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Resumo 

O estágio profissionalizante em farmácia comunitária possui caráter obrigatório para a 

conclusão do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, sendo o primeiro contacto com o 

exercício da profissão. 

Esta é uma etapa importante, pois o estudante tem oportunidade de consolidar e colocar em 

prática os conhecimentos ao longo do curso. Além disso, o contacto com o utente, permite adquirir 

novas competências que são essenciais para a prática da profissão. 

No presente relatório estão descritas as atividades desenvolvidas durante os quatro meses de 

estágio na Farmácia Roma, tal como alguns aspetos sobre o funcionamento da farmácia.  

Na segunda parte do relatório, encontram-se os temas desenvolvidos no âmbito da atividade 

farmacêutica. Neste contexto e dado que a farmácia não é só um local de venda de medicamentos 

realizei um panfleto sobre a alopecia, para promover um rastreio que foi realizado na farmácia e 

instruir os seus utentes sobre esta patologia. Tendo em conta os casos que me apareceram durante 

o período de estágio, fiz um slideshow sobre a candidíase vaginal, para o televisor da farmácia, de 

forma a melhor esclarecer os utentes da Farmácia Roma sobre este assunto. Por fim, elaborei um 

panfleto sobre a contraceção oral de emergência, porque penso que a população em geral está 

pouco informada sobre este tema. 
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Parte I: Descrição das atividades desenvolvidas durante o Estágio 

 

1. Introdução 

O estágio profissionalizante é o culminar do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, 

atribuindo ao estudante o grau de Mestre em Ciências Farmacêuticas. Este estágio pressupõe a 

aplicação prática dos conhecimentos adquiridos durante o curso e é o primeiro contacto com o 

exercício da profissão. 

O meu estágio em farmácia comunitária teve a duração de quatro meses, entre novembro de 

2016 e março de 2017, e realizou-se na Farmácia Roma (FR) em Braga (Anexo I). 

Este relatório está divido em duas partes principais, a primeira que corresponde à descrição 

das atividades desenvolvidas na farmácia e as competências adquiridas e a segunda que engloba 

os trabalhos desenvolvidos ao longo do estágio. 

2. Farmácia Roma 

2.1. Localização e espaço exterior 

A FR (Figura 1) está localizada na rua dos Chãos nº111 no centro da cidade de Braga e está 

aberta ao público desde 23 de maio de 1924, sendo seguramente uma das farmácias mais antigas 

da cidade de Braga. 

 

Figura 1: Espaço exterior da Farmácia Roma 

 

Através da figura 1 é possível constatar que a FR cumpre o disposto no decreto-lei nº 307/2007, 

isto é, está devidamente identificada com uma cruz verde iluminada e com o nome de Farmácia [1]. 

A FR dispõe de uma montra, a qual é utilizada para promoção de produtos, que variam de acordo 

com a época sazonal ou com promoções da marca. Na montra é também possível visualizar a 

identificação da diretora técnica (DT). 
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À entrada da FR, do lado esquerdo, encontra-se o horário de atendimento e informação sobre 

as farmácias de serviço, do lado direito existe um postigo de atendimento que é utilizado nas noites 

em que a farmácia está de serviço. 

2.2. Espaço interior 

A estrutura interna da FR é simples e funcional, estando divida em várias zonas: zona de 

atendimento, gabinete de boas práticas, zona de receção de encomendas, gabinete da DT, sala de 

descanso, instalações sanitárias, robô e um laboratório. 

A área de atendimento (Figura 2) é uma área relativamente ampla, devidamente iluminada e 

ventilada, com cinco locais de atendimento. Cada posto de atendimento tem um computador, uma 

impressora, um leitor ótico de código de barras, um terminal de multibanco e são suficientemente 

espaçados para garantir a privacidade dos utentes. Nesta área também se encontram expostos 

produtos de cosmética, higiene corporal e podologia. Estes produtos encontram-se divididos por 

marca ou por tipo de produto (dermocosmética, capilares, buco-dentários ou de bebé). 

 

Figura 2: Área de atendimento aos utentes 

 

Nas prateleiras atrás da zona de atendimento, para além de alguns produtos de cosméticas, 

encontram-se medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM). Na área de atendimento é 

ainda possível encontrar um televisor, duas cadeiras de espera, uma balança eletrónica que também 

mede índice de massa corporal (IMC) e percentagem de gordura e tem implementado um medidor 

de tensão arterial e uma zona para efetuar serviços farmacêuticos, nomeadamente, medição de 

parâmetros bioquímicos e tensão arterial (Figura 3). 
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Figura 3: Zona para realização de testes bioquímicos  

 

O gabinete de boas práticas (Figura 4) é fisicamente separado da zona de atendimento e 

possui uma casa-de-banho. É utilizado para alguns rastreios (capilar, auditivo, nutricional) e também 

para um atendimento mais privado e personalizado. Neste gabinete também é possível um 

aconselhamento dermocosmético mais personalizado através da utilização de um sistema de 

análise dermatológico integral (Anexo II). 

 

Figura 4: Gabinete de boas práticas 

 

A área de receção de encomendas, tal como o nome indica, é a zona onde se dá a confirmação 

e receção de encomendas provenientes de vários fornecedores (Botelho, Plural, Medicanorte, 

A.Sousa, Alliance Healthcare e OCP). Nesta área existe um computador, um leitor ótico de código 

de barras e uma impressora de etiquetas de forma a auxiliar a concretização desta tarefa. É nesta 

área que se encontra a impressora da farmácia, crucial para a atividade diária da farmácia. 

Após a receção de encomendas, segue-se o armazenamento dos medicamentos e produtos 

farmacêuticos. Na FR a maioria dos produtos são armazenados no robô (Anexo III), exceto os 
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produtos de frio que se encontram no frigorífico (Anexo IV) ou os que se encontram na área de 

atendimento. Apesar dos diferentes locais de armazenamento, na FR, o armazenamento tem 

sempre em conta a forma farmacêutica e dosagem do medicamento e segue as regras de “first 

expired, first out” (FEFO) e “first in, first out” (FIFO). A FR possui umas gavetas deslizantes por trás 

da zona de atendimento onde também se armazenam produtos. Perto da zona de armazenamento 

no robô, existe um cofre onde se encontram armazenados os medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes (Anexo V). 

Na FR existe um laboratório que se destina à preparação de medicamentos manipulados, mas 

devido à baixa quantidade de manipulados para preparar, durante o meu período de estágio não 

tive oportunidade de fazer nenhum destes medicamentos porque não apareceu nenhum doente com 

prescrição para medicamentos manipulados. 

Sendo a manutenção do bom estado de conservação dos medicamentos e dos produtos 

farmacêuticos uma obrigatoriedade nas farmácias, a FR possui um sistema de registo de 

temperatura e humidade, para isso existem termo-higrómetros colocados em quatro zonas distintas 

da farmácia.  

2.3. Horário de funcionamento 

A FR está aberta das 9h00 às 20h00 de segunda a sábado e encontra-se encerrada aos 

domingos. Além disso, como está inserida no regime de rotatividade dos dias de serviço, a cada 12 

dias encontra-se aberta 24 horas. No início do ano o regime de rotatividade passou a ser a cada 23 

dias. 

2.4. Grupo Farmácias Portuguesas 

A FR faz parte do grupo Farmácia Portuguesas tendo por esta razão o Cartão Saúda (Anexo 

VI), que permite aos clientes acumular pontos com as suas compras. Estes pontos depois podem 

ser trocados por produtos ou por vales, que podem ser descontados numa compra. 

2.5. Recursos Humanos 

A FR possui uma equipa qualificada e multidisciplinar (Tabela 1) de forma a assegurar a 

prestação de cuidados de saúde. A FR tem ainda aconselhamento nutricional e auditivo. 

Toda a equipa é bastante simpática e acessível, tendo contribuído de forma determinante para 

a minha formação durante o período de estágio.  

 

Tabela 1: Equipa da Farmácia Roma e respetivas funções  

Diretora Técnica Dr.ª Susana Castro 

Farmacêutico Adjunto Dr. António Fernandes 

Farmacêutica Dr.ª Inês Carvalho 

Técnico de Farmácia Carlos Palha 

Técnica de Farmácia Célia Sousa 

Técnica de Farmácia Cristiana Cardoso 

Técnica de Farmácia Renata Fernandes 

Auxiliar de Limpeza Mª Lurdes Costa 
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2.6. Sistema informático 

Atualmente, o sistema informático é uma ferramenta valiosa ao dispor dos farmacêuticos, 

contribuindo para o aumento da qualidade do nosso trabalho. 

Na FR, o sistema informático utilizado é o Sifarma®2000. Este sistema contribui para uma 

melhor gestão da farmácia e permite controlar stocks, acesso ao histórico de vendas e compras, 

registo dos utentes da farmácia, realização de reservas de produtos, e possibilita um atendimento 

ao público eficaz, seguro e rápido. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de contactar com este sistema, onde pude realizar 

inúmeras tarefas, tais como: receção de encomendas, dispensa de medicamentos e outros 

produtos, acesso a informação científica sobre os produtos existentes na farmácia, devolução de 

produtos, controlo de validades e faturação mensal. 

3. Circuito geral de medicamentos e produtos farmacêuticos 

Durante o estágio na FR, tive a oportunidade de acompanhar todo o circuito do medicamento, 

desde o momento em que este é apresentado na farmácia por representantes de marca através de 

formação dada por estes à equipa da FR, ao processo de encomenda, receção e armazenamento, 

terminando na dispensa do medicamento. De forma a que este processo decorra adequadamente 

e em tempo útil para responder às necessidades dos utentes é necessária toda uma logística que 

engloba todas as operações entre os fornecedores e a dispensa na farmácia. 

3.1. Gestão de stocks 

A correta gestão de stocks é crucial na gestão de uma farmácia, permitindo uma gestão racional 

dos produtos e do capital disponível. Assim sendo, é necessário um equilíbrio no stock, porque se 

o stock for muito elevado a farmácia pode não ter espaço e disponibilidade financeira e por outro 

lado se for muito baixo pode comprometer as vendas, o que acarreta a perda de confiança por parte 

do utente. 

