de efluxo [21] 

 

 Inativação enzimática do antibiótico: 

Este tipo de resistência dá-se através da destruição ou transformação do antibiótico, por 

uma ou mais enzimas bacterianas que o modifiquem ou degradam quimicamente, inativando-o. 

[27] 

Este é um importante mecanismo de resistência para aos antibióticos β-lactâmicos. As β-

lactamases, presentes nas bactérias que desenvolvem este tipo de resistência, na presença de um 

antibiótico β-lactâmico, hidrolisam a ligação amida do anel, tornando o fármaco inativo. [28] 

Uma forma de contornar este problema, tornando as bactérias novamente suscetíveis aos 

β-lactâmicos, consiste em conjugar estes com o ácido clavulânico (que atua como inibidor das 

β-lactamases), ou com sulfonas como o sulbactam ou o tazobactam (que atuam como substratos 

suicidas para as β-lactamases). [21] 

 

 Diminuição da permeabilidade da bactéria ao antibiótico: 

A membrana interna das bactérias gram negativas é constituída por fosfolípidos e a 

membrana externa por lípidos. A sua constituição permite uma lenta penetração dos fármacos, 

sendo que a sua passagem pela membrana externa é realizada através das porinas.  

Antibióticos como os β-lactâmicos, o cloranfenicol e as fluoroquinolonas fazem a sua 

passagem para o interior das bactérias através de porinas, razão pela qual alterações no número, 

tamanho ou seletividade destas alteram a taxa de difusão destes fármacos, o que conduz à 

resistência. [18] 

 

 Alterações no alvo de ação: 

Outro importante mecanismo através do qual as bactérias se tornam resistentes a certos 

antibióticos é a modificação do seu local alvo, que se traduz numa ligação reduzida do 

antibiótico e, consequentemente, atividade insuficiente. 

Exemplos deste tipo de resistência são as modificações nas proteínas de ligação às 

penicilinas, nos ribossomas, na DNA girase e na estrutura do peptidoglicano. 
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As modificações nas proteínas de ligação às penicilinas levam a resistência aos 

antibióticos β-lactâmicos. A alteração nos ribossomas causa resistência em alguns grupos de 

antibióticos como os macrólidos, lincosamidas e estreptogaminas. As modificações na DNA 

girase causam resistência às quinolonas. Estão também já descritas alterações ao nível da 

sequência de aminoácidos alvo da molécula de peptidoglicano que levam à resistência a certos 

glicopéptidos como a vancomicina.[18]  

 

 Bombas de efluxo: 

As bombas de efluxo afetam todas as classes de antibióticos, no entanto, os seus efeitos 

são mais marcados nas classes que exercem os seus efeitos a nível intracelular como os 

macrólidos, tetraciclinas e fluoroquinolonas.  

Apesar de algumas destas bombas de efluxo serem específicas para um determinado 

antibiótico, muitos destes sistemas funcionam como transportadores de inúmeros fármacos, o 

que contribui para a multirresistência de certo tipo de bactérias.[18]  

Este tipo de microrganismos desenvolve um mecanismo de transporte ativo que faz com 

que o antibiótico seja expelido para fora da célula até que seja atingida uma concentração 

intracelular inferior à necessária para ser exercida atividade terapêutica.[27]  

As quinolonas são um exemplo de classe de antibióticos que sofrem este tipo de 

mecanismos de resistência. Certos tipos de bactérias, tanto gram-positivas (ex: S.pneumoniae) 

como gram-negativas (ex: E.coli), exercem este tipo de mecanismo para estes antimicrobianos. 

[29] 

 

4. Resistência aos antibióticos – um problema de saúde pública 

Os antibióticos têm uma importância crucial para a medicina que hoje se pratica tendo 

revolucionado o tratamento de infeções antes consideradas mortais. Embora o aparecimento de 

resistências seja uma consequência natural da utilização destes fármacos, o seu uso maciço e 

muitas vezes inadequado, tem vindo a acelerar esta tendência inviabilizando o tratamento de 

muitas infeções causadas por estirpes de bactérias multirresistentes. [30] 

O uso abusivo e indevido de agentes antimicrobianos é facilitado em muitos locais pela 

facilidade de aquisição, muitas vezes sem indicação médica. Para além disto, também a 

diferença de critérios no ato da prescrição entre os diferentes países, e dentro dos mesmo países, 

a diferença de critérios entre os próprios prescritores são fatores que agravam este problema.  

Como em todas as doenças infeciosas, a facilidade com que atualmente é possível viajar 

entre os diferentes continentes é também um importante fator para o aumento da possibilidade 

de um determinado microrganismo resistente proliferar a nível global. [31] 
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Para além do impacto que este problema tem na saúde pública, podendo vir a significar, 

num futuro relativamente próximo, o retrocesso da medicina como hoje a conhecemos, o 

crescente aparecimento de mecanismos de resistência a diversos agentes antimicrobianos tem 

também impacto a nível económico, nos custos dos cuidados de saúde em todo o mundo. 

Apesar da escassez de dados sobre os encargos associados a este problema, verifica-se já um 

consenso sobre o seguinte pontos: 

 A terapia ineficaz leva a um maior número e maior frequência de admissões 

hospitalares assim como períodos de hospitalização mais longos, o que, para 

além de aumentar os riscos associados à transmissão de infeções hospitalares, 

acarreta também custos mais elevados para o sistema.  

 Em muitas regiões a prevalência da resistência entre patogénicos para os quais 

existe tratamento antimicrobiano monetariamente acessível, começa a ser tão 

elevada que a eficácia clínica desses mesmos agentes começa a ser limitada.  

 O uso de antimicrobianos em medicina veterinária tem também vindo a mostrar 

um elevado impacto na saúde humana. A prevalência de microrganismos 

patogénicos resistentes em animais que servem de alimento a humanos pode ser 

também a causa de infeções por bactérias multirresistentes. Consequentemente, 

a perda de confiança neste tipo de produtos por parte dos consumidores pode 

significar um crescente prejuízo económico no setor agrícola. [32] 

 

Apesar da resistência aos antibióticos ser já encarada entre os profissionais de saúde 

como um grave problema de saúde pública, para a população em geral este problema, quando 

conhecido, representa um risco longínquo e abstrato. De forma a consciencializar a população 

acerca das proporções que este problema poderá vir a tomar se os comportamentos de risco não 

forem alterados,tal como está representado na figura 3[30], projeções internacionais estimam 

que por volta de 2050 morrerão anualmente cerca de 390 000 pessoas na Europa e 10 milhões 

em todo o Mundo em consequência direta das resistências aos antimicrobianos. [30,31] 
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Figura 3:Previsão da mortalidade anual causada por resistência a antibióticos em 2050. 

 

Porque este é um cenário inaceitável, e representa já um problema a nível global, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) atua no sentido de: 

 Aumentar a consciencialização relativamente às consequências da resistência 

aos antibióticos; 

 Providenciar informação técnica e estratégica acerca de intervenções passíveis 

de conter a resistência; 

 Auxiliar os estados membros a implementar medidas de contenção;  

 Estimular a investigação científica no sentido de melhor compreender a 

resistência bacteriana, assim como incentivar o desenvolvimento de novos 

agentes antimicrobianos. [30,32] 

 

Em Portugal, cabe ao Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e de Resistência aos 

Antimicrobianos (PPCIRA), que resultou da fusão do Programa Nacional de Controlo da 

Infeção com o Programa Nacional de Prevenção da Resistência Antimicrobiana, a coordenação 

destas medidas. [30] 

 

5. A importância dos profissionais de saúde na prescriçãoe dispensa responsável 

O uso de antibióticos em regime de automedicação representa um dos maiores 

contributos para a emergência de resistências. Para além do facto de que nem sempre o paciente 

sabe se a toma do antibiótico lhe trará benefícios na cura da doença, sendo que este tipo de 

medicamentos é muitas vezes requerido para o tratamento de infeções víricas, também a 

posologia é muitas vezes inadequada.[32] 

Apesar de, para a dispensa deste tipo de medicamentos, a prescrição médica ser 

legalmente requerida, nem sempre esta medida é respeitada o que facilita a sua toma muitas 

vezes inadequada. Pelo facto de este tipo de fármacos ser visto pela população em geral como  
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“o remédio milagroso” capaz de curar todas as doenças, muitas vezes os próprios profissionais 

de saúde sentem-se pressionados pelos utentes acabando por prescrever agentes  

antimicrobianos mesmo quando não acham que o tratamento mais adequado passa pela sua 

toma. 

A toma desregrada e inadequada de antibióticos contribui em grande parte para a cada 

vez maior e mais preocupante disseminação de resistências. É da responsabilidade dos médicos, 

no ato da prescrição e dos farmacêuticos no ato da dispensa, informar o utente que o consumo 

de antibióticos deve ser feito de forma responsável e apenas quando absolutamente necessário, 

assim como alertar para os riscos associados à sua toma excessiva. 

 

6. Metodologias 

Apesar de nos últimos anos Portugal ter evoluído de forma favorável no consumo de 

antibióticos, estando abaixo da média europeia, é ainda um dos países europeus onde existe um 

maior desconhecimento sobre a sua ação, sendo que 60% dos portugueses pensam que os 

antibióticos atuam sobre os vírus e 50% acreditam que servem para tratar constipações e gripes. 

[33] 

Pelo facto de ter estagiado na FMC entre os meses de Novembro de 2016 e Março de 

2017, meses marcados pela maior incidência de infeções víricas como gripes e constipações, 

foram-me muitas vezes requeridos antibióticos para o seu tratamento, sendo que foram inúmeras 

as vezes em que os utentes se mostraram profundamente desagradados quando lhes demonstrava 

que não me era permitido fornecer antibióticos na ausência de prescrição médica.  