Desta forma, as decisões tomadas na gestão dos produtos devem ter em conta alguns aspetos, 

nomeadamente, o perfil dos utentes da FR, as épocas sazonais, as campanhas publicitárias, a 

rotatividade do produto, o volume de vendas, a validade, os preços dos produtos, a disponibilidade 

de espaço para armazenamento e condições financeiras. 

O sistema informático é uma ferramenta muito útil neste contexto, pois permite definir um stock 

mínimo e máximo para cada produto. Este ajuste deve ser feito após avaliação do histórico de 

vendas do produto e assim, ao atingir o stock mínimo é gerada uma encomenda automática, que 

posteriormente é validada pela pessoa responsável. 

Durante o meu período de estágio tive oportunidade de ajustar o stock mínimo e máximo de 

alguns medicamentos. 

3.2. Encomendas e aprovisionamento 

As encomendas podem ser efetuadas por aquisição direta aos laboratórios da indústria 

farmacêutica ou através de fornecedores grossistas, que são intermediários entre os laboratórios e 

a farmácia.  

As encomendas que são efetuadas diretamente aos laboratórios são menos frequentes e só 

são realizadas quando as quantidades o justificam e quando existe vantagem económica associada. 
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As encomendas aos fornecedores grossistas são efetuadas duas vezes por dia, e conforme as 

necessidades do dia-a-dia pode ser necessário fazer mais alguma. De forma a simplificar este 

processo, a FR tem alguns fornecedores principais, tendo em conta a rapidez e qualidade do serviço, 

assim como as condições de pagamento e os preços. Não é dada exclusividade a um fornecedor, 

para que exista um termo de comparação constante das condições oferecidas e para que seja mais 

fácil suprir as necessidades do utente no caso de um produto estar esgotado num determinado 

fornecedor.  A FR trabalha essencialmente com dois fornecedores, o Botelho e a Plural. 

Durante o atendimento, podem surgir situações que exijam a consulta da disponibilidade ou 

encomenda imediata dos produtos, que pode ser realizada via telefone ou internet. 

No meu período de estágio, tive oportunidade de acompanhar a realização de algumas 

encomendas diárias e de realizar algumas através do telefone, do programa ou internet durante os 

atendimentos. 

3.3. Receção, conferência e armazenamento de encomendas 

A receção de encomendas na FR realiza-se na zona destinada para este efeito.  Os produtos 

chegam, normalmente, em caixas ou “banheiras”, acompanhados da sua fatura ou guia de remessa 

(Anexo VII). 

A receção e conferência das encomendas é uma das tarefas mais importantes, que deve ser 

realizada com toda a responsabilidade, rigor e atenção, porque é nesta etapa que se controlam 

todos os produtos que entram na farmácia. 

Para a receção de encomendas no sistema informático, é necessário ir ao menu de receção 

de encomendas e selecionar a encomenda que vamos rececionar tendo em conta o fornecedor. 

Depois de selecionado o fornecedor deve-se colocar o número da fatura e o valor total da fatura. 

Aquando da receção dos produtos é importante verificar se os produtos vêm em boas 

condições e se não se encontram danificados, conferir a quantidade recebida, o preço de venda à 

farmácia (PVF), preço de venda ao público (PVP), prazo de validade e margem de comercialização. 

No caso dos MNSRM, dermocosmética ou outros produtos que não tenham o PVP impresso na 

caixa, é impressa uma etiqueta contendo o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e o PVP. No 

final da receção de todos os produtos é conferido se o valor total da fatura está de acordo com o 

valor calculado informaticamente e quando em consonância, termina-se a receção da encomenda. 

De seguida, imprime-se o documento gerado pelo computador que é assinado e anexado à fatura. 

Se na encomenda existirem benzodiazepinas deve-se guardar uma cópia da fatura numa 

gaveta para o efeito e caso existam psicotrópicos ou estupefacientes deve-se guardar na respetiva 

capa o documento de requisição dos mesmos. 

Após a receção e a conferência dos medicamentos e outros produtos farmacêuticos, é 

importante que os mesmos sejam devidamente armazenados, para evitar dificuldades a encontra-

los no ato de dispensa. Na FR, a maioria são armazenados em robô, o que diminui a dificuldade de 

os encontrar no ato de dispensa. 

Durante o meu estágio, tive oportunidade de efetuar a receção, a conferência e o 

armazenamento das várias encomendas que chegaram à FR.  
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3.4. Controlo de prazos de validade e devoluções 

Os prazos de validade são controlados mensalmente na FR, tarefa indispensável para 

assegurar a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos e produtos no ato de dispensa. Esta 

tarefa é realizada através de uma listagem emitida pelo sistema informático que especifica os 

produtos que caducam no período de meses selecionado. Com base nesta lista é feita uma 

conferência manual desses dados e quando alguma das informações está incorreta é feita a 

atualização no sistema informático. 

Os produtos que têm um prazo de validade mais curto são colocados numa prateleira à vista 

de todos e quando possível são dispensados ao doente. Quando esta dispensa já não é possível 

procede-se à devolução do produto ao fornecedor, sendo o produto devolvido sempre acompanhado 

de uma nota de devolução (Anexo VIII). Quando o produto não é passível de ser devolvido procede-

se à sua quebra no sistema informático. 

As devoluções de medicamentos e produtos farmacêuticos podem também ter origem em 

circulares informativas da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde I.P. 

(INFARMED) ou do fornecedor com ordens de recolha. Além disso, quando existem irregularidades 

na receção dos produtos, nomeadamente, produtos enviados mas não encomendados, embalagens 

danificadas ou produtos com preços antigos também se procede à devolução dos produtos. Depois, 

dependendo da política interna, o fornecedor pode ou não aceitar a devolução, a qual pode ser feita 

por troca pelo mesmo produto em condições adequadas ou emitir uma nota de crédito.  

Durante o meu período de estágio tive a oportunidade de verificar os prazos de validade e 

atualizá-los no sistema informático, além disso também acompanhei e realizei algumas devoluções. 

3.5. Inventários e quebra de produtos 

Os inventários permitem confirmar se o stock informático é igual ao stock físico. Na FR, 

normalmente, realizam-se dois inventários por ano. Estes inventários são para os produtos que não 

estão no robô, uma vez que este, permite um controlo diário do stock dos produtos que lá existem. 

A quebra de produtos permite retirar produtos do stock informático. Na FR fazem-se dois tipos 

de quebras, aquelas que são para produtos de consumo interno e as que são para produtos 

danificados ou que não são aceites para devolução pelo fornecedor. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de ajudar a fazer um inventário e assisti à realização 

destes dois tipos de quebras. 

4. Dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos 

O ato de ceder medicamentos ou produtos farmacêuticos aos utentes, mediante receita médica, 

em regime de automedicação ou por indicação farmacêutica é designado como dispensa de 

medicamentos [2]. É responsabilidade do farmacêutico facultar toda a informação necessária para 

o uso correto e seguro do medicamento. Assim sendo, durante a cedência, o farmacêutico deve 

avaliar a medicação dispensada, identificar eventuais problemas e transmitir ao utente informações 

sobre a posologia, as interações, os cuidados e os possíveis efeitos adversos da terapêutica. A 

dispensa de medicamentos e de produtos farmacêuticos é uma etapa determinante do ato 

farmacêutico, por se tratar do último contacto do utente com um profissional de saúde. 
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Durante o meu estágio tive oportunidade de fazer várias dispensas ao balcão, tendo durante 

este tempo encontrado várias dificuldades que foram facilmente ultrapassadas com a ajuda e 

incentivo de toda a equipa. Com o avanço do estágio, a maior experiência permitiu-me aperfeiçoar 

o ato de dispensa. 

4.1. Receita médica 

No circuito médico-farmacêutico-utente, a prescrição médica é o meio de comunicação, sendo 

a receita médica o documento fulcral para a dispensa de medicamentos. 

A prescrição de medicamentos em Portugal rege-se pela portaria n.º 137-A/2012, de 11 de 

maio [3]. De acordo com a mesma, a prescrição médica deve conter a Designação Comum 

Internacional (DCI) da substância ativa e pode em casos excecionais incluir a marca comercial ou o 

nome do titular da autorização de introdução no mercado (AIM). Isto pode acontecer quando os 

medicamentos não possuem medicamentos genéricos similares comparticipados, quando não 

existem medicamentos similares ou quando existe uma justificação do médico prescritor. Esta 

justificação é considerada nas seguintes exceções: a exceção a) refere-se a um medicamento com 

um índice ou uma margem terapêutica estreita, a exceção b) refere-se à existência de suspeita de 

“reação adversa prévia”, anteriormente reportada ao INFARMED e a exceção c) refere-se à 

existência de um tratamento superior a 28 dias. Em relação às exceções a) e b), o medicamento 

dispensado tem obrigatoriamente que ser o que consta na receita. Contudo, a exceção c) permite 

que o utente possa escolher um medicamento equivalente com PVP igual ou inferior ao prescrito 

[3]. 

Atualmente, a prescrição médica deve ser realizada por via eletrónica (Anexo IX e X), porém, 

esta pode ser efetuada por via manual (Anexo XI) caso exista falência do sistema informático, 

inadaptação por parte do prescritor, prescrições no domicílio e nos casos em que o médico 

prescreva menos de 40 receitas por mês. Além destas, a portaria n.º 417/2015 veio introduzir a 

possibilidade da prescrição eletrónica ser efetuada com a desmaterialização da receita, ou seja, 

uma receita sem papel que é interpretada usando o cartão de cidadão ou através de uma mensagem 

via telemóvel [4]. 

As receitas apresentam dois tipos de validade, 30 dias para receitas únicas, ou 6 meses, para 

receitas de três vias, sendo estas últimas normalmente utilizadas em doentes com patologias 

crónicas controladas e adequando-se a prescrição às necessidades de medicamentos por parte do 

utente [5]. 

Para que uma receita apresente validade legal devem ser cumpridos alguns critérios, por isso, 

o farmacêutico antes de aceitar e aviar a receita médica deve verificar se o número da receita, o 

local de prescrição da mesma, a identificação do médico prescritor, os dados do utente (nome, 

número de utente ou de beneficiário), a entidade responsável pela comparticipação, a alusão ao 

regime especial de comparticipação (se for esse o caso), o DCI da substância ativa ou se aplicável 

o nome comercial do medicamento ou do seu titular de AIM, a dosagem, a forma farmacêutica, o 

tamanho da embalagem e o número das mesmas, a justificação técnica (se for o caso), a 

identificação do despacho que determina o regime especial de comparticipação (se aplicável), a 

data de prescrição e a assinatura do médico prescritor, se encontram devidamente preenchidos. Na 
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receita manual deve ter ainda em atenção que não devem existir rasuras e caso existam devem 

estar devidamente rubricadas pelo médico. É ainda de referir que para cada DCI existe um código 

nacional para a prescrição eletrónica de medicamentos (CNPEM), que após leitura ótica permite 

avaliar todos os medicamentos similares disponíveis tendo em conta o princípio ativo, a 

apresentação, a forma farmacêutica, a dosagem e o número de unidades, sendo dada a hipótese 

ao utente de exercer o seu direito de opção. Quando a dimensão das embalagens e a sua dosagem 

não estão referidas na receita, deve ser dispensada a embalagem de menor número e de menor 

dosagem [3]. 

No aviamento da receita, o sistema informático imprime no verso da mesma a informação 

relativa aos medicamentos dispensados ao utente e os dados de faturação, incluindo o sistema de 

comparticipação e o número de lote/receita que é atribuído à venda (Anexo XII). 

Durante o meu estágio trabalhei tanto com receitas manuais como eletrónicas e antes de as 

aviar verifiquei todos os parâmetros anteriormente referidos. Além disso, tive oportunidade de ajudar 

a conferir e organizar todo o receituário. 

4.2. Comparticipações 

Atualmente, em Portugal, existem várias entidades de saúde, públicas e privadas, que 

comparticipam os medicamentos, sendo o Serviço Nacional de Saúde (SNS) o que abrange o maior 

número de benificiários. Além do sistema geral de comparticipação, existem outros subsistemas de 

saúde complementares ao SNS, sendo a percentagem de comparticipação diferente em cada 

entidade. Nestas situações, o utente deve fazer-se acompanhar do respetivo cartão de beneficiário 

sendo o mesmo fotocopiado no verso de uma cópia da receita. 

A comparticipação do regime geral é assegurada pelo estado, que garante o pagamento de 

uma percentagem do PVP dos medicamentos consoante vários escalões.  De acordo com decreto-

lei n.º 106-A/2010, a comparticipação pelo regime geral do SNS foi fixada com 4 escalões: Escalão 

A: 90%, Escalão B: 69%, Escalão C: 37% e Escalão D: 15%. Relativamente ao regime de 

comparticipação especial, quando este é aplicado a beneficiários pensionistas, consta na receita a 

sigla “R”, “RO” ou “RT”. Por outro lado, quando este se refere a doenças específicas, a receita deve 

conter a letra “O” e no campo referente à designação do medicamento sujeito a comparticipação, a 

indicação da portaria, despacho ou decreto-lei associado. O regime especial compreende 

comparticipação acrescida de 5% ao escalão A e 15% aos restantes escalões [6]. Existem ainda os 

protocolos para a Diabetes, em que a comparticipação do estado é de 85% para as tiras-teste e de 

100% para as agulhas e lancetas, para que exista um maior acesso aos mesmos por parte dos 

doentes [7]. 

É ainda de salientar que para alguns medicamentos, como o Betmiga® ou o Exelon®, cuja 

comparticipação do Estado é inexistente ou muito reduzida, são os laboratórios que comparticipam 

uma parte do mesmo. 

A maioria das receitas que dispensei na FR são comparticipadas exclusivamente pelo SNS. No 

entanto, durante o meu estágio também lidei com outras entidades de comparticipação, como por 

exemplo, o SAMS, a SAVIDA, a CGD ou os CTT e ainda seguros particulares de saúde. 
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4.3. Medicamentos sujeitos a receita médica 

Segundo o decreto-lei n.º 176/2006, o medicamento sujeito a receita médica (MSRM) é 

qualquer medicamento que de forma direta ou indireta, constitua risco para a saúde do indivíduo 

mesmo quando utilizado de acordo com as indicações médicas ou que possa apresentar risco para 

a saúde do mesmo, de forma direta ou indireta, se usado em grande quantidade e/ou para um fim 

terapêutico distinto daquele a que se destina. Pode também ser qualquer medicamento que possua 

substâncias com atividades ou reações adversas que devam ser acompanhadas ou qualquer 

medicamento que se destine a administração por via parentérica. Todos estes motivos justificam a 

necessidade destes medicamentos serem dispensados apenas se apresentada uma receita médica 

válida [8]. 

Desta forma, aquando da dispensa de MSRM, devemos apurar se a receita está conforme os 

requisitos para ter validade, os quais já foram referidos anteriormente, devendo o farmacêutico de 

seguida avaliar possíveis interações com outros medicamentos ou alimentos, assim como possíveis 

contraindicações, alergias e verificar se a posologia e a frequência são adequadas, questionando o 

utente se é a primeira vez que toma aqueles medicamentos. Além disso, o utente deve ser sempre 

informado sobre o seu direito de escolha entre medicamentos genéricos (MG) e de marca. 

4.4. Medicamentos genéricos 

A definição de MG está contemplada no decreto-lei n.º 176/2006, sendo definido como um 

medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas (SA), a 

mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência haja sido 

demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados [8]. Assim sendo, os MG são uma 

alternativa terapêutica válida com um custo mais baixo para o utente, não colocando em causa a 

eficácia do tratamento. 

Durante o meu estágio fui várias vezes questionada sobre os MG, dado que muitos utentes se 

questionam sobre a eficácia e segurança dos mesmos, achando que o seu preço reduzido se deve 

a falta de qualidade. Nestas situações, tentei sempre esclarecer o utente de forma simples e clara 

que apesar de mais baratos, a qualidade, segurança e eficácia dos MG estava assegurada. 

4.5. Medicamentos sujeitos a legislação especial 

4.5.1. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes atuam no sistema nervoso central e por esta 

razão são sujeitos a um controlo muito rigoroso, uma vez que induzem dependência e habituação, 

podendo estar associados a atos ilícitos. Estes medicamentos encontram-se discriminados no 

decreto-lei n.º 15/93, de 22 de janeiro [9]. Assim sendo, estes fármacos possuem um circuito 

especial, necessitando de um tratamento distinto dos restantes medicamentos comercializados na 

farmácia. 

O INFARMED é responsável pela fiscalização deste circuito, a nível nacional. Desta forma, a 

farmácia tem de enviar mensalmente o registo de saídas destes medicamentos e uma vez por ano 

tem de enviar o balanço das entradas e saídas dos mesmos. Além disso, se houver uma receita 

manual com prescrição destes medicamentos tem de ser enviada uma cópia da frente e verso da 

mesma. 
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Quando estes medicamentos chegam à farmácia vêm acompanhados do documento de 

requisição especial de psicotrópicos e estupefacientes (Anexo XIII) que é emitido pelo fornecedor. 

No final de cada mês, o original deste documento é preenchido pelo DT ou pelo farmacêutico 

responsável e enviado ao fornecedor e o duplicado permanece arquivado na farmácia. Como 

referido no ponto 2.2, estes medicamentos são armazenados num cofre na FR, estando assim 

fisicamente separados dos restantes medicamentos. 

Relativamente à dispensa destes medicamentos, tem de ser sempre com receita médica e o 

farmacêutico no ato da dispensa deve validar a receita e recolher a identificação do adquirente e do 

utente a que se destina a medicação. No fim do atendimento é impresso um talão (Anexo XIV) que 

é anexado à cópia da receita. 

Durante o meu estágio, rececionei vários psicotrópicos e fiz algumas dispensas dos mesmos. 

Além disso, tive a oportunidade de acompanhar o procedimento de envio dos dados relativos a estes 

medicamentos para o INFARMED. 

4.6. Conferência de receituário e faturação 

Todo o receituário é organizado e corrigido ao longo de cada mês, simplificando o processo de 

envio das receitas para as entidades de comparticipação, de forma a que a farmácia possa ser 

restituída do valor de comparticipação. 

Na FR, as receitas são inicialmente organizadas por organismo de comparticipação e por lotes 

e de seguida são conferidas duplamente para maximizar a deteção de erros. Quando os lotes ficam 

concluídos (30 receitas), são fechados e é impresso o respetivo “verbete de identificação de lote”.  

As receitas e os seus verbetes, a relação dos lotes correspondentes a cada entidade e a fatura 

global são enviados para o Centro de Conferência de Faturas (CCF) ou para a Associação de 

Nacional de Farmácias (ANF). Para o CCF é enviado todo o receituário do SNS e para a ANF é 

enviado todo o receituário das restantes entidades. Posteriormente, estas entidades enviam à 

farmácia o comprovativo da receção do receituário e as notas de devolução do receituário com 

irregularidades. Sempre que é possível, estas receitas são corrigidas e colocadas na faturação do 

mês seguinte. 

Durante o meu estágio, conferi receitas e ajudei na correção de receituário, fecho de lotes de 

diversas entidades e fecho da faturação do mês. 

4.7. Medicamentos não sujeitos a receita médica e automedicação 

Os medicamentos que não se enquadram na definição de MSRM são definidos como MNSRM, 

que tal como o nome indica são medicamentos que não necessitam de receita médica para serem 

dispensados. Estes medicamentos podem ser dispensados em farmácias e em locais devidamente 

autorizados pelo INFARMED e não sendo comparticipados, possuem um regime de preço livre 

determinado por cada local de venda.  

Os MNSRM são os principais produtos de indicação e aconselhamento farmacêutico. 

Associado à dispensa destes medicamentos surge o conceito de automedicação, isto é, o uso 

responsável de MNSRM para o alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem 

gravidade. O despacho n.º 17690/2007, de 23 de julho prevê algumas situações possíveis de 

automedicação, como por exemplo, constipações, gripes e tosse, febre com duração inferior a três 
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dias, diarreia, vómitos, obstipação, problemas cutâneos, entre outros [10]. A automedicação deve 

ser apenas para situações autolimitadas e tratadas até cinco dias, devendo o utente consultar o 

médico caso não se verifiquem melhorias significativas. 