No sentido de elucidar a população quanto a esta problemática, o meu primeiro projeto de 

estágio incidiu sobre este tema, tendo começado por transmitir aos utentes, aquando do 

atendimento e sempre que me era solicitado um antibiótico na presença ou ausência de 

prescrição médica, cuidados a ter no sentido de evitar futuras resistências, como sendo: 

 Os antibióticos não devem ser usados em infeções víricas, tal como as gripes ou 

constipações; 

 Devem ser tomados apenas mediante indicação médica, com a dose e duração 

adequada, sendo de extrema importância nunca se automedicar com antibióticos 

remanescentes de uma infeção anterior; 

 Quando uma infeção bacteriana é diagnosticada pelo médico, devem ser 

seguidas todas as recomendações relativamente à toma do antibiótico 

(cumprimento dos horários e da duração do tratamento); 

 A toma de antibióticos altera a flora bacteriana normal, o que resulta em efeitos 

adversos a nível do trato gastrointestinal, sendo o mais comum a diarreia; 
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 Este tipo de fármacos, mesmo quando tomados de forma apropriada perante 

indicação médica e respeitando todas as regras relativamente aos horários das 

tomas e duração do tratamento, podem provocar o desenvolvimento de  

resistências por parte das bactérias, como uma forma de adaptação natural; por 

este motivo, a utilização de antibióticos deve ser evitada sempre que possível, 

devendo ser utilizada apenas como tratamento de último recurso. [32] 

 

Pelo facto de nem sempre me ter sido possível passar toda esta informação aos utentes 

aquando do atendimento, achei adequado elaborar um panfleto (Anexo VI), com uma linguagem 

simples e de compreensão fácil para todas as faixas etárias, tendo como principal objetivo a 

consciencialização da população quanto aos perigos associados ao uso inapropriado de 

antibióticos, de forma a contribuir, dentro da minha área de ação, para travar o grave e iminente 

problema da disseminação da resistência bacteriana.  

De forma a tornar estes panfletos acessíveis a todos os utentes que se dirigiam à farmácia, 

os mesmos foram colocados nos diversos balcões de atendimento, em local visível. Sempre que 

fazia uma venda de um antibiótico, certificava-me que um destes panfletos era entregue ao 

utente, não deixando nunca de ter o cuidado de o informar quanto à posologia, alertando sempre 

para a importância do cumprimento dos horários das tomas e informando que este tipo de 

medicamentos têm de ser tomados até ao fim, mesmo após a melhoria dos sintomas.  

 

7. Conclusão 

A escolha deste tema permitiu-me não só aprofundar os meus conhecimentos acerca da 

base científica por trás da resistência aos antibióticos, como também tomar consciência da 

gravidade e do perigo iminente que este problema representa a nível global.  

Como futura farmacêutica, ao dar conta da falta de conhecimento e da despreocupação da 

população em geral face a este risco, senti-me na obrigação de transmitir algum conhecimento e 

incutir alguma cautela no que toca ao uso recorrente de antibióticos.  

Ao longo das semanas em que me debrucei sobre este tema tive a oportunidade de 

dialogar com alguns utentes sobre este assunto tendo com isso percebido que uma grande 

percentagem da população não sabe qual o papel real dos antibióticos. Seria de esperar que 

utentes das faixas etárias mais elevadas apresentassem um maior desconhecimento acerca deste 

assunto, no entanto tal não se verificou, sendo que foram diversas as vezes que pessoas das 

faixas etárias mais jovens solicitaram a venda de um antibiótico para tratar uma dor de garganta 

ou uma constipação que persistia há mais de três dias. 
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O meu objetivo passou por incutir na população, dentro do meu raio de ação, que há 

necessidade de fazer o uso controlado destes medicamentos, ou em pouco tempo haverá uma 

regressão nos cuidados de saúde como hoje os conhecemos, com consequências muito graves e 

com um aumento alarmante do número de mortes associadas às resistências aos antibióticos.  

Pela relação de maior proximidade com o utente, o farmacêutico tem um papel fulcral na 

transmissão destas informações e, como tal, pode desempenhar um importante papel na 

consciencialização da população, zelando não só pela saúde do utente, como pela saúde pública 

a nível global.   
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Prisão de ventre 

 

1. Escolha do tema 

Após algumas semanas de atendimento ao público na FMC apercebi-me uma grande 

parte da população, sobretudo a população mais idosa, sofre de prisão de ventre recorrendo ao 

uso, muitas vezes excessivo e desnecessário, de laxantes sem tentar compreender quais as 

verdadeiras causas do problema. Por ser considerado um tema tabu e por grande parte dos 

utentes não se sentir confortável em esclarecer as suas dúvidas relativamente a este tema, este é 

um problema que acaba por afetar a qualidade de vida de muitas pessoas quando poderia, muitas 

das vezes, ser facilmente resolvido com simples mudanças na alimentação. 

Pelo facto de a obstipação ser considerada um sintoma e não uma doença, torna-se 

imperativo clarificar a população quanto à sua definição e diagnóstico de forma a encontrar o 

tratamento mais adequado a cada utente.  

Com o propósito de esclarecer os utentes que se dirigiam à farmácia para comprar 

laxantes escolhi desenvolver este tema tentando fazer passar informações relevantes quanto ao 

diagnóstico e tratamento mais adequado para o seu problema, tanto em conversa em situação de 

atendimento, como através de panfletos informativos, de forma a fazer chegar a informação até 

a pacientes mais tímidos.  

 

2. Obstipação – breve abordagem sobre o tema 

 

2.1. O que é? 

A obstipação é um problema relativamente comum em pessoas saudáveis de todas as 

faixas etárias, sobretudo na sociedade ocidental, devido essencialmente a dietas inadequadas e 

inatividade física. [34] 

Como já foi referido anteriormente, trata-se de um sintoma e não de uma doença, sendo 

de difícil definição pelo seu caráter subjetivo e pela dificuldade em definir hábitos intestinais 

considerados normais por estes serem muito variáveis de pessoa para pessoa. De uma forma 

geral, consiste numa alteração significativa nos hábitos intestinais, com esforço para evacuar, 

baixa frequência de defecação, fezes duras ou defecação aparentemente incompleta. [34,35] 

Tendo em conta que a frequência dos movimentos intestinais é muito variável, sendo tido 

como “normal” evacuações com frequências que variam entre 3 vezes por dia a 3 vezes por 

semana, considera-se estar na presença de obstipação quando as dejeções ocorrem com uma 

frequência inferior a 3 vezes por semana, são difíceis de expulsar e excessivamente duras. [35] 

Trata-se de uma desordem gastrointestinal comum, com uma prevalência a nível mundial 

de aproximadamente 20%. Na população mais idosa a incidência é mais elevada quando   
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comparada com as faixas etárias mais jovens, sendo o sexo feminino mais afetado do que o sexo 

masculino. [36] 

De forma a padronizar o diagnóstico, foram elaborados critérios que ficaram conhecidos 

como critérios de Roma III, passando o diagnóstico da obstipação a basear-se na presença de 

três ou mais dos seguintes critérios com uma duração de pelo menos três meses: 

 

 Critério 1: Pelo menos uma em cada quatro evacuações deve apresentar duas das 

seguintes características:  

 Esforço para conseguir defecar; 

 Fezes fragmentadas ou endurecidas; 

 Sensação de evacuação incompleta;  

 Sensação de obstrução anorretal ou bloqueio; 

 Necessidade de manobra manual ou digital para facilitar a evacuação; 

 Menos de três movimentos intestinais por semana; 

 

 Critério 2: Presença de fezes amolecidas apenas aquando da toma de laxantes; 

 Critério 3: Critérios insuficientes para diagnóstico de Síndrome do Intestino 

Irritável; [37] 

 

2.2. Causas e grupos de risco 

Hábitos alimentares inadequados, como o aporte insuficiente de fibra e líquidos, situações 

de stress e baixa atividade física são as causas mais comuns para a ocorrência de obstipação. No 

entanto, pode ocorrer como um sintoma associado a outras desordens como alterações da 

motilidade colo-retal, fatores psiquiátricos, disfunção dos músculos pélvicos ou do esfíncter 

anal, como efeito adverso de certos fármacos (analgésicos, anticolinérgicos,anti-histamínicos, 

entre outros), lesões anais dolorosas (como fístulas e hemorroidas) e como resultado do uso 

abusivo de laxantes. A obstipação ocorre também muitas vezes na gravidez. [34,35]  

São considerados grupos de risco para a ocorrência de prisão de ventre: 

 Lactantes e crianças; 

 Sexo feminino; 

 Pessoas com idades superiores a 55 anos; 

 Pacientes submetidos a cirurgia abdominal, pélvica ou perianal recentemente; 

 Pessoas com mobilidade reduzida; 

 Pacientes terminais; [34] 



 
 

 

35 
 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE 

FARMÁCIA MARTINS DA COSTA   |2016/2017 

3. Diagnóstico 

Como já foi referido anteriormente, existem inúmeras causas que podem estar na origem 

da ocorrência de obstipação. Por esse mesmo motivo, é necessário um diagnóstico rigoroso e 

sistemático de forma a direcionar o paciente no sentido do melhor tratamento.  

O primeiro passo consiste na realização da anamnese, que tem como objetivo descartar 

qualquer patologia de maior gravidade que possa estar na origem da obstipação. Para que o 

diagnóstico possa ser feito com precisão, o paciente deve ser submetido, em primeiro lugar, a 

um interrogatório tendo em conta os Critérios de Roma III. De seguida deverá ser questionado 

acerca dos seus sintomas (como frequência das dejeções, distensão abdominal, dor ou mal-

estar), dos seus hábitos alimentares e estilo de vida, da frequência de uso de supositórios, 

enemas ou laxantes e ainda sobre o histórico familiar. É também importante, nesta fase do 

diagnóstico, que o profissional de saúde tente avaliar possíveis transtornos de origem 

psiquiátrica ou problemas neurológicos (como doença de Parkinson ou esclerose múltipla, por 

exemplo). 

De seguida deve ser realizado o exame físico que deverá consistir em: 

 Palpação do abdómen, de forma a descartar a presença de massas; 

 Inspeção anal, de forma a detetar fissuras ou hemorroidas externas que podem 

ser a causa ou a consequência da obstipação; 

 Toque retal de forma a detetar impactação fecal, presença de massas não fecais 

como tumores, fissuras, fístulas, tónus do esfíncter anal e palpação do músculo 

puborretal (de forma a descartar anismo); 

 Exame ginecológico de forma a descartar prolapso uterino ou vaginal;  

Técnicas de diagnóstico complementares, como colonoscopia, análises das fezes para 

deteção de sangue oculto, análises ao sangue, biópsia à mucosa retal, entre outras, estão apenas 

indicadas em pacientes que apresentem obstipação crónica, ou obstipação acompanhada de 

outros sintomas alarmantes. [34, 35] 

 

4.1. Alterações do estilo de vida 

O tratamento de sintomas de obstipação recente inclui, numa primeira fase, explicações 

no sentido de tranquilizar e esclarecer o paciente. [35]  

É ainda de extrema importância a educação do paciente no sentido de garantir que o 

mesmo tem conhecimento da frequência de dejeções considerada “normal”, aconselhando-o a  

 

manter numa espécie de diário, a monitorização dos seus hábitos intestinais (como a frequência 

e características das dejeções). É também importante a identificação de pacientes cuja 

obstipação possa estar associada a transtornos psicológicos, como stress ou outros distúrbios 
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emocionais, para que a causa do problema seja tratada antes mesmo de qualquer outra forma de 

tratamento. [38]  

Algumas alterações no estilo de vida devem ser feitas antes de ser considerado qualquer 

tratamento farmacológico.  

São elas: 

 Dieta: 

 Aumentar a ingestão diária de fibra: as fibras vegetais, por não serem digeridas, 

têm a capacidade de absorver água no intestino, o que e confere um maior 

volume e plasticidade às fezes, contribuindo para o que acelerar o trânsito 

intestinal. O consumo diário de fibra deve ser de aproximadamente 25g.  

Como exemplos de alimentos ricos em fibra temos os cereais integrais, as 

leguminosas, frutos e legumes frescos. O aumento da ingestão deve ser feito de 

forma gradual para evitar a distensão abdominal e a formação de gases. [35, 39] 

 Aumentar a ingestão de líquidos: para o correto funcionamento intestinal o 

aporte hídrico diário deve ser de 1,5L-2,0L. [39] 

 

Prática de exercício físico: 

 Deve ser realizado com regularidade, e deve ser preferencialmente aeróbico: 

caminhada, corrida ou natação são boas alternativas. A prática de exercício 

físico estimula os movimentos peristálticos, melhorando a motilidade e 

consequentemente o trânsito intestinal. [35] 

 

4.2. Complementos alimentares 

Alterações no estilo de vida constituem a primeira linha de tratamento da obstipação. No 

entanto, se essas alterações não surtirem efeito benéfico, ou se o paciente pretender resultados 

mais rápidos, podem ser aconselhados certos complementos alimentares, como probióticos, 

prebióticos, certos chás e outros produtos de origem natural. 

4.2.1. ProbióticosProbióticos são microrganismos vivos que conferem benefícios para a saúde 

quando administrados em doses adequadas. Existem vários mecanismos propostos para o efeito 

benéfico destes complementos no tratamento sintomático da obstipação, como sendo: 

 Microrganismos probióticosdos géneros Bifidobacterium e Lactobacillium 

produzem no seu metabolismo ácido lático e ácido acético que, ao baixarem o 

pH intestinal, estimulam o peristaltismo.  

 Certos probióticos, por terem efeitos anti-inflamatórios e imunomoduladores, 

podem promover os movimentos intestinais; 



 
 

 

37 
 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE 

FARMÁCIA MARTINS DA COSTA   |2016/2017 

 Alguns destes agentes podem ainda alterar o conteúdo luminal intestinal, o que, 

em situações em que a flora intestinal se encontra alterada libertando certas 

substâncias que possam atrasar o tempo de trânsito, é benéfico. [40] 

 

Microrganismos probióticos são geralmente associados aos iogurtes e bebidas contendo 

leite fermentado. No entanto, existem muitos outros alimentos onde estes podem ser 

encontrados, para além de complementos alimentares que podem ser adquiridos em farmácias e 

ervanárias, e cuja toma é simples e confortável para o doente. É disto exemplo o Bifibiol®. 

Trata-se de um complemento alimentar constituído por 12 mil milhões de fermentos lácticos de 

6 estirpes diferentes. [41] 

 

4.2.2. Prebióticos 

São fibras não digeríveis que favorecem, in situ, o desenvolvimento de uma flora 

intestinal benéfica, promovendo um trânsito intestinal regular e ajudando a diminuir o inchaço 

abdominal causado pela prisão de ventre. [42] 

4.2.3. Chás e outros produtos de origem natural 

Produtos naturais contendo derivados antraquinónicos, como a cáscara sagrada, sene, 

frângula, ruibarbo e aloé atuam como laxantes estimulantes aumentando o peristaltismo 

intestinal por ação irritante da mucosa ou das terminações nervosas intestinais, bem como pelo 

aumento do volume do conteúdo intestinal causado pela secreção de água e eletrólitos no lúmen. 

[35]  

Estão à disposição dos utentes na farmácia certos chás, como o Chá Midro®, que por 

conterem algumas destas substâncias de origem natural com propriedades laxantes (como o 

sene, malva e alcaçuz), podem auxiliar o utente na regulação do trânsito intestinal. Também 

suplementos à base de aloé vera surtem efeitos benéficos, como é o exemplo do Fuca Aloé®. 

De realçar a extrema importância do aconselhamento farmacêutico nestes casos, no 

sentido de não ser excedida a dose recomendada, de forma a desmistificar a ideia de que os 

produtos naturais não têm efeitos adversos.   

 

 

4.3. Tratamento farmacológico 

Quando o tratamento não farmacológico não surte efeitos, o uso de laxantes deverá ser 

levado em consideração, sempre de forma ocasional e transitória, no sentido de não mascarar 

uma eventual patologia nem criar hábitos prejudiciais. [35,38] 

De uma maneira geral os laxantes são substâncias que atuam diretamente no intestino ou 

no conteúdo intestinal de modo a aumentar a frequência da defecação ou facilitar a passagem 
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das fezes. Consoante o seu mecanismo de ação podem ser classificados em expansores de 

volume fecal, osmóticos, emolientes, lubrificantes e de contacto.  

4.3.1. Laxantes expansores de volume fecal 

Estão incluídos neste grupo a ispagula, a estercúlia, certas gomas, o guar, derivados da 

celulose, o farelo, entre outros. Por serem colóides hidrofílicos não digeríveis têm a capacidade 

de absorver água formando um gel volumoso que distende o cólon e promove o peristaltismo. 

Pelo facto de poderem demorar três dias até surtirem efeito, não estão indicados no tratamento 

agudo. 

Este tipo de laxantes tem alguns efeitos adversos, sendo os mais comuns flatulência, e 

dores e distensão abdominal. Existe ainda risco acrescido de oclusão intestinal em doentes com 

doença inflamatória ou neoplásica digestiva. [35,43] 

 

4.3.2. Laxantes Emolientes 

São surfatantes aniónicos (como o docusato de sódio e o docusato de cálcio) que, ao 

diminuírem a tensão superficial das fezes, permitem a penetração de água e lípidos provenientes 

dos fluidos intestinais, amolecendo-as e facilitando a sua evacuação.  

São administrados por via oral ou retal, e em Portugal só estão presentes em formulações 

sujeitas a receita médica. [35,43] 

 

4.3.3. Laxantes osmóticos 

Atuam por aumento da pressão osmótica no interior do intestino, favorecendo a retenção 

de água o que acaba por amolecer as fezes. Tal como os laxantes emolientes, estes também não  

são adequados para o alívio rápido da obstipação já que podem demorar alguns dias a fazer 

efeito. Podem ser divididos em: 

 

 Laxantes derivados de açúcares: 

A lactulose, o lactilol, o manitol e o sorbitol são metabolizados pelas bactérias do 

cólon originando ácidos gordos de cadeia curta, dióxido de carbono e hidrogénio. 

Estes produtos provocam uma descida do pH intestinal o que favorece o 

peristaltismo intestinal. 

 

 Laxantes salinos  

São compostos de magnésio (como o citrato, sulfato e hidróxido) e de sódio (como o 

fosfato e o bifosfato) que também atuam por aumento da pressão osmótica e por 

estimulação da motilidade intestinal. À exceção do hidróxido de magnésio (cuja 

utilização deve ser evitada na presença de insuficiência renal pelo risco de 
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hipermagnesémia),todos os restantes estão indicados apenas quando é necessária 

uma rápida evacuação do conteúdo intestinal, como na preparação para certos 

exames de diagnóstico.[34,35] 

 

4.3.4. Laxantes lubrificantes 

São constituídos por óleos minerais não digeríveis, como a parafina, que amolecem e 

lubrificam as fezes, facilitando o trânsito intestinal. Atuam num período de 6-8 horas após a 

toma. A toma por um período de tempo prolongado deste tipo de fármacos pode levar à 

diminuição da absorção de vitaminas lipossolúveis, assim como reduzir a absorção de 

anticoagulantes orais, contracetivos orais e digitálicos. [34,35] 

 

4.3.5. Laxantes de contacto 

Como já foi referido no ponto 3.2.3, estes laxantes atuam por estimulação do 

peristaltismo intestinal através da sua ação irritante da mucosa ou das terminações nervosas 

intestinais, assim como pelo aumento do volume do conteúdo intestinal, causado pelo aumento 

da secreção de água e eletrólitos. 

Também estes podem dividir-se em três grupos distintos:  

 Derivados antraquinónicos (provém de plantas como a cáscara sagrada, o sene, 

a frângula, o ruibarbo e o aloé) 

 Derivados do fenilmetano (bisacodilo, fenolftaleína, e o picossulfato de sódio) 

 Óleo de rícino  

 

Quando administrados por via oral o efeito surge cerca de 5-10 horas após a toma (à 

exceção do picossulfato de sódio cujo efeito surge cerca de 10-14 horas após a toma), sendo por 

isso aconselhado que sejam tomados à noite para que produzam o efeito desejado de manhã. Se 

administrados por via retal, este tipo de laxantes podem surtir efeito em cerca de uma hora, pelo 

que esta via de administração é desaconselhada em idosos ou utentes com fraca mobilidade.  