Apesar de estes medicamentos serem classificados como mais seguros, necessitam 

igualmente de acompanhamento para evitar o seu uso indevido por parte dos utentes. Por esta 

razão, a dispensa destes medicamentos é da inteira responsabilidade do farmacêutico, sendo 

fundamental a correta perceção do problema por parte do mesmo e das opções de tratamento. Além 

disso, o utente deve ser devidamente instruído quanto ao modo de administração, frequência da 

toma e duração do tratamento. Em última instância, o farmacêutico deve promover o uso seguro e 

racional dos medicamentos. 

Esta foi a parte do meu estágio que senti mais dificuldades, tendo pedido por várias vezes ajuda 

à equipa da FR. No entanto, com o passar do tempo, também foi bastante gratificante consolidar os 

conhecimentos adquiridos na faculdade e acrescentar outros inerentes à prática da profissão.  

Durante o período de estágio, deparei-me com várias situações de automedicação. Em todas 

elas procurei alertar que em caso de persistência ou agravamento dos sintomas o utente deveria 

dirigir-se ao médico. 

4.8. Outros produtos farmacêuticos 

4.8.1. Medicamentos e produtos veterinários 

De acordo com o decreto-lei n.º 148/2008, de 29 de julho, os medicamentos veterinários são 

aqueles que têm capacidade curativa ou preventiva de doenças ou dos seus sintomas nos animais. 

Estes incluem também as SA passíveis de serem usadas para instituir um diagnóstico médico-

veterinário ou aqueles que exercem uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica para 

retificar ou alterar funções fisiológicas [11]. 

A FR possui uma pequena gama de medicamentos e produtos veterinários, tendo 

essencialmente desparasitantes, contracetivos para cães e gatos e cápsulas para tratamento da 

pele e pêlo de animais. Estes produtos estão armazenados num local distinto dos medicamentos de 

uso humano. 

Também nesta área, é de salientar a importância do farmacêutico, no sentido de alertar a 

população para a necessidade de tratamento e desparasitação dos animais domésticos, de forma 

a impedir a propagação das doenças. 

Esta foi a área em que me senti menos preparada e onde as dificuldades de aconselhamento 

foram maiores. Tal facto deve-se provavelmente a este tema não ter sido abordado na faculdade. 

Desta forma, contei mais uma vez com o apoio de toda a equipa da FR para proporcionar um 

atendimento de qualidade. 

4.8.2. Produtos cosméticos e de higiene corporal 

Segundo o decreto-lei n.º 115/2009, de 19 de maio, os produtos cosméticos e de higiene 

corporal são destinados a ser aplicados à superfície do corpo, com o intuito exclusivo ou principal 

de limpar, perfumar, alterar o aspeto, proteger e conservar a superfície do mesmo, ou corrigir os 

seus odores corporais [12]. 
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Embora estes produtos não sejam considerados medicamentos, são importantes sobretudo na 

área de dermatologia para o tratamento de determinadas afeções ou patologias, tendo também uma 

faceta estética. 

Existem várias marcas no mercado. A FR trabalha com algumas, nomeadamente, Vichy®, 

Caudalie®, Liérac®, Avène®, La Roche Posay®, Uriage®, Isdin®, entre outras. Estes produtos 

encontram-se expostos na zona de atendimento para permitir uma contato mais fácil por parte dos 

utentes. 

Durante o meu estágio aconselhei e/ou dispensei vários produtos cosméticos e de higiene 

corporal. Muitas vezes necessitei de ajuda dos membros da equipa da FR, porque existem várias 

marcas com linhas muito extensas no mercado. Para melhorar a minha capacidade de atendimento 

nesta área, tive algumas apresentações dos produtos por representantes da marca e li literatura 

disponibilizada pelos laboratórios sobre estes produtos.  

4.8.3. Produtos de puericultura e obstetrícia 

De acordo com o decreto-lei n.º 10/2007, de 18 de janeiro, estes produtos são aqueles que se 

destinam a auxiliar o sono, a serenidade, a alimentação, a higiene e a sucção por parte das crianças. 

Neste grupo de produtos, encontram-se as tetinas para os biberões, as chupetas e as escovas de 

dentes. Já na área de obstetrícia há um grande interesse por cremes de hidratação e de prevenção 

de estrias [13]. 

O farmacêutico, durante o aconselhamento nesta área, deve ter um cuidado extra em toda a 

informação que fornece, uma vez que a população alvo destes produtos têm caraterísticas muito 

específicas. 

No meu estágio sempre que necessitei de ajuda nesta área recorri à equipa da FR. 

4.8.4. Produtos fitoterápicos 

Com base no decreto-lei n.º 176/2006, os produtos fitoterápicos são medicamentos à base de 

plantas, que possuem como SA uma ou mais substâncias derivadas de plantas, uma ou mais 

preparações à base de plantas ou uma ou mais substâncias derivadas de plantas em associação 

com uma ou mais preparações à base de plantas [8]. 

Estes medicamentos são usados para prevenir ou auxiliar o tratamento de algumas doenças. 

Porém, o seu uso indiscriminado pode apresentar riscos para o utente, devendo, o farmacêutico no 

ato de dispensa, informar o utente corretamente sobre estes produtos. 

Na FR existem alguns produtos fitoterápicos, sendo os mais solicitados laxantes, calmantes e 

adjuvantes do sono. 

4.8.5. Suplementos alimentares 

Os suplementos alimentares definem-se, segundo o decreto-lei n.º 136/2003, como “géneros 

alimentícios que se destinam a complementar e ou suplementar o regime alimentar normal e que 

constituem fontes concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou outras com efeito 

nutricional ou fisiológico” [14]. 

Hoje em dia, os suplementos alimentares são produtos muito procurados pela população, 

nomeadamente, para a concentração e memória, emagrecimento e multivitamínicos. 
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A FR tem uma grande variedade destes produtos e por isso tive a oportunidade de dispensar 

alguns deles. Aquando da dispensa, é importante elucidar o utente que deve ter um estilo de vida 

saudável e que os suplementos não substituem uma alimentação equilibrada. 

4.8.6. Produtos de alimentação especial 

Os produtos para alimentação especial são aqueles que, como o nome indica, possuem uma 

composição especial ou foram sujeitos a um processo de fabrico especial, sendo adequados às 

necessidades nutricionais especiais de determinados utentes. São utilizados por pessoas que 

tenham alguma alteração no processo de assimilação ou cujo metabolismo se encontre alterado e 

por lactentes ou crianças entre 1 a 3 anos de idade em bom estado de saúde [15].  

Durante o meu estágio dispensei alguns destes produtos, tais como, leites e papas para 

lactentes e espessantes. 

4.8.7. Medicamentos e produtos homeopáticos 

Segundo o decreto-lei n.º 176/2006, o medicamento homeopático é um “medicamento obtido a 

partir de substâncias denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um 

processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada de 

modo oficial num Estado Membro, e que pode conter vários princípios” [8]. 

Na FR, os produtos mais solicitados são as fórmulas para estados gripais, enjoos, rouquidão e 

fadiga muscular.  

4.8.8. Medicamentos e produtos manipulados 

Segundo a portaria n.º 594/2004, de 2 de junho, os medicamentos manipulados podem ser 

definidos como uma fórmula magistral ou preparado oficinal, que é preparado e dispensado sob o 

controlo de um farmacêutico. Estes são usados quando é necessária a adaptação de uma 

formulação existente às necessidades e particularidades do utente ou quando não existe nenhuma 

formulação disponível para o efeito. Esta portaria contém ainda as boas práticas de preparação de 

medicamentos manipulados, que devem ser aplicadas durante todo o processo [16]. 

Alem disso, para o cálculo do valor de venda destes medicamentos é utilizado o factor F. Este 

fator é atualizado todos os anos e comunicado à farmácia através de uma circular (Anexo XV). 

Como referi anteriormente, durante o meu estágio não tive oportunidade de preparar um 

medicamento manipulado, uma vez que, atualmente, são poucas as prescrições para este tipo de 

medicamentos. 

5. Serviços prestados pela Farmácia 

Hoje em dia a farmácia não é apenas conhecida como um local de venda de medicamentos, 

mas também como um espaço de promoção de saúde. Neste sentido, a FR tem disponível alguns 

serviços para os seus utentes. 

Durante o meu estágio efetuei a medição de todos os parâmetros que a seguir descrevo e 

prestei aconselhamento farmacêutico. 

5.1. Pressão arterial e pulsação 

Este é o serviço farmacêutico mais requisitado na FR. A pressão arterial (PA) elevada é um 

dos problemas cardiovasculares mais perigosos, devido às suas complicações secundárias. 
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Ao longo do meu estágio, tive a oportunidade de medir a PA várias vezes e a diferentes 

doentes. Em todos os casos, antes da medição propriamente dita, tentei sempre perceber o motivo 

pelo qual os utentes realizavam esta medição, se tomavam alguma medicação, se efetuavam a 

medição com regularidade e como costumavam estar os valores em medições anteriores. Além 

disso, tentei sempre perceber se o utente tinha efetuado algum tipo de atividade física na última 

hora, se tinha fumado ou se tinha ingerido bebidas energéticas, uma vez que estes comportamentos 

podem influenciar o valor obtido. 

A determinação é realizada com um tensiómetro automático e os valores de referência ideias 

para a PA rondam os 120/80 mmHg [17]. 

Após a medição, tentei prestar o aconselhamento mais adequado a cada situação. Foram 

vários os utentes que possuíam valores de PA acima dos valores de referência. Nestes casos, tentei 

sugerir medidas não farmacológicas adjuvantes, como a redução do consumo de sal, a prática de 

exercício físico, a cessação tabágica e a medição regular deste parâmetro. Quando os valores se 

mantinham anormalmente elevados, aconselhava o utente a procurar ajuda médica juntamente com 

os valores previamente obtidos, para que este pudesse instituir a terapêutica mais adequada.  