Têm como efeitos adversos mais comuns dor abdominal e diarreia. A utilização por 

longos períodos de tempo pode gerar dependência e destruição do plexo mioentérico, razão pela 

qual só devem ser utilizados em casos de obstipação severa, ou quando todos os outros 

tratamentos, não farmacológicos e farmacológicos, não demonstraram qualquer efeito. 

[34,35,43] 

 

5. Uso abusivo de laxantes – que consequências? 

O uso abusivo deste tipo de fármacos é uma prática comum entre a população de faixas 

etárias mais elevadas, essencialmente pela crença já enraizada de que o trânsito intestinal 
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regular é crucial para uma boa saúde em geral, independentemente da forma como é 

conseguido.  

Habitualmente, pessoas de idades mais avançadas, por passarem por períodos de 

obstipação relativamente longos, começam a utilizar, em regime de automedicação, 

medicamentos laxantes. Também pacientes com distúrbios alimentares, como anorexia nervosa 

ou bulimia, recorrem muitas vezes a este tipo de fármacos como forma de emagrecimento. O 

seu uso contínuo pode fazer com que o organismo se torne refratário aos seus efeitos.  

É de extrema importância educar a população no sentido de esclarecer que o normal 

funcionamento intestinal pressupõe não só defecações regulares, mas também uma correta 

absorção de nutrientes, eletrólitos e água. O uso abusivo deste tipo de fármacos pode causar 

distúrbios na absorção destes componentes essenciais, assim como diarreias crónicas, agravando 

ainda mais a perda de água e eletrólitos. [44] 

As complicações médicas associadas ao uso abusivo destes fármacos podem envolver: 

 

5.1. Distúrbios eletrolíticosComo já foi referido anteriormente, uma das principais 

consequências do uso abusivo de laxantes é a diarreia crónica e os graves distúrbios eletrolíticos 

que esta provoca. O potássio é o eletrólito mais abundante na água das fezes, seguido de sódio e 

cloreto em concentrações mais baixas. Como consequência da perda de acentuada de potássio 

surge hipocalémia, que se manifesta sintomaticamente através de fraqueza muscular e lassitude, 

e em situações mais  

graves podem surgir sintomas como paralisia dos músculos esqueléticos, rabdomiólise com 

insuficiência renal, paralisia nervosa, arritmias cardíacas e risco acrescido de morte súbita.  

Com a diarreia ocorre excreção de grandes quantidades de água o que pode causar 

desidratação, hipotensão, taquicardia, tontura postural e desmaios. [44,45] 

 

 

 

5.2. Distúrbios metabólicos 

A alcalose metabólica é o distúrbio metabólico mais frequente em casos de uso abusivo 

de laxantes, e surge como consequência da hipocalémia, do hiperaldosteronismo secundário que 

resulta da diminuição do volume de fluído corporal (como resultado do aumento da excreção de 

água). [44] 

 

5.3. Distúrbios intestinais 

Podem ocorrer inúmeras alterações a nível intestinal decorrentes do uso abusivo de 

laxantes, nomeadamente danos ao nível das células epiteliais, inflamação e ulceração da 
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muscosa, melanosis coli (sobretudo resultante do uso abusivo de laxantes antraquinónicos), 

esteatorreia e gastroenteropatia perdedora de proteínas.  

A tolerância este tipo de fármacos e a consequente diminuição da atividade intestinal 

fazem com que o utente sinta necessidade de aumentar progressivamente a dose de fármaco. 

[44,45] 

 

5.4. Distúrbios renais 

A função renal vai ficando debilitada pela combinação de alguns efeitos adversos que 

surgem como consequência do uso abusivo e continuado destes fármacos, nomeadamente: 

hipocalémia, diminuição do volume de fluído corporal, rabdomiólise e hiperuricémia. Alguns 

laxantes são nefrotóxicos causando danos diretamente nos túbulos renais. [44] 

 

6. Importância do farmacêutico na dispensa responsável 

Os laxantes são, na sua grande maioria, medicamentos não sujeitos a receita médica, pelo 

que a sua aquisição se torna bastante facilitada, o que acaba por resultar no uso abusivo, 

inadvertido e muitas vezes inadequado à sintomatologia. Sendo o farmacêutico o profissional de 

saúde responsável pela dispensa do medicamento, algumas questões devem ser colocadas ao 

utente em situação de atendimento de modo a tentar perceber, com base na descrição da 

sintomatologia, se é possível reverter o problema através de mudanças na dieta e no estilo de 

vida, e caso contrário, qual o medicamento laxante mais adequado a cada situação.  

A escolha do laxante deve ser baseada nos sintomas, velocidade de atuação pretendida, 

resposta a tratamentos anteriores (se aplicável), custos e preferências do doente, e tentando 

sempre seguir as seguintes recomendações: 

 Os laxantes expansores de volume fecal são a primeira escolha para o 

tratamento da obstipação uma vez que são os que melhor conseguem mimetizar 

o mecanismo fisiológico de promoção da evacuação.  

 Em caso de ineficácia ou na presença de efeitos adversos indesejáveis após a 

toma de laxantes expansores de volume fecal, devem ser considerados como 

segunda linha de tratamento os laxantes osmóticos. Tanto os expansores de 

volume fecal como os osmóticos não são indicados quando se pretende um 

alívio rápido da obstipação. Para estas situações está indicado o uso de laxantes 

estimulantes. Estes são úteis em casos de obstipação ocasional, devendo ser 

utilizados por curtos períodos de tempo; 

 Quando o que se pretende é amolecer as fezes permitindo uma evacuação sem 

esforço são indicados os laxantes lubrificantes e emolientes.  
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 Pode ainda ser necessário reencaminhamento médico se houver suspeitas de a 

obstipação ser um sintoma de uma outra patologia, ou se for acompanhada de 

sintomas como perda de peso, dor abdominal, presença de sangue nas fezes, 

náuseas e vómitos, entre outros. [35] 

 

7. Metodologias 

Depois de algum tempo de atendimento na FMC apercebi-me de que o uso de laxantes 

em regime de automedicação e, em muitos casos, como medicação crónica, é uma prática 

bastante comum principalmente entre os utentes com idades mais avançadas. No sentido de 

alertar estes utentes para os potenciais riscos associados ao uso continuado e abusivo deste tipo 

de fármacos, decidi que seria pertinente desenvolver este tema no âmbito do estágio curricular.  

A minha intervenção começou em situação de atendimento. Sempre que me era solicitado 

um medicamento laxante, questionava o utente acerca dos seus sintomas, tentando perceber se o 

medicamento que me estava a ser solicitado era, de facto, o mais adequado tendo em conta o  

tipo e a duração da sintomatologia, ou se o problema poderia ser resolvido com simples 

alterações na alimentação e no estilo de vida.  Quando achava que medidas farmacológicas não 

eram o mais indicado para o caso propunha, primeiramente, pequenas alterações ao nível da  

dieta que poderiam, associadas a modificações no estilo de vida como a prática de exercício 

físico, solucionar facilmente o problema sem recurso a medidas farmacológicas. Se o utente não 

ficasse satisfeito e quisesse, de qualquer forma, um resultado mais rápido, propunha  

em primeiro lugar a toma de certos probióticos, prebióticos e produtos de origem natural, 

sempre associados a alterações na dieta e no estilo de vida, de forma a produzirem efeitos mais 

eficazes e duradouros.  

A toma de laxantes era apenas sugerida quando a duração dos sintomas assim o exigia, ou 

quando o utente pretendia resultados imediatos. Nestes casos era sempre reforçada a ideia de 

que a toma prolongada destes fármacos pode causar problemas de saúde graves e pode mesmo 

ser contraproducente, acabando por agravar ainda mais a situação de obstipação a longo prazo.  

De forma a conseguir fazer a informação chegar a todos os utentes de uma forma mais 

simples e intuitiva, e principalmente para aqueles que consideram este um tema embaraçoso e 

não se sentem confortáveis em falar sobre ele em situação de atendimento na farmácia, elaborei 

panfletos (Anexo VII) que entreguei em mãos aos pacientes que solicitavam laxantes, e também 

os dispus nos vários postos de atendimento em local acessível a todos os utentes que pudessem 

ter dúvidas e não se sentirem confortáveis em perguntar.  



 
 

 

43 
 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE 

FARMÁCIA MARTINS DA COSTA   |2016/2017 

8. Conclusão 

 

Períodos de obstipação surgem, muitas vezes, como sintoma de outras patologias ou 

como consequência da polimedicação, sendo por isso um problema mais comum em utentes 

idosos. Pelo desconforto e preocupação inerentes a este sintoma, e sobretudo pela ideia 

enraizada de que um bom funcionamento intestinal passa por defecações diárias, mesmo que 

isso implique o recurso a fármacos laxantes, o uso abusivo destes medicamentos constitui já um 

problema sanitário importante.  

Ao longo do meu tempo de atendimento ao público na FMC reparei que muitos utentes 

utilizam medicamentos laxantes em regime de automedicação e chegam mesmo a incluí-los na 

sua medicação diária, sendo os laxantes uma das classes de fármacos mais requeridas pelo 

público, sobretudo de faixas etárias mais elevadas. Esta prática não só é desnecessária como 

pode revelar-se nociva para o estado de saúde do utente.  

Com a implementação deste projeto ao longo do último mês de estágio tentei educar os 

pacientes no sentido de que, por vezes, simples alterações na dieta assim como uma prática de 

exercício físico ligeiro regular, podem resolver não só o problema da obstipação, como 

proporcionam melhorias no bem-estar geral físico e psicológico.  

Reparei que muitos pacientes, ou por não acreditarem que mudanças tão simples 

poderiam surtir efeitos, ou porque queriam efeitos imediatos, continuavam a querer adquirir 

algum produto na farmácia. Nestes casos, procurava sempre incentivar a toma de suplementos 

alimentares ou produtos de origem natural antes de considerar o aconselhamento de laxantes.  

No panfleto informativo que elaborei coloquei, numa linguagem simples e acessível a 

todos os utentes, todas as alternativas que devem ser consideradas (e que se encontravam à sua 

disposição na FMC) antes de se recorrer ao uso de medicamentos laxantes, já que o uso destes a 

longo prazo, pode produzir efeitos nefastos na saúde.  
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Anexos 

Anexo I 

Cronograma de atividades realizadas durante o estágio 

 

 

 

 

 

 

Novembro 

 Apresentação da Farmácia, do 

Sistema Informático e dos Recursos 

Humanos; 

 Verificação de prazos de validade; 

 Contagem física de stocks; 

 Reposição de stocks; 

 Receção de encomendas; 

 Realização de devoluções ao 

fornecedor; 

 Observação de situação de 

atendimento; 

 

 

 

 

Dezembro 

 Receção de encomendas; 

 Contagem física de stocks; 

 Reposição de stocks; 

 Realização de devoluções ao 

fornecedor; 

 Organização de lineares; 

 Reorganização das etiquetas 

identificativas das gavetas onde se 

encontravam os MSRM; 

 Atendimento ao balcão; 

 

 

 

 

 

 

Janeiro 

 Receção de encomendas; 

 Verificação de prazos de validade; 

 Contagem física de stocks; 

 Reposição de stocks; 

 Realização de devoluções ao 

fornecedor; 

 Organização de lineares; 

 Atendimento ao balcão; 

 Início da implementação do projeto 

“Uso abusivo de antibióticos – um 
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problema de saúde pública.” 

 

 

 

 

 

Fevereiro  

 Receção de encomendas; 

 Contagem física de stocks; 

 Reposição de stocks; 

 Realização de devoluções ao 

fornecedor; 

 Atendimento ao balcão; 

 Início da implementação do projeto 

“Prisão de ventre”. 

 

 

 

 

 

Março  

 Receção de encomendas; 

 Contagem física de stocks; 

 Reposição de stocks; 

 Realização de devoluções ao 

fornecedor; 

 Atendimento ao balcão; 

 Fim do estágio na Farmácia Martins 

da Costa; 
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Anexo II 

Sumário dos antibióticos inibidores da síntese da parede celular e respectivo espectro de acção  

Inibidores da síntese da parede celular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β-lactâmicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penicilinas 

Benzilpenicilina 

(Penicilina G) 

Fenoximetilpenicilina 

(Penicilina V) 

Espiroquetas e cocos 

(excepto estafilococos) 

Gonococo 

Aminopenicilina 

(Amoxicilina e 

Ampicilina) 

Haemophilus 

influenza, 

Escherichiacoli, 

Proteus mirabilis 

Isoxazolilpenicilina 

(Flucloxacilina) 

Estafilococos 

produtores de 

penicilinases 

Ureidopenicilina 

(Piperacilina, 

Azlocilina e 

Mezlocilina) 

Bactérias Gram 

negativas 

Carboxipenicilina 

(penicilinas 

antipseudomonas) 

Pseudomonas 

 

 

 

Cefalosporinas 

1ª Geração 

(Cefalotina, 

Cefazolina e 

Cefradina) 

Bactérias Gram 

positivas 

2ª Geração 

(Cefoxitina, 

Cefotetano e 

Cefmetazole) 

eficácia em bactérias 

Gram negativas; 

eficácia     em 

bactérias Gram 

positivas; 

3ª Geração 

(Ceftazidima, 

Cefotaxima e 

Ceftriaxona) 

 

Bactérias Gram 

negativas 

4ª Geração (Cefepima) Igual à 3ª geração, mas 

maior estabilidade na 

presença de β lactamases 
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Carbapenemes Imipenem 

Meropenem 

Bactérias Gram 

positivas e Gram 

negativas 

Monobactâmicos Aztreonam Bactérias Gram 

negativas aeróbias 

Bacitracina    

 

Glicopéptidos 

Vancomicina  Bactérias Gram 

positivas 

Teicoplanina  Bactérias Gram 

positivas 

 

Anexo III 

Sumário do espectro de acção das Polimixinas  

 

 

 

Polimixinas 

 

 

Polimixina C ou Colistina 

Pseudomonas aeruginosa, 

Enterobacter sp., Escherichia 

coli, Klebsiella sp., 

Salmonella sp., Pasteurella 
sp., Bordetella sp. e Shigella 

sp.. 
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Anexo IV 

Sumário dos antibióticos inibidores da síntese proteica nos ribossomas e respetivo espetro de 

acção  

Inibidores da síntese proteica nos ribossomas 

 

 

 

 

 

30s 

 

 

Aminoglicosídeos 

Bactérias Gram negativas 

aeróbias (Klebsiella sp., 

Serratia sp., Enterobacter sp., 
Pseudomonas sp.) e 

Staphylococcus aureus 

 
 

Tetraciclinas 

Vibrio cholerae, 
Mycobacterium leprae, 

Brucella sp., Rickettsiaceae, 

Chlamydia sp. e Mycoplasma 

sp. 

 

 

50s 

Cloranfenicol Salmonella typhi 

 

 

Macrólidos 

Chlamydia sp., Mycoplasma 

sp., Legionella pneumophila, 
Haemophilus influenzae, 

Haemophilus ducreyi, 

Campylobacter sp. Moraxella 
catarrhalis 

Lincosamida Bactérias Gram positivas e 

bactérias anaeróbias 

 

tRNA 

 

Oxazolinidonas 

Estafilococos (incluindo os 
resistentes à meticilina) e 

enterococos (incluindo os 

resistentes à vancomicina) 

 

Anexo V 
Sumário dos antibióticos que interferem na síntese de ácidos nucleicos e respetivo espetro de 

ação 

Antibióticos que interferem na síntese dos ácidos nucleicos 

 

Quinolonas 

Escherichia coli, Salmonella sp., Shigella sp., 

Enterobacter sp., Campylobacter sp. E 

Neisseria sp 

 

Rifampicina 

Mycobacterium leprae, Mycobacterium 

tuberculosis, Neisseria meningitidis e 

Brucella sp. 
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Anexo VI 

Folheto informativo sobre a resistência aos antibióticos 
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Anexo VII 
Folheto informativo sobre a prisão de ventre  
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Resumo 

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas possibilita aos seus alunos, no último 

semestre do ciclo de estudos, e através da unidade curricular de estágio, o contacto com a 

realidade profissional, tanto na vertente de farmácia comunitária, como na vertente de farmácia 

hospitalar. 

No período de Setembro a Novembro de 2016 tive a oportunidade de contactar com a 

realidade de farmácia hospitalar, experiência essa que foi extremamente enriquecedora tanto a 

nível profissional, na medida em que me permitiu perceber e experienciar o dia-a-dia de um 

farmacêutico hospitalar, como a nível pessoal, tendo ganho tanto hábitos de trabalho, como 

também de organização.  

Durante esses dois meses, foi-me possível contactar de perto com a realidade hospitalar, 

tendo tido a oportunidade de contactar com profissionais de saúde das mais diversas vertentes, 

assim como também perceber a importância do papel do farmacêutico hospitalar no dia-a-dia de 

uma unidade de saúde com a envergadura do Hospital Privado de Alfena, ao mesmo tempo que 

adquiri competências técnicas, científicas, deontológicas e de gestão. 

Em suma, o objetivo deste relatório passa por descrever, de uma forma sistemática, 

prática e objetiva, e com base na minha experiência pessoal, a rotina dos Serviços 

Farmacêuticos do Hospital Privado de Alfena. 
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1. Grupo Trofa Saúde 

 

1.1. Missão 

 

O Grupo Trofa Saúde, que se inicia com a abertura do Hospital Privado da Trofa em 2001, 

afirma-se como um projeto global de saúde que integra, neste momento, mais sete Unidades 

Hospitalares em toda a zona norte do país, sendo elas: 

 Hospital Privado de Alfena (HPA) 

 Hospital de Dia da Maia (HDM) 

 Hospital Privado da Boa Nova (HPBN)  

 Hospital de Dia de Famalicão (HDF) 

 Hospital Privado de Braga (HPB) 

 Hospital Privado de Braga Centro (HPBC) 

 Hospital Privado de Gaia (HPG) 

O Grupo tem como missão a prestação de cuidados de saúde que passam pela 

prevenção, educação, proteção, tratamento da doença, reabilitação e assistência técnica 

especializada, em ambiente institucional, ambulatório, urgência e domicílio[1]. 

 

1.2. Hospital Privado de Alfena 

 

O Hospital Privado de Alfena (Anexo I) é um dos mais recentes do grupo, assumindo-se 

como unidade de saúde privada de referência na cidade de Valongo e na região Norte. 

 Localizado na Rua Manuel Bento Júnior nº 201, em Alfena, é um hospital com destaque 

para os serviços de urgência adulto e pediátrico 24 horas/365 dias, disponibilizando ainda um 

conjunto variado de valências médicas, cirúrgicas e de diagnóstico. Esta unidade presta 

cuidados de saúde desde a prevenção, educação, proteção, até ao tratamento, reabilitação e 

acompanhamento. Num ambiente caracterizado pela luminosidade e espaços amplos, 

equipamento e tecnologia de ponta, o Hospital Privado de Alfena é a garantia de uma “solução 

de saúde” integrada e única, disponível para as necessidades de qualquer família [2]. 
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2. Serviços Farmacêuticos Hospitalares - Organização e Gestão 

Fazem parte dos serviços farmacêuticos (SF) do Grupo Trofa Saúde (GTS), todos os SF de 

cada uma das unidades hospitalares (Hospital Privado da Boa Nova, Hospital Privado da Trofa, 

Hospital Privado de Gaia, Hospital Privado de Braga, Hospital Privado de Braga Centro e 

Hospital Privado de Alfena).  

A direção dos SF do GTS é obrigatoriamente assegurada por um farmacêutico hospitalar, ao 

passo que a direção técnica de cada unidade hospitalar é assegurada por um farmacêutico [3]. 

Os SF do Hospital Privado de Alfena (HPAV), funcionam de acordo com um plano 

operacional semanal (tabela 1), através do qual é assegurada a reposição do stock de fármacos 

de todos os serviços do hospital. 