5.2. Determinação de parâmetros bioquímicos 

Na FR é possível efetuar a determinação de alguns parâmetros bioquímicos, nomeadamente, 

a glicemia e o colesterol total. A determinação destes dois parâmetros bioquímicos são serviços 

bastante requisitados pelos utentes, dado que permitem a monitorização da terapêutica de uma 

forma fiável, em poucos minutos. 

A medição da concentração da glicemia é um teste bioquímico de enorme relevância na 

sociedade atual, uma vez que permite avaliar a variação dos valores de forma a evitar complicações 

graves desta patologia. A FR disponibiliza aos seus utentes esta medição, com custo associado. 

Para uma correta avaliação, o utente deve estar em regime de jejum de pelo menos 8 horas. 

Casualmente, efetuei alguns testes após a refeição, sendo essencial que tenham decorrido pelo 

menos 2 horas da mesma, no entanto, o valor da glicemia pós-prandial é um valor menos fidedigno 

do que o da glicemia em jejum. 

Quando os valores se encontravam ligeiramente elevados, aconselhei a redução do consumo 

de açúcares, prática de exercício físico, entre outros. No entanto, quando os valores se mantinham 

anormalmente elevados, aconselhava o utente a procurar ajuda médica, juntamente com os valores 

previamente obtidos, para que este pudesse instituir a terapêutica mais adequada. 

O controlo do colesterol total também é importante, uma vez que é um fator de risco 

cardiovascular que pode levar a complicações sérias, tais como acidentes vasculares cerebrais e 

enfartes do miocárdio. A FR proporciona a medição do colesterol total, tendo também um custo 

associado. Nos casos de valores ligeiramente elevados, aconselhei a prática de exercício físico e 

uma dieta equilibrada e sempre que estes valores se mantinham anormalmente elevados, 

aconselhei a ida ao médico. 

Durante o meu estágio, sempre que os utentes tinham valores acima dos de referência, 

aconselhei a adoção de medidas não farmacológicas ou a procura do seu médico, consoante a 

gravidade da situação. 
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5.3. Rastreios de nutrição 

A FR tem, quinzenalmente, uma nutricionista que avalia o estado físico do utente, através do 

seu peso e IMC, elaborando planos alimentares direcionados a cada utente, de forma, a que este 

consiga atingir o seu peso ideal. 

Além disso, a nutricionista aconselha alguns produtos existentes na farmácia, nos casos em 

que o utente necessite de um tratamento específico.  

5.4. Rastreios de audioprotesista 

Em cada mês, existem rastreios auditivos na FR. Estes rastreios têm como objetivo avaliar a 

capacidade auditiva. Caso necessário, o audioprotesista responsável por estes rastreios, aconselha 

aparelhos auditivos aos utentes.  

6. VALORMED 

A VALORMED é a sociedade gestora de resíduos e de embalagens e medicamentos, criada 

em 1999, resultante da colaboração entre a indústria farmacêutica, distribuidores e farmácia. 

Esta sociedade tem como objetivo diminuir os riscos para a saúde pública, procedendo à 

recolha das embalagens e dos próprios medicamentos quando estão fora de prazo. Para a recolha 

destes medicamentos, existem contentores apropriados nas farmácias que, quando cheios, são 

selados e pesados, preenchendo-se a ficha do contentor (Anexo XVI), para depois serem entregues 

a um dos fornecedores (normalmente a Plural), que trata do armazenamento intermédio. No final, a 

VALORMED faz a recolha e separação para se proceder à reciclagem e incineração dos 

medicamentos de forma mais segura e ecológica [18].  

É importante referir que seringas e produtos biologicamente contaminados não devem ser 

colocados na VALORMED. 

Durante o meu estágio, verifiquei que são vários os utentes que entregam na FR medicamentos 

fora de prazo ou que já não administram mais. 

7. Formação contínua 

O farmacêutico deve obrigatoriamente atualizar-se, realizando várias formações, com o intuito 

de reforçar as suas competências técnicas e científicas para prestar um atendimento de qualidade. 

Esta formação contínua é essencial para o sucesso da sua intervenção enquanto profissional de 

saúde, uma vez que esta intervenção não depende apenas da formação adquirida na faculdade. 

Durante o meu estágio tive oportunidade de participar em algumas formações e apresentações 

por representantes de marca, que contribuíram bastante para o meu enriquecimento profissional. 

As formações em questão foram: Formação da PharmaNord® e Formação sobre os produtos 

Juzo®, fazendo inicialmente referência à doença venosa crónica. As apresentações por 

representantes de marca foram sobre os produtos La Roche Posay®, Vichy®, Sensodyne® e 

Parodontax®, sobre um produto da Urgo® e da nova linha Caudalie®. 

8. Conclusão 

Estes quatro últimos meses de estágio permitiram-me evoluir a nível profissional e pessoal. 

Este primeiro contacto com a atividade profissional foi um grande desafio e permitiu-me observar 

todo o papel do farmacêutico nesta área. Considero que o meu estágio na FR foi repleto de pontos 

fortes, que contribuíram ativamente para o meu sucesso, nomeadamente a equipa de profissionais, 
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a vasta gama de medicamentos e produtos disponíveis na farmácia e também a possibilidade de 

contactar com uma área desconhecida: a gestão de uma farmácia. Assim sendo, o meu estágio foi 

bastante dinâmico e interessante, proporcionando-me uma aprendizagem contínua e 

multidisciplinar. 

Considero ter executado com êxito esta parte do meu estágio, dado que desenvolvi 

competências que complementaram a minha formação académica e que serão certamente úteis na 

minha vida profissional. 

Concluo assim esta etapa com a sensação de dever cumprido, sentindo-me preparada para 

iniciar e desempenhar a atividade farmacêutica em toda a sua plenitude. 
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Parte II: Temas desenvolvidos no âmbito da atividade farmacêutica 

 

TEMA 1 – Alopecia 

1. Contextualização  

A alopecia é uma doença extremamente difícil de tratar em dermatologia [19]. Hoje em dia, é 

um problema comum que afeta cerca de 50% de homens e mulheres em idades variadas, sendo 

por isso uma preocupação da sociedade atual [20] [21]. 

No mercado existem vários produtos antiqueda, contudo, muitas vezes não são utilizados da 

melhor forma. Assim, o farmacêutico, enquanto promotor da saúde na comunidade, é responsável 

por intervir de forma eficaz na escolha de produtos adequados a cada doente. 

2. Introdução teórica 

A alopecia é conhecida vulgarmente como perda de cabelo. O que acontece é que, todos os 

dias cerca de 50 cabelos morrem, mas em condições ideais são substituídos por novos. Quando tal 

não acontece, há uma redução parcial ou total de cabelos (alopecia), doença que tem aumentado 

de número, particularmente na população jovem [19] [22] [23]. 

Historicamente, tem-se assumido que a alopecia é indicativa de má saúde e/ou mau estar 

psicológico causada por stress físico ou psicológico.  Contudo, a alopecia pode ser resultado de 

uma variedade de processos fisiológicos ou psicológicos, sendo o stress apenas um exemplo de 

causa deste problema. Além disso, a alopecia nem sempre é anormal ou tem origem patológica, 

sendo muitas vezes caraterizada como um problema sazonal [24]. 

3. O Cabelo 

Os folículos capilares (FC) são parte integrante da pele dos mamíferos e vão produzir 

filamentos compostos por queratina. O cabelo tem como função ajudar a epiderme a manter a 

barreira protetora do corpo contra fatores externos [25].  

O cabelo pode ser dividido em 3 secções (Figura 5): 

▪ o caule, que é a parte visível do cabelo; 

▪ a raiz, que não é visível e está localizada sob o couro cabeludo; 

▪ o bulbo, que é a parte mais profunda do cabelo [22]. 

 

Figura 5: Anatomia do Folículo Capilar. Adaptado de [26] 

Caule 

Raiz 

Bulbo 
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O bulbo é a parte mais importante do FC, pois contém células da matriz do cabelo que originam 

todas as estruturas do cabelo [22]. 

4. Ciclo de Crescimento do Cabelo 

O FC tem um papel importante no controlo do processo de crescimento do cabelo, sendo 

composto por epiderme e derme [19]. 

A queda de cabelo pode resultar de uma desregulação no ciclo de crescimento do cabelo que 

está dividido em três fases: anagénica, catagénica e telogénica. A fase anagénica é também 

conhecida como fase de crescimento, a catagénica como fase intermédia e a telogénica como fase 

de repouso (Figura 6) [20]. 

 

 Figura 6: Ciclo de Crescimento do Cabelo. Adaptado de [27] 

 

A fase anagénica é a fase em que o cabelo está em crescimento, uma vez que as células do 

bulbo se multiplicam e permitem o crescimento do cabelo. Esta é a fase de maior duração, podendo 

durar entre 3 a 6 anos. Quanto mais tempo o cabelo permanecer nesta fase mais cresce [19] [22]. 

Na fase catagénica as células param de se multiplicar e o cabelo encolhe e para de crescer.  

Esta fase tem uma duração de 2 a 3 semanas [19] [22]. 

Na última fase, telogénica, os cabelos tornam-se dormentes e os FC estão completamente 

inativos. Começa assim, o processo normal de queda do cabelo, tendo uma duração de 2 a 4 meses 

[19] [22]. 

5. Causas da Alopecia 

Os tipos de cabelo são influenciados por grupos étnicos e variam de região para região e 

consequentemente isto pode refletir na variação dos fatores comuns e incomuns da perda de cabelo 

[23]. 

A causa da perda de cabelo é o desequilíbrio entre a fase anagénica e telogénica do ciclo de 

crescimento do cabelo [19]. São vários os fatores que podem causar este desequilíbrio, provocando 

posteriormente a queda de cabelo. Alguns destes fatores são: o stress psicológico; problemas 

metabólicos; doenças hormonais, tais como, distúrbios na tiroide; deficiências em micronutrientes, 

como por exemplo, em ferro; cirurgia; anemia, entre outros [21] [22]. 