 

Tabela 1: Plano operacional dos SF do HPAV 

DIÁRIO 

Manhã 

 Verificar se houve levantamento de 

medicação na farmácia e debitar  

 Validar as prescrições médicas  

Tarde 

 Validar as prescrições médicas  

 Reverter a medicação do dia anterior 

e debitar à dose unitária  

Segunda-feira 

Manhã  

 Debitar a medicação da dose unitária 

do fim-de-semana (de acordo com as 

altas) 

 Fazer a encomenda semanal à 

Farmácia Central (soros e medicação) 

 Gerar e satisfazer o pedido de 

soros/embalagens vazias da Urgência  

Tarde 

 Gerar e satisfazer o pedido do INT5 

 Satisfazer o pedido de soros e 

embalagens vazias da Urgência 

  Dose unitária  

Terça-feira 

Manhã 

 Satisfazer o pedido de medicamentos 
do Bloco 

 Preparação de manipulados  

Tarde  

 Gerar e satisfazer o pedido do INT5 

 Dose unitária  

Quarta-feira 

Manhã 

 Repor estupefacientes/psicotrópicos 

do Bloco  

 Efetuar consumo aos serviços  

  

 

Tarde  

 Preparar kits de oftalmologia  

 Gerar e satisfazer o pedido do INT5 

 Dose unitária  

Quinta-feira 
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2.1. O papel do farmacêutico hospitalar 

 

O farmacêutico hospitalar, integrado numa equipa multidisciplinar de cuidados de saúde, 

tem um papel fundamental uma vez que assegura a terapêutica medicamentosa dos doentes, 

garantindo a sua segurança e eficácia. Uma das suas principais funções consiste na avaliação e 

validação da prescrição médica, procedendo à revisão das doses e confirmação das indicações 

terapêuticas, dialogando com médicos e enfermeiros sempre que necessário. 

A receção, armazenamento e distribuição de medicamentos pelos diversos serviços do 

Hospital, de forma a garantir a manutenção do stock nos diversos serviços, é também da 

responsabilidade do farmacêutico.    

Os farmacêuticos hospitalares são ainda responsáveis pela preparação de diversos 

medicamentos manipulados estéreis, como medicamentos citotóxicos e produtos de nutrição 

parentérica, e não estéreis como os manipulados requisitados pelos diferentes serviços do 

hospital.   

 

 

 

 

  

Manhã  

 Reunião alinhamento operacional 

 Satisfazer o pedido de medicamentos 

do Bloco  

 Satisfazer o pedido de soros e 

embalagens vazias do Bloco  

Tarde  

 Gerar e satisfazer o pedido do INT5 

 Dose unitária  

Sexta-feira  

Manhã  

 Satisfazer o pedido de medicamentos 

da Urgência  

 Satisfazer o pedido de soros e 

embalagens vazias da Urgência  

 Colocar os fracos vazios na 

Esterilização  

Tarde  

 Gerar e satisfazer o pedido do INT5 

 Dose unitária para 6ª, Sábado e 

Domingo 

 Debitar a dose unitária apenas de 6ª 

feira   
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2.2. Horário de funcionamento e descrição do espaço físico 

 

Os serviços farmacêuticos do hospital, funcionam de segunda a sexta-feira das 9:00h às 

18:00h, com um intervalo de uma hora para almoço entre as 13:00h e as 14:00h. O sábado 

representa o dia de descanso complementar e o domingo o dia de descanso semanal.  

Para necessidades fora do horário normal de funcionamento, está disponível o contacto da 

farmacêutica coordenadora do grupo, Drª Patrícia Moura.  

A farmácia do HPAV, juntamente com a Farmácia Central do GTS e o armazém de 

aprovisionamento, localizam-se no piso -1.  

Trata-se um espaço amplo, adequadamente iluminado e divido em secções. Os 

medicamentos estão organizados por ordem alfabética segundo a substância ativa, a respetiva 

dosagem e modo de administração, estando comprimidos, ampolas, material de penso e soros 

separados fisicamente. A farmácia encontra-se ainda equipada com uma mesa central de 

trabalho, onde se procede à preparação da dose unitária (Anexo II), lavatório para lavagem de 

mãos (Anexo III), um termo-higrómetro elétrico, e o equipamento de segurança necessário, 

como o extintor e sistema de alarme automático e estojo de primeiros socorros em local visível 

e assinalado (Anexo IV). 

Dentro da farmácia existem três divisões separadas fisicamente do restante espaço: uma 

divisão reservada exclusivamente ao armazenamento de produtos inflamáveis, embalagens 

vazias, stock avançado e arquivos, sendo também nesta mesma divisão que se encontra o cofre 

onde são guardados os medicamentos sujeitos a legislação especial (Anexo V).Uma outra 

divisão onde se encontra a Hotte, divisão esta que é destinada unicamente à preparação de 

manipulados (Anexo VI), e uma última onde se encontra a máquina de reembalamento 

automático.  

 

2.3. Sistema Informático 

 

Em todo o GTS o sistema informático (SI) utilizado é o Glintt ® – CPCHS (Companhia 

Portuguesa de Computadores – Healthcare Solutions). Trata-se de um programa intuitivo que 

permite a aquisição e a gestão de stocks dos produtos farmacêuticos, e sua a posterior 

atualização automática. Possibilita ainda a validação da prescrição médica por parte do 

farmacêutico e satisfação e gestão de pedidos por parte dos serviços hospitalares. Trata-se de 

uma solução prática e intuitiva que permite um melhor desempenho dos SF hospitalares. 
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2.4. Recursos Humanos 

 

Os recursos humanos são a base essencial dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares. Em 

concordância com as exigências legais, os SF do HPAV encontram-se a cargo de um 

farmacêutico, função que é assumida pela Dr.ª Ana Araújo, sob a supervisão da Dr.ª Patrícia 

Moura, coordenadora dos SF de todo GTS e farmacêutica hospitalar. Assistentes técnicos e 

operacionais reforçam a equipa, tornando-se imprescindíveis para o bom funcionamento dos 

serviços prestados.  
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3. O Circuito do Medicamento – Seleção, Aquisição, Receção, Armazenamento e 

Distribuição 

 

3.1. Seleção 

 

A seleção de medicamentos é um processo que visa assegurar o acesso aos fármacos 

necessários, tendo em conta critérios de eficácia, segurança, qualidade e custo, promovendo o 

uso racional dos mesmos. [4] 

A nível hospitalar, esta seleção deve garantir que as necessidades terapêuticas dos doentes 

dos diversos serviços sejam asseguradas. 

Este processo está a cargo da Coordenadora dos Serviços Farmacêuticos juntamente com o 

Diretor Clínico do hospital. 

 

3.2. Aquisição 

 

3.2.1. Pedido de encomenda semanal 

 

O processo de aquisição dos produtos farmacêuticos que constituem o stock das farmácias do 

GTS é feito em termos centrais, pela farmacêutica coordenadora do grupo.  

A gestão dos produtos pelos SF do HPAV, assim como dos SF dos restantes hospitais do 

grupo, é realizada informaticamente através do stock ideal previamente estabelecido pela 

administração hospitalar. No primeiro dia útil de cada semana é automaticamente gerada uma 

proposta de pedido que tem por base o stock informático de cada produto. Esta proposta é 

posteriormente analisada e alterada, tendo em conta as necessidades do hospital nessa semana. 

O pedido semanal de cada uma das farmácias satélite é rececionado e analisado pela 

farmacêutica coordenadora, que faz um único pedido na Intranet até às 15:00h do próprio dia[5]. 

 

3.2.2. Pedido de estupefacientes 

 

O pedido de estupefacientes é feito de forma semelhante aos restantes medicamentos, 

diferindo apenas no facto de ser feito mensalmente. Uma vez reunidos os pedidos de todas as 

unidades hospitalares, é feito um pedido único na FC e a nota de encomenda é acompanhada 

pelo modelo VII(Anexo VII), que deverá ser devidamente assinado e carimbado pelo Diretor 

dos Serviços Farmacêuticos.  
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A encomenda é feita pelo serviço de aprovisionamento diretamente ao laboratório, para onde 

é também enviado o modelo VII. Aquando da receção da encomenda, é devolvido o documento 

original assinado pelo laboratório, que fica arquivado na pasta de Pedidos de Estupefacientes. 

 

3.3. Receção e armazenamento 

 

Os produtos requisitados pelos SF de cada hospital do GTS são entregues, num prazo de 

24h, ao serviço de aprovisionamento, sendo rececionados por um funcionário da Farmácia 

Central que dá entrada no sistema através das faturas/guias. Após verificação do número de 

volumes entregues, a sua integridade e os respetivos prazos de validade, os produtos são 

separados de acordo com a encomenda efetuada por cada farmácia satélite, e o pedido é 

satisfeito no SI. É da responsabilidade dos SF de cada hospital a receção e armazenamento dos 

produtos.  

Na farmácia do HPAV, os medicamentos são divididos e armazenados por ordem alfabética 

segundo a respetiva forma farmacêutica (comprimidos, embalagens vazias, soros, ampolas e 

material de penso), tendo sempre em vista a garantia das condições necessárias de espaço, luz, 

temperatura, humidade e segurança. 

Pode, no entanto, haver necessidade de condições de armazenamento especiais. Caso se 

tratem de medicamentos termolábeis, o armazenamento deve ser feito em frigoríficos próprios, 

munidos de um sistema de controlo e registo de temperaturas diário (que deve oscilar entre os 

2°C e os 8°C). Já no caso de medicamentos fotossensíveis, deverá ser tido o cuidado de que 

permaneçam em locais protegidos da luz, conservados em embalagem apropriada. 

Medicamentos com condições regulamentares específicas, como é o caso dos estupefacientes, 

devem ser armazenados em cofre blindado com fechadura de segurança.  

O armazenamento é realizado tendo em conta as orientações da regra FEFO (First Expired, 

First Out), que consiste na dispensa privilegiada dos produtos com prazo de validade mais curto 

[6]. 
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3.4. Distribuição 

 

3.4.1. Distribuição clássica 

 

Em linhas gerais, a Distribuição Clássica baseia-se na distribuição de medicamentos para 

os diferentes serviços clínicos do hospital, que efetuam, através do SI, um pedido de reposição 

de stock. Esse pedido tem por base um stock previamente definido entre Serviços 

Farmacêuticos e Serviços Clínicos, no que respeita aos medicamentos e produtos 

farmacêuticos que irão constituir esse stock fixo, bem como as respetivas quantidades [7]. 

No HPAV, foram atribuídos dois dias da semana, tanto para o Bloco Operatório como para 

a Urgência, nos quais é reposto o stock de medicamentos, soros e embalagens vazias. Nos 

serviços de internamento, esta reposição é feita diariamente. Já os pedidos dos restantes 

serviços são igualmente satisfeitos e posteriormente encaminhados para os respetivos locais 

por uma auxiliar circulante. 

No caso de necessidade de medicação fora do horário de funcionamento da farmácia 

(depois das 18h e fins-de-semana), os serviços de manutenção têm em sua posse uma chave de 

acesso à farmácia que disponibilizam ao enfermeiro do respetivo serviço. É da 

responsabilidade do enfermeiro que acede aos SF, o preenchimento de uma folha que se 

encontra afixada em local visível na Farmácia, com data, hora, motivo de levantamento da 

medicação, assinatura da manutenção e do enfermeiro requerente (Anexo VIII), e também a 

folha de registo de levantamento de medicação, na qual se identifica o medicamento retirado, a 

quantidade, identificação do doente ou serviço requisitante, a data, hora e assinatura de quem 

levanta. 

 

3.4.2. Distribuição em Dose Unitária 

 

A distribuição em dose unitária consiste na dispensa das doses de medicamentos 

necessários para cada doente em regime de internamento, por um período de 24 horas[8]. 

A prescrição médica é efetuada informaticamente e enviada para os SF através da intranet. 

É da responsabilidade do farmacêutico a interpretação da prescrição, e a sua validação ou não 

validação.  

Após a validação, é também da responsabilidade do farmacêutico a preparação individual 

da terapêutica, que deverá ser efetuada em módulos com gavetas individualizadas e 

identificadas por doente (Anexo IX), contendo os elementos [7]:  

 Nome 

 Nº do processo GTS  

 Serviço/Unidade 
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 Quarto e cama 

 

3.4.3. Medicamentos sujeitos a controlo especial 

 

3.2.3.1 Estupefacientes e psicotrópicos  

 

Estupefacientes e psicotrópicos, devido às suas características particulares, e por 

estarem muitas vezes associados a atos ilícitos, são alvo de um rigoroso controlo por parte 

das autoridades reguladoras e competentes [9,10], e a uma monitorização mais exigente, 

sendo instituídos circuitos especiais de distribuição para este tipo de medicamentos.  

Cada serviço tem um stock de estupefacientes e psicotrópicos pré-definido, previamente 

acordado entre Responsável do Serviço e o Farmacêutico.   

Sempre que um estupefaciente é administrado a um doente, é registado em impresso 

próprio - anexo X, modelo nº 1509 (Anexo X) devidamente assinado e rubricado pelo 

enfermeiro que administrou, e seguidamente enviado aos SF. Se todos os requisitos 

estiverem conforme, o farmacêutico procede à validação da quantidade administrada, 

numerando sequencialmente as requisições e registando a quantidade a fornecer, que deve 

ser escrita por extenso e numerário. Este modelo é posteriormente assinado pelo 

farmacêutico, por quem faz a entrega nos Serviços, e por quem receciona, com data e 

número mecanográfico [8,11]. 

 

3.2.3.2 Derivados do plasma  

 

Por se tratar de medicamentos passíveis de transmitir doenças transmissíveis por via 

sanguínea, os hemoderivados são também distribuídos por circuitos especiais de distribuição 

[12]. 

Pela sua variabilidade enquanto produtos de origem biológica, este tipo de 

medicamentos deve dispor, para cada lote, um Certificado Oficial Europeu de Libertação de 

Lote (COELL), juntamente com um certificado de análise que define se o produto em 

questão está aprovado para uso terapêutico. Deverá também ser emitido, pelo Infarmed, um 

Certificado de Autorização de Utilização de Lote (CAUL) [13,14]. 

A requisição deste tipo de fármacos é efetuada através do modelo nº 1804 (Anexo XI), 

devidamente preenchido pelo médico requerente com: serviço requisitante, nome, nº 

mecanográfico, identificação do doente, hemoderivado,  diagnóstico/justificação clínica, 

dose/frequência e duração do tratamento. Este modelo é constituído pelo documento original 

e por um duplicado, que são enviados conjuntamente com o hemoderivado e a respetiva guia 
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de transferência ao serviço requisitante, sendo assinados pelo enfermeiro no local de receção. 

O documento original (Via Farmácia) é posteriormente devolvido aos SF, onde fica 

arquivado por um período de 5 anos, ao passo que o documento duplicado (Via Serviço) é 

arquivado no processo clínico do doente, no serviço requisitante [7,13]. 

 

3.2.3.3 Medicamentos extra-formulário 

 

O Formulário de Medicamentos do HPAV consiste numa lista de medicamentos 

disponíveis nos SF do hospital, lista essa que o médico deve consultar no ato da prescrição. 

Quando há necessidade de administração de um medicamento que não consta nesse 

documento, o médico deve solicitar, de forma devidamente justificada, a utilização de um 

medicamento extra-formulário, através do preenchimento do impresso do anexo XII. 

 

3.2.3.4 Sugammadex ® 

 

O Sugammadex® é um agente de reversão do bloqueio neuromuscular produzido por 

agentes anestésicos como o rocurónio e o vecurónio, utilizados na anestesia geral. 

Apesar de habitualmente este fármaco não estar incluído nos circuitos de distribuição 

especiais, pelo facto de se ter observado um aumento da sua utilização no GTS, acrescido do 

facto de se tratar de um fármaco que acarreta um maior encargo monetário à instituição, foi 

imposto um maior controlo da sua distribuição através da introdução de um documento 

próprio para a sua requisição, com o intuito de limitar a sua utilização indiscriminada. 

 

 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rocur%C3%B4nio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vecur%C3%B4nio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anestesia
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4. Comissão de Farmácia e Terapêutica – Formulário Hospitalar e Medicamentos Extra-

Formulário 

A Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) atua como órgão consultivo e de ligação 

entre os serviços de ação médica e os farmacêuticos, sendo constituída pelos Diretores Clínicos 

e pelos farmacêuticos do GTS.  

O Formulário Hospitalar consiste num documento onde constam todos os medicamentos 

disponíveis nos hospitais do GTS, tendo sido elaborado pela coordenadora dos SF, Drª. Patrícia 

Moura, em associação com os Diretores Clínicos de cada um dos hospitais do grupo. 

Medicamentos adicionados ao formulário passam a integrar a Adenda do Formulário 

Hospitalar, que funciona como complemento do mesmo. 

Também a avaliação do pedido de medicamentos extra-formulário, e a sua validação ou 

não validação passa pela CFT.  

Periodicamente deve ser feita uma avaliação do Formulário Hospitalar, de forma a ajustar 

os medicamentos que nele constam, tendo em conta as necessidades terapêuticas dos utentes dos 

vários hospitais, podendo os próprios médicos e enfermeiros sugerir medicamentos a colocar na 

adenda, sendo da responsabilidade da CFT avaliar o potencial benefício dos mesmos para o 

GTS. 
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5. Produção de manipulados em Farmácia Hospitalar 

 

5.1. Produção de manipulados não estéreis 

 

As preparações que são feitas atualmente no GTS, são essencialmente preparações 

destinadas a doentes individuais (fórmulas pediátricas, por ex.), e preparações assépticas 

(soluções e diluições de desinfectantes). 

A manipulação de produtos galénicos é da responsabilidade da Farmácia Central. 

Semanalmente são preparados, por uma Técnica Auxiliar da FC na hotte da farmácia satélite do 

HPAV, todos os manipulados requisitados por cada farmácia satélite, para onde são 

seguidamente enviados. 

Todas as fichas de preparação de manipulados passíveis de serem produzidos no GTS 

(Anexo XIII), assim como os rótulos referentes a cada uma das preparações, estão contidas num 

dossier que se encontra armazenado na FC. 

No momento da preparação procede-se ao preenchimento da respetiva ficha de 

preparação, que deverá especificar a composição qualitativa e quantitativa, forma farmacêutica, 

técnica de preparação e o número de unidades a preparar.  

Para que cada produto preparado seja passível de ser rastreável, é-lhe atribuído um 

número de lote que corresponde à data (ano, mês e dia) e à numeração relativa à ordem de 

preparação (ex: 2016102501). 

 

5.2. Produção de manipulados estéreis: Fármacos Citotóxicos 

 

 Os fármacos citotóxicos são utilizados no tratamento de neoplasias malignas quando a 

cirurgia ou a radioterapia não são possíveis ou se mostraram ineficazes, ou ainda como 

adjuvantes da cirurgia ou da radioterapia como tratamento inicial [15]. 

 Tal como acontece com os manipulados não estéreis, a preparação dos fármacos 

citotóxicos no GTS é da responsabilidade da FC, sendo enviados para as farmácias satélite 

sempre que requisitados.  

 De uma maneira geral, o médico envia a prescrição através do SI para os SF, sendo da 

responsabilidade do Diretor dos SF (uma vez que é um procedimento que ocorre ao nível da 

FC), a validação da prescrição, verificando a ausência de incompatibilidades, e comprovado se a 

concentração final da mistura, sua posologia e volume prescrito estão de acordo com as 

características do doente. 

 Por se tratarem de preparações estéreis, acrescido ao facto de acarretarem riscos para a 

saúde do operador, a produção de fármacos citotóxicos deve ser realizada em câmara de fluxo 
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laminar vertical, que deverá estar contida em área limpa, em que a entrada de pessoal e de 

materiais é feita por antecâmaras [8]. 

 

6. Reembalagem e fraccionamento 

 

A reembalagem e rotulagem de medicamentos unidose deve ser efetuada de maneira a 

assegurar a segurança e qualidade do medicamento [8]. 

São sujeitos a reembalamento, todos os comprimidos rececionados na FC, cuja infomação 

de número de lote e prazo de validade não estejam contidos nos respetivos blisters, assim como 

comprimidos fraccionados distribuídos em Dose Unitária.  