 

 

3. Fase Telogénica 

(Repouso) 

2. Fase Catagénica 

(Transição) 

1. Fase Anagénica 

(Crescimento) 

4. Queda 
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6. Tipos de Alopecia 

Existem três tipos principais de alopecia: 

a) Alopecia Androgénica (AA); 

b) Eflúvio Telogénico (ET); 

c) Alopecia Induzida pela Quimioterapia (AIQ). 

A AA é a forma mais comum de alopecia em adultos e carateriza-se pela queda progressiva de 

cabelo devido à miniaturização do FC, e tem um aumento gradual com a idade [21] [22] [23] [25]. 

Este tipo de alopecia ocorre principalmente no topo da cabeça [22]. Atualmente, acredita-se que a 

AA é causada por alterações nas hormonas esteroides masculinas, conhecidas como androgénios. 

Além disso, variantes no gene recetor de androgénios também estão implicadas na AA [25]. 

O ET é uma forma particularmente alarmante da alopecia que afeta todo o couro cabeludo. 

Este tipo de queda de cabelo ocorre quando um número elevado de cabelos entra na fase telogénica 

(repouso) [21] [22] [25]. Os pacientes com este tipo de alopecia estão normalmente de boa saúde, 

sem anorexia ou deficiência em nutrientes, por outro lado, podem-se sentir ansiosos e 

ocasionalmente sentir uma sensação dolorosa ou ardente no couro cabeludo [25]. Normalmente, o 

ET é uma desordem crónica, mas intermitente e um sinal deste distúrbio é o aumento de cabelos 

na escova ou no chuveiro [21] [25]. 

Por último, e tal como o nome indica, a AIQ, ocorre devido aos fármacos utilizados no 

tratamento de cancros que causam toxicidade aos FC [25]. 

7. Rastreio Capilar Tricovel® 

O rastreio capilar na FR foi promovido pela marca Tricovel®. Estes rastreios permitem avaliar 

o couro cabeludo do utente e permitem um melhor aconselhamento nos produtos que devem utilizar, 

tornando desta forma o atendimento personalizado. 

Para este atendimento personalizado, esteve presente uma técnica responsável por fazer a 

avaliação do couro cabeludo dos utentes com a ajuda de um aparelho próprio para o efeito (Anexo 

XVII) que está diretamente sincronizado com um programa de computador (Anexo XVIII).  

Os produtos da linha Tricovel® têm um complexo inovador e único, a Biogenina® (Figura 7), 

que contribui para a manutenção de um cabelo normal tanto em homens como mulheres [22]. 

 

Figura 7: Forma de atuação da Biogenina®. Adaptado de [28] 

 



xxxiii 
 

A eficácia do tratamento com estes produtos foi testada em homens e mulheres com problemas 

de cabelo, através de estudos in vitro de forma a verificar o mecanismo de ação dos ingredientes 

destes produtos e através de estudos clínicos de acordo com os protocolos farmacêuticos e com 

controlo dermatológico. 

A linha Tricovel® tem uma variada gama de produtos que inclui comprimidos, ampolas, 

champôs e sérum. Estes produtos prometem prolongar a fase anagénica, estimular a atividade do 

bulbo, melhorar a função do cabelo e proteger o cabelo do stress físico e emocional, fumo, poluição, 

entre outros [22]. 

Como exemplos deste rastreio, decidi escolher dois casos da FR, um em que o couro cabeludo 

se encontrava normal com um pouco de caspa (Anexo XIX) e só necessitava dos tratamentos 

normais (champô tricovel óleo anticaspa) e um caso estranho em que o couro cabeludo do utente 

apresentava sangue e uma carraça (Anexo XX). Neste último caso, foi aconselhado ao utente 

marcar uma consulta médica para tratar da carraça. 

Além destes casos, apareceram outros em que para além de um champô foi aconselhado um 

tratamento apropriado à queda de cabelo, nomeadamente comprimidos e sérum. 

8. Conclusão e impacto da atividade desenvolvida 

A alopecia é um problema angustiante para a maioria das pessoas que o têm, quer sejam 

homens ou mulheres. Sendo um problema da sociedade atual, apresenta grande morbilidade 

psicológica, o que pode levar a um agravamento da doença uma vez que o stress psicológico é uma 

das causas deste distúrbio. 

O farmacêutico enquanto promotor da saúde na comunidade é responsável por intervir de 

forma eficaz na ajuda dos doentes para resolverem este problema e impedir que problemas mais 

alarmantes possam surgir, devido ao impacto psicológico e emocional que a alopecia pode ter nos 

doentes. 

Na FR realizou-se um rastreio capilar no dia 24 de novembro de 2016 e para promover e 

divulgar a atividade fiz um panfleto sobre o tema, que também foi distribuído, no dia, aos utentes 

que foram ao rastreio (Anexo XXI). Esta atividade foi benéfica para população, porque os utentes 

ficaram mais informados sobre o tema e também para a Farmácia uma vez que aumentou a relação 

de proximidade com os seus utentes. Para mim enquanto futura farmacêutica, permitiu melhorar os 

meus conhecimentos sobre o tema, enriquecendo a minha capacidade profissional a lidar com 

utentes com este distúrbio. 
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TEMA 2 – Candidíase Vaginal 

1. Contextualização 

A candidíase vaginal (CV) é um problema considerável em mulheres em idade fértil [29], 

afetando milhões a cada ano [30]. Cerca de três-quartos das mulheres durante a idade fértil têm 

pelo menos um episódio de CV e aproximadamente metade têm dois ou mais episódios [31]. 

A CV é um problema desagradável e incómodo, que mesmo não sendo grave, deve ser sempre 

tratado [32]. 

Na farmácia existem alguns produtos que podem ser aconselhados no tratamento desta 

sintomatologia. Assim, o farmacêutico, enquanto promotor de saúde na comunidade, deve intervir 

de forma eficaz no tratamento desta infeção e se necessário encaminhar o doente para o médico. 

2. Introdução teórica 

A CV define-se como uma vaginite sintomática (inflamação da vagina), que frequentemente 

afeta a vulva e a vagina, e é provocada pelo fungo Candida, sendo a espécie Candida albicans 

responsável por cerca de 85-90% dos casos [32] [33] [34]. Contudo, a identificação de outras 

espécies, nomeadamente Candida glabrata, Candida tropicalis e Candida parapsilosis tem 

aumentado [30] [35]. 

Hoje em dia, estima-se que a CV é a segunda causa mais comum de vaginite, a seguir à 

vaginose bacteriana [36]. 

A presença de agentes patogénicos no nosso organismo é habitual, por isso, mesmo quando 

nos encontramos de boa saúde, os fungos, neste caso especifico a Candida albicans, residem, com 

frequência na vagina, uma vez que fazem parte da microflora vaginal [31] [32]. 

O desenvolvimento da CV é geralmente atribuído a um desequilíbrio na quantidade de fungos 

que se produzem na vagina [30] [32] [36].  Este distúrbio está associado ao desequilíbrio do pH da 

mucosa vaginal (pH aproximadamente de 4), que quando ocorre permite a multiplicação 

descontrolada dos fungos e consequentemente o aparecimento de uma infeção e de todos os 

sintomas que lhes estão associados [32]. 

A CV pode ser recorrente ou não. A CV recorrente é definida como quatro ou mais episódios 

sintomáticos por ano, sendo os sintomas severos [34] [35]. 

3. Agente etiológico 

A espécie Candida albicans é o principal agente etiológico envolvido na CV [37]. A Candida 

albicans é um microrganismo eucariota [38], sendo por isso mais diferenciado que as bactérias. 

Esta espécie tem uma capacidade extraordinária de se adaptar a diferentes ambientes, sendo 

classificado como um fungo comensal e patogénico oportunista em humanos [38]. Esta dualidade 

deve-se à sua capacidade morfológica de se transformar de uma célula redonda/oval (A) para uma 

célula com hifas (B) (Figura 8) [38]. A forma A está predominantemente associada ao comensalismo 

enquanto a forma B está associada a patogenicidade [38].  

Quando as células se encontram na forma A são toleradas pelo hospedeiro e são mantidas 

num baixo número na superfície epitelial da vagina por uma série de mecanismos que inibem a 

transição para a forma B. Contudo, quando estes mecanismos se tornam defeituosos, a forma A 

transforma-se na B, expressando os seus traços de virulência [38]. 
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Figura 8: Transformação morfológica da Candida albicans [38]. 

 

4. Fatores de risco 

Embora qualquer mulher possa desenvolver CV, existem algumas mulheres mais suscetíveis 

à infeção [32]. 

Os fatores de risco incluem gravidez, diabetes mellitus, uso excessivo de antibióticos e de roupa 

interior sintética e/ou justa, higiene íntima excessiva ou com produtos desadequados e menopausa 

[31] [32] [34] [39].  

As mulheres com diabetes têm um nível de glicose mais elevado no sangue e tecidos, o que 

constitui um ambiente preferencial para o desenvolvimento de fungos, a nível da sua alimentação e 

reprodução [32]. 

O uso de antibióticos causa alterações na microflora vaginal, o que aumenta a colonização de 

Candida devido a alterações a nível do pH vaginal [31] [32]. O mesmo pode acontecer se usarmos 

roupa demasiado justa, que não permita a respiração da pele, durante períodos prolongados [32]. 

A incidência da CV aumenta com a iniciação da atividade sexual, mas não foi encontrada uma 

evidência direta de que a CV é transmitida sexualmente [34]. 

5. Manifestações clínicas  

O desconforto é a maior complicação [34], porém também se podem sentir outros sintomas, 

nomeadamente, prurido, ardor, dispareunia, ligeira dor, edema vaginal e vulvar e um corrimento 

anormal (espesso e de cor branca amarelada) [32] [34] [39]. Embora estes sintomas sejam bastante 

desconfortáveis, podem ser rápida e facilmente eliminados, tratando o local da infeção e acalmando 

a irritação [32]. 

A balanite (inflamação da glande do pénis) pode ocorrer nos parceiros das mulheres com CV, 

mas é algo raro [34]. 

6. Diagnóstico 

O diagnóstico de CV é frequentemente feito clinicamente pela presença de prurido vulvar, dor, 

inchaço e vermelhidão, porém, um exame microscópico da secreção vaginal também pode ser útil, 

uma vez que, em 50 a 80% dos casos é possível visualizar microscopicamente micélios [31] [40]. 

O diagnóstico deve ser feito em mulheres que apresentam sinais e sintomas de CV e através 

de uma preparação a fresco (solução salina de hidróxido de potássio a 10%) da secreção vaginal. 

Quando se encontram leveduras de forma redonda/oval com gemulação multilateral, hifas ou 

pseudohifas, o resultado é positivo para CV e a mulher deve ser tratada [40]. 

 

A B 
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7. Tratamento 

O arsenal terapêutico disponível para o tratamento de infeções fúngicas é um pouco restrito 

[37], sendo os azóis o grupo mais diversificado de antifúngicos. Os azóis podem ser classificados 

em derivados do imidazol (imidazóis) e derivados do triazol (triazóis). 

Os azóis são antifúngicos que atuam na membrana citoplasmática dos fungos inibindo a síntese 

do ergosterol [37]. Estes compostos atuam ligando-se ao grupo heme (através dos azotos) da 

enzima 14-α-desmetilase fúngica e inibem-na o que consequentemente impede que o ergosterol se 

forme, inibindo o crescimento fúngico (Figura 9). 

 

Figura 9: Ação dos azóis na síntese do ergosterol. Adaptado de [41]. 

 

Para o tratamento eficaz desta infeção estão disponíveis no mercado azóis orais e intravaginais 

[39] [42] e por norma, um tratamento de 3 a 7 dias é suficiente para resultados positivos [42]. Os 

derivados imidazólicos são mais utilizados nos antifúngicos intravaginais enquanto os derivados 

triazólicos são utilizados nos antifúngicos orais. 

7.1. Medidas não farmacológicas 

Para o tratamento desta infeção, uma higiene íntima adequada contribui favoravelmente para 

o seu tratamento como prevenção [32]. Hoje em dia, na farmácia é possível encontrar vários 

produtos de higiene destinados especialmente para a zona íntima.  

O papel dos probióticos no tratamento desta doença ainda é contestado [31], porém, como os 

probióticos promovem o balanço da microflora do hospedeiro pensa-se que podem ter benefícios 

na prevenção desta doença. Na farmácia também é possível encontrar estes produtos, como por 

exemplo o Atyflor®. 
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7.2. Medidas farmacológicas 

Conforme a gravidade da infeção existem tratamentos diferentes [31]. As CV menos graves 

são tratadas com azóis locais e uma dose única de azóis orais também é eficaz neste caso. Nas CV 

mais graves o tratamento deve ser mais prolongado, consistindo em múltiplas doses de azóis orais 

e pelo menos uma semana de azóis locais [31].  

A eficácia dos azóis intravaginais ou orais parece ser igualmente eficiente no tratamento de 

crises agudas. Assim sendo, estes dois tratamentos são igualmente eficazes quando se trata de 

sintomas a curto prazo; quando os sintomas são de longo prazo os azóis orais são mais eficazes. 

Além disso, os azóis orais são benéficos na prevenção da recorrência da infeção [36]. 

Na redução dos sintomas, uma única dose ou múltiplas doses de azóis vaginais têm igual 

eficácia a reduzir a persistência dos sintomas [34]. 

Na CV, o tratamento local implica a introdução profunda de comprimidos vaginais ou creme e 

a aplicação de creme na vulva e locais externos também atingidos [43].  

7.2.1. Métodos químicos tópicos 

▪ Clotrimazol 

O clotrimazol (Figura 10) é um derivado imidazólico sintético com um amplo espetro de 

atividade antimicótica, ou seja, tem atividade antifúngica. Tal como foi referido anteriormente, este 

composto atua inibindo a síntese do ergosterol (componente importante da membrana celular dos 

fungos). Esta ação conduz a uma maior permeabilidade da membrana e uma aparente perturbação 

dos sistemas ligados à membrana, o que resulta na perda de compostos intracelulares essenciais 

e, eventualmente, provoca a lise celular [44]. 

 

Figura 10: Clotrimazol [44] 

 

Este composto é indicado no tratamento de vulvovaginites de origem fúngica. Quando a 

formulação é em creme vaginal, este deve ser introduzido na vagina, o mais profundamente 

possível, com um aplicador de creme, de preferência ao deitar, e o tratamento deve ser repetido 

pelo menos durante 6 dias consecutivos. Quando se trata de comprimidos vaginais, a posologia 

deve ser 100 mg/dia, repetidos durante 6 dias consecutivos ou 200 mg/dia, repetidos durante 3 dias 

consecutivos ou 500 mg em aplicação única. A estas duas formas farmacêuticas pode-se sempre 

associar a aplicação de creme vaginal na zona exterior da vagina [43]. 

A absorção do clotrimazol na vagina é de 3-10% e as concentrações fungicidas permanecem 

na vagina durante três dias após a aplicação do fármaco [44]. 
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▪ Nitrato de econazol 

O nitrato de econazol (Figura 11) é um derivado imidazólico frequentemente usado como 

agente antifúngico tópico. É um composto que destrói os fungos devido à sua capacidade de 

suprimir a capacidade de estes crescerem e se reproduzirem. Tal como o composto anterior, inibe 

a enzima 14-α-desmetilase que está envolvida na síntese do ergosterol [45]. Como o ergosterol é 

um componente essencial da membrana celular fúngica, a sua inibição resulta no aumento da 

permeabilidade da membrana e consequente perda de conteúdos celulares [46]. 

 

Figura 11: Nitrato de econazol [45] 

 

Este composto é indicado no tratamento de vulvovaginites de origem fúngica. Quando a 

formulação é em creme, este deve ser introduzido na vagina, o mais profundamente possível, com 

um aplicador de creme, de preferência ao deitar, e o tratamento deve ser repetido pelo menos 

durante 14 dias consecutivos. Quando se trata de óvulos, a posologia deve ser 150 mg/dia, durante 

3 dias consecutivos ou, aplicação única, no caso de formulações de ação prolongada. A estas duas 

formas farmacêuticas pode-se sempre associar a aplicação de creme vaginal na vulva, aplicando 

uma camada de creme nesta zona [43]. 

Após a aplicação tópica de nitrato de econazol, a sua absorção sistémica é muito baixa. 

Contudo, a maior parte do fármaco aplicado permanece na superfície da pele [46]. 

7.2.2. Métodos químicos sistémicos  

▪ Fluconazol 

O fluconazol (Figura 12) é um derivado triazólico sintético com atividade antifúngica. O seu 

mecanismo de ação é igual aos compostos anteriores, ou seja, inibe a enzima 14-α-desmetilase o 

que impede a formação do ergosterol, isto danifica a membrana, produzindo alterações nas funções 

da membrana e permeabilidade da mesma [47]. 
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Figura 12: Fluconazol [47] 

 

Este composto está indicado no tratamento de candidíases vaginais agudas ou recorrentes. A 

posologia nesta infeção são 150 mg em dose única [43]. 

O fluconazol é rápida e quase completamente absorvido no trato gastrointestinal. A sua 

biodisponibilidade oral excede os 90% em adultos e em jejum e a sua absorção não é afetada por 

alimentos [46]. 

▪ Itraconazol 

O itraconazol (Figura 13) é um derivado triazólico, administrado oralmente, com ação 

antifúngica. Este composto interage com a 14-α-desmetilase, que é necessária para converter o 

lanosterol em ergosterol, diminuindo assim a quantidade deste composto. O ergosterol é um 

componente essencial na membrana celular fúngica e a sua inibição aumenta a permeabilidade 

celular, levando a perda de componentes celulares [48]. 

 

Figura 13: Itraconazol [48] 

 

Este composto está indicado no tratamento de candidíases vulvovaginais. Para tratamento da 

CV deve ser ingerido 200 mg de 12 em 12 horas, durante 1 dia (a solução oral apresenta uma 

biodisponibilidade maior à das capsulas). [43] 

A biodisponibilidade oral do itraconazol é de 55% e é máxima quando tomado com uma refeição 

completa [48]. 
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Tabela 2: Medidas farmacológicas existentes na farmácia [43 – 48] 

Métodos 

Químicos 

Tópicos 

Princípio 

Ativo 

Fórmula 

Molecular 

Forma 

Farmacêutica 

Nome 

Comercial 

Tipo de 

Medicamento 
Genérico 

Clotrimazol C22H17ClN2 

Comprimido 

vaginal 

Gino-

Canesten® 
MNSRM ✓  

Creme vaginal 
Gino-

Canesten® 
MNSRM ✓  

Nitrato de 

econazol 
C18H16Cl3N3O4 

Creme vaginal 

+ óvulo 

Gyno-

Pevaryl® 

Combipack 

MNSRM X 

Óvulo 
Gyno-

Pevaryl® 
MNSRM X 

Creme vaginal 
Gyno-

Pevaryl® 
MNSRM X 

Métodos 

Químicos 

Sistémicos 

Fluconazol C13H12F2N6O Comprimido Diflucan® MSRM ✓  

Itraconazol C35H38Cl2N8O4 Comprimido Sporanox® MSRM ✓  

 

 

8. Profilaxia 

Existem algumas formas de prevenir e evitar reincidências de CV. Alguns conselhos de 

prevenção são: 

▪ Não usar roupa justa para a pele respirar; 

▪ Optar por roupa interior de algodão para que absorva a transpiração e possa ser lavada a 

temperaturas superiores a 60ºC; 

▪ Depois de urinar, limpar-se cuidadosamente sempre da frente para trás; 

▪ Lavar-se sempre uma a duas vezes por dia, com movimentos da parte da frente para a parte 

de trás; 

▪ Utilizar produtos de higiene que não sejam agressivos e que sejam formulados 

especialmente para a zona íntima; 

▪ Não partilhar as suas toalhas e trocá-las regularmente [32]. 