O processo de reembalamento automático é também da responsabilidade da FC, sendo que 

sempre que se procede ao reembalamento, deverá ser registado em modelo próprio informações 

como: data, nome da substância ativa, lote, prazo de validade, quantidade reembalada e 

devidamente assinada pelo farmacêutico responsável (Anexo XIV). 

O procedimento é feito através de uma máquina de embalamento automático stracar 

(Anexo XV), sendo os comprimidos posteriormente enviados para as farmácias satélite do GTS.  

Cada comprimido reembalado tem de estar devidamente identificado com os seguintes 

elementos: 

 Código de barras – código interno 

 Lote 

 Designação Comum Internacional (DCI) – Princípio Ativo, dosagem e forma 

farmacêutica  

 Prazo de validade (quando o comprimido é retirado do blister é-lhe dada uma 

validade de seis meses) [16] 

O fracionamento é o processo que permite a obtenção de doses inferiores de fármacos, 

doses essas que não se encontram disponíveis no mercado. O produto fracionado tem de ser 

dotado das mesmas características do medicamento que lhe deu origem, motivo pelo qual é 

necessário que não haja destruição da forma farmacêutica, perdas associadas, assim como 

alteração das propriedades físicas e químicas.  

Os medicamentos fraccionados terão de ser, obrigatoriamente, reembalados e 

devidamente etiquetados, sendo que a sua validade passa a ser de apenas 6 meses. 
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7. Carros de emergência 

Os carros de emergência são constituídos por medicação e material necessário em caso de 

emergência, sendo que devem existir em todas as salas de emergência dos serviços de urgência 

dos hospitais do grupo, bem como nos serviços de internamento e bloco operatório.  

Para que haja a garantia de que estão devidamente equipados para que possam responder 

convenientemente numa situação de emergência, estes carros encontram-se selados.  

É da responsabilidade do farmacêutico verificar periodicamente se toda a medicação que 

integra os carros de emergência está dentro do respetivo prazo de validade e anotar em modelo 

próprio, modelo este que fica devidamente arquivado junto do respetivo carro, para que possa 

ser acedido em qualquer altura  

Sempre que um produto é retirado, procede-se ao preenchimento de um documento de 

registo com a respetiva justificação de utilização, sendo posteriormente reposto o stock desse 

mesmo produto.  

Sempre que o carro é novamente fechado, deve-se proceder a nova selagem. 

 

 

8. Processos de controlo de qualidade 

 

8.1. Controlo de parâmetros físicos 

 

  É da responsabilidade do farmacêutico o controlo de parâmetros físicos como a 

temperatura e a humidade de todos os serviços do HPAV, de forma a garantir o seu bom 

funcionamento. 

Para tal, semanalmente são enviados para os SF, pelo serviço de manutenção do 

hospital, gráficos semanais de registo diário de valores de temperatura dos frigoríficos, que 

devem estar compreendidos entre 2 e 8ºC. 

Também o valor de temperatura ambiente é controlado, devendo sempre ser inferior a 

25ºC. 

Todos os gráficos rececionados na farmácia são impressos e arquivados na pasta de 

Registo de Temperatura e Humidade, organizados por data. 
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8.2. Controlo de prazos de validade 

 

Sendo o prazo de validade um dos parâmetros de garantia de qualidade e viabilidade de 

um fármaco, é de extrema importância o seu controlo rígido e metódico. Por esse motivo, em 

cada serviço, a medicação existente em stock é verificada mensalmente pelo Farmacêutico. O 

registo deste parâmetro é feito num documento específico, no qual consta também o número de 

lote.  

Quando um determinado medicamento se encontra a apenas dois meses do fim do seu 

prazo de validade, é-lhe colocada uma etiqueta que contém essa informação, de forma a que seja 

dispensado em primeiro lugar.  

 

8.3. Controlo de gases medicinais 

 

Segundo o Decreto de Lei 128/2013, de 5 de Setembro, os gases medicinais 

(medicamento) são “os gases ou a mistura de gases, liquefeitos ou não, destinados a entrar em 

contacto direto com o organismo humano e que desenvolvam uma atividade apropriada a um 

medicamento, designadamente pela sua utilização em terapias de inalação, anestesia, 

diagnóstico in vivo ou para conservar ou transportar órgãos, tecidos ou células destinados a 

transplantes, sempre que estejam em contacto com estes” [17]. 

Tabela 2: Exemplos de aplicações de gases medicinais como medicamentos 

Gás medicinal Aplicação genérica 

Oxido nítrico (NO) Vasodilatação 

Ar medicinal (N2 + O2 ) Ventilação 

Oxigénio (O2) Oxigenoterapia 

Pré-mistura (O2 + N2O) Analgesia 

Peróxido de azoto (N2O) Anestesia 

Xenon (Xe) Anestesia 

 

O seu acondicionamento deve ser feito em cilindros, que correspondem a um reservatório 

transportável, pressurizado, com uma capacidade máxima de enchimento de 150 litros de água.  

O corpo dos cilindros deve ser branco, identificando que se trata de um gás medicinal, 

enquanto o seu topo deverá ter a cor específica do tipo de gás acondicionado (ex: N2O é 

identificado com a cor azul e O2 é identificado com a cor branca). No caso das misturas de 

gases, o topo é pintado com faixas de acordo com cada componente [17]. 
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No HPAV, assim como em todos os restantes hospitais do GTS, os gases medicinais 

encontram-se armazenados num espaço exterior à unidade hospitalar, onde estão separados por 

rampas: 

 Rampa direita (por se encontrar à direita do debitómetro) 

 Rampa esquerda (por se encontrar à esquerda do debitómetro) 

 Rampa de emergência  

O controlo dos gases medicinais é da responsabilidade dos SF em conjunto com o 

serviço de manutenção. Cabe aos técnicos de manutenção, sempre que procedem à substituição 

das garrafas dos gases, reportar ao SF a rampa, o lote e a quantidade das garrafas que saíram de 

funcionamento, assim como das que foram colocadas e das que entraram em funcionamento. 

Com estas informações, o farmacêutico preenche de um documento específico, que fica 

arquivado na pasta de Registo de Gases Medicinais [18]. 

 

 

9. Validação Farmacêutica 

 

9.1. Validação das prescrições médicas 

 

Uma das principais funções do Farmacêutico Hospitalar, que o distingue de todos os 

outros, é o seu papel ativo na validação da prescrição médica.  

Trata-se de uma das primeiras tarefas diárias do farmacêutico em todos os hospitais do 

GTS, iniciando-se por volta das nove horas, sendo repetida ao longo do dia até à preparação da 

dose unitária, de forma a garantir que todos os medicamentos prescritos, assim como a sua 

posologia, são adequados ao perfil do doente. Caso se detete alguma incongruência na 

medicação, o farmacêutico deverá entrar em contacto com o médico prescritor, via telefone, de 

forma a esclarecer e resolver a situação. 

 

9.2. Reconciliação terapêutica 

 

A American Pharmacists Association, juntamente com American Society of Health –

System Pharmacists, definem o conceito de “Reconciliação Terapêutica” como: “Processo de 

avaliação do regime terapêutico de um doente, sempre que há alteração do mesmo, com o 

objetivo de evitar erros de medicação, tais como omissões, duplicações, doses inadequadas, 

interações, assim como problemas de adesão.“ [19] 
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Assim sendo, a reconciliação terapêutica consiste na obtenção de uma lista de 

medicamentos utilizados previamente pelos doentes, e posterior comparação com a lista de 

medicamentos em uso atualmente, de forma a evitar alterações da dosagem ou do plano de 

administração[20]. 

Este conceito deve incluir a comparação entre a medicação atual e o regime terapêutico 

prévio e ainda a automedicação, devendo ocorrer sempre que a medicação é ajustada. 

Este é um conceito novo, sendo que ao nível do GTS se encontra apenas implementado 

no Hospital Privado de Gaia. Por este motivo não me foi possível assistir, de forma prática, ao 

processo de Reconciliação Terapêutica. 
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10. Conclusão e experiência pessoal 

 

Ter tido a oportunidade de contactar com a realidade do dia-a-dia dos Serviços 

Farmacêuticos de um hospital como o Hospital Privado de Alfena foi, sem dúvida, uma 

experiência que veio completar o meu percurso académico, e que me tornará, no futuro, uma 

profissional de saúde mais apta e com mais consciência das diversas vertentes profissionais que 

um profissional de saúde como o farmacêutico pode desenvolver.  

Ao longo destes dois meses, foi-me possível contactar de perto com a rotina de um 

Farmacêutico Hospitalar, e com isso, compreender a sua extrema importância em funções 

essenciais ao normal funcionamento de qualquer unidade hospitalar, nomeadamente na 

validação de prescrições médicas, farmacotecnia, e toda a gestão associada, sendo por isso a 

posição de farmacêutico hospitalar um cargo prestigiante e que dignifica toda a classe.  

Foi uma experiência em tudo valiosa, nomeadamente a nível interpessoal, não só com a Drª 

Ana Araújo, com quem foi passada a maior parte do tempo, mas também com todo o pessoal 

técnico, com quem sempre senti que havia sinergia na execução das funções.  
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Anexos 

 

 

Anexo I: Hospital Privado de Alfena 

 

Anexo II: Mesa central de trabalho 
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Anexo III: Lavatório destinado à lavagem de mãos 

 

 

 

 

Anexo IV: Equipamento de segurança 
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Anexo V: Divisão contendo embalagens vazias, produtos inflamáveis, e cofre 

 

 

Anexo VI: Hotte destinada à preparação de manipulados 
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Anexo VII: Modelo VII para pedido de estupefacientes 

 

 

Anexo VIII: Modelo para registo de levantamento de medicação 
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Anexo IX: Sistema de distribuição Individual em Dose Unitária 

 

 

Anexo X: Mapa de distribuição da Dose Unitária 
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Anexo XI: Modelo de requisição de medicamentos hemoderivados 

 

Anexo XII: Impresso para pedido de autorização para utilização de medicamento extra-

formulário 
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Anexo XIII: Exemplo de ficha de preparação de um manipulado 

 

 

Anexo XIV: Modelo de registo de reembalamento de comprimidos 
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Anexo XV: Máquina automática de reembalamento 
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