9. Factos sobre a Candidíase vaginal 

Alguns factos sobre a CV são: 

▪ 3 em cada 4 mulheres contraem CV numa determinada altura da sua vida; 

▪ Qualquer mulher pode ser infetada; 

▪ A presença de fungos na vagina é normal; 

▪ O tratamento da doença é simples [32]. 
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10. Conclusão e impacto da atividade desenvolvida 

A CV é um problema de saúde pública que afeta muitas mulheres. Este problema apresenta 

grande morbilidade física devido à sintomatologia que provoca e também morbilidade psicológica, 

uma vez que muitas mulheres ainda não se sentem à vontade para falar sobre problemas que 

afetam a sua intimidade. 

O tratamento desta patologia foca-se principalmente na eliminação do agente etiológico, mas 

também na diminuição dos sintomas causados, uma vez que são bastante desconfortáveis para a 

mulher. 

Durante o meu estágio, deparei-me com algumas situações de mulheres com sintomas de CV. 

Notei que para além do desconforto que algumas mulheres sentiam a falar sobre o tema, algumas 

não tinham nenhuma noção de métodos de prevenção desta infeção.  

Neste contexto e sabendo que o farmacêutico enquanto promotor de saúde na comunidade 

deve intervir de forma eficaz na ajuda dos doentes, decidi fazer um slideshow (Anexo XXII) sobre o 

tema para apresentar no televisor da FR, com o intuito de instruir da melhor forma os seus utentes. 

Esta atividade foi benéfica para população, porque os utentes ficaram mais esclarecidos sobre 

o tema. Para mim enquanto futura farmacêutica, permitiu-me melhorar os meus conhecimentos 

sobre o tema, enriquecendo a minha capacidade profissional a lidar e aconselhar pessoas com esta 

patologia. 
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TEMA 3 – Contraceção Oral de Emergência 

1. Contextualização 

A contraceção oral de emergência (COE) é um método importante para garantir a autonomia 

reprodutiva feminina [49], proporcionando uma oportunidade única de as mulheres evitarem uma 

gravidez indesejada após uma relação sexual não protegida (RSNP) [50]. 

Nas farmácias existem dois métodos de COE que podem ser aconselhados pelo farmacêutico, 

uma vez que se tratam de MNSRM, ou seja, de venda livre. Assim sendo, o farmacêutico, enquanto 

promotor de saúde, deve prestar todo o esclarecimento devido aquando da dispensa destes 

medicamentos. 

2. Introdução teórica 

A COE ou “pílula do dia seguinte” (designada no senso comum) é um método contracetivo oral 

que pode ser utilizado em situações de emergência, após uma RSNP, sendo um método destinado 

a evitar uma gravidez indesejada [49] [51] [52] [53]. Constitui uma segunda linha na prevenção 

primária da gravidez não desejada e é o único método que pode ser utilizado para prevenir a 

gravidez após a relação sexual [51]. 

Os acidentes podem acontecer e pode existir uma relação sexual de risco, mesmo que o casal 

se tente proteger e adotar medidas contracetivas [54]. Desta forma, a COE pode ajudar a prevenir 

uma gravidez em várias circunstâncias, tais como, uso incorreto ou falha do método contracetivo, 

relação sexual desprotegida ou agressão sexual [55] [56]. Alguns exemplos de relação sexual de 

risco são: rompimento acidental do preservativo, preservativo fica retido na vagina, esquecimento 

da toma da pílula, não utilização de método contracetivo, utilização incorreta do anel vaginal, 

expulsão total ou parcial do dispositivo intrauterino, entre outras [54].  

A COE está indicada em mulheres em idade fértil, incluindo adolescentes; é segura, não é 

abortiva e não tem efeitos teratogénicos [51] [52] [54] [57]. Além disso, a COE reduzindo o número 

de gravidezes indesejadas, pode diminuir o número de interrupções voluntárias da gravidez [51]. 

3. Contraceção Oral de Emergência 

No mercado português existem dois métodos de COE: levonorgestrel (LNG) de 1,5 mg e 

acetato de ulipristal (AUP) de 30 mg. Da primeira existem duas marcas comerciais: Postinor® e 

Norlevo® e da segunda apenas uma, ellaOne®. 

Estas duas abordagens terapêuticas diferem no intervalo de eficácia da COE, isto é, no caso 

do LNG deve ser tomado até 72 horas após a RSNP e no caso do AUP pode ser tomado até 120 

horas após a RSNP [51]. 

 

Tabela 3: Métodos de contraceção oral de emergência existentes em Portugal [55] [57]. 

Método Nome Comercial Dosagem Intervalo de Eficácia 

Levonorgestrel 
Postinor® 

1,5 mg, toma única 
Nas 72 horas após 

RSNP Norlevo® 

Acetato de Ulipristal ellaOne® 30 mg, toma única 
Nas 120 horas após 

RSNP 
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É importante referir que a eficácia da COE é tanto maior quanto mais cedo for a toma após a 

relação sexual [51] [52]. E só saberá se funcionou quando começar o período menstrual seguinte 

[54]. 

3.1. Mecanismo de Ação 

As evidências científicas suportam que a COE atua no bloqueio e atraso da ovulação e revelam 

que é ineficaz quando a ovulação já ocorreu [55] [57], por isso, a COE não é 100% eficaz [54]. 

Os dois métodos existentes atuam a nível da hipófise bloqueando o pico da hormona luteínica 

(LH) [57].  

O LNG atua na fase pré-ovulatória precoce, não tendo qualquer efeito se já se tiver iniciado a 

subida de LH ou no dia do pico de LH e atrasa a ovulação até 3 dias, dependendo da fase do ciclo 

e do intervalo de tempo decorrido depois da RSNP. O AUP atua na fase pré-ovulatória precoce e 

tardia, atuando antes do início da subida de LH até ao pico de LH, tendo por isso um efeito de maior 

tempo (até 5 dias) após a RSNP que o LNG [57]. 

 

Tabela 4: Mecanismo de ação [57] 

Método Ovulação Fertilização Implantação Gravidez 
Modo de 

ação/eficácia 

Levonorgestrel 

Inibe ou 
atrasa a 

ovulação até 
3 dias 

Sem efeito Sem efeito Sem efeito 

Atua no início do 
pico pré-

ovulatório de LH 
(pré-ovulatório 

precoce) 

Acetato de 
Ulipristal 

Inibe ou 
atrasa a 

ovulação até 
5 dias 

Sem efeito Sem efeito Sem efeito 

Atua na fase 
inicial 

e tardia do pico 
pré-ovulatório de 

LH (pré-
ovulatório 

precoce e tardio) 

 

O atraso da ovulação por um período de 5 dias corresponde ao tempo médio de vida dos 

espermatozoides no trato genital [57]. Assim sendo, ao atrasar a libertação do óvulo, os 

espermatozoides não conseguem fecunda-lo, impedindo assim uma gravidez [54]. 

 

3.2. Levonorgestrel 

O LNG (Figura 14) é uma pílula progestativa, ou seja, só contém uma hormona sintética 

semelhante à progesterona [55] [57] [58], que tem como função inibir a ovulação [58]. 
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Figura 14: Levonorgestrel [58] 

 

O LNG está disponível em qualquer farmácia sem prescrição médica e consiste na toma de um 

único comprimido, para prevenir uma gravidez não desejada até 72 horas após uma RSNP [53]. 

O LNG tem uma eficácia de 99% na prevenção de uma gravidez não planeada, quando tomada 

nas primeiras 24 horas e 84% até 72 horas (3 dias) após a RSNP [59] [60]. 

Neste caso, a pílula anticoncecional oral utilizada diariamente pode ser imediatamente iniciada 

após o uso de LNG [50]. 

3.3. Acetato de Ulipristal 

O AUP (Figura 15) é um modulador seletivo dos recetores progesterona [55] [57] [60] com 

atividade anti-progesterona [61]. O AUP ao ligar-se ao recetor progesterona, impede que a 

progesterona se liga a este e bloqueia o aumento da LH, que ocorre antes da ovulação, inibindo ou 

retardando a ovulação e afetando o tecido do endométrio [60] [61]. 

 

Figura 15: Acetato de Ulipristal [61] 

 

Quando se toma a AUP devemos esperar até 5 dias para voltar a tomar pilula anticoncecional 

oral, uma vez que se pensa que as propriedades da AUP diminuem a eficácia contracetiva da pilula 

“normal” [50] [55]. 

Através de estudos foi possível comprovar que o AUP é mais eficaz que o LNG, tal como é 

possível visualizar na tabela 5 [60]. 
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Tabela 5: Eficácia do acetato de ulipristal e do levonorgestrel na contraceção oral de emergência [60] 

Tempo após a RSNP 
Gravidezes por população de doentes 

Acetato de Ulipristal Levonorgestrel 

0 – 24 horas 5/584 (0.9%) 15/600 (2.5%) 

0 – 72 horas 22/1617 (1.4%) 35/1625 (2.2%) 

0 – 120 horas 22/1714 (1.3%) 38/1731 (2.2%) 

 

 

4. Advertências 

Existem alguns avisos que são de elevada relevância para a mulher que usa a COE, sendo 

eles:  

▪ A COE é um método ocasional [53] [54] [56]; 

▪ Em caso algum a COE deve substituir o uso regular de método contracetivo [52] [53] [54]; 

▪ A COE não é útil se a mulher já estiver grávida [51]; 

▪ Após o uso de LNG, nos 7 dias seguintes deve usar um método de contraceção de barreira, 

por exemplo, o preservativo, sempre que houverem relações sexuais [52] [54] [60]. No caso do AUP 

é aconselhado o uso de preservativo até à próxima menstruação [62];  

▪ Se estiver a tomar um contracetivo hormonal, continue a tomá-lo normalmente se tomar 

LNG, no caso do AUP espere 5 dias até retomar a toma [54]; 

▪ O AUP é excretado no leite materno [60]; 

▪ Se ocorrerem vómitos num intervalo até 3 horas após a toma de LNG ou AUP deve repetir 

a COE com administração prévia de um antiemético [57]; 

▪ Caso a menstruação tenha um atraso superior a 5 dias no caso de LNG ou 7 dias no caso 

do AUP, a utente deve realizar um teste de gravidez [51]. 

5. Contraindicações 

A COE é segura e não tem associado nenhum efeito adverso grave, estando apenas 

contraindicada na gravidez e aleitamento [43] [56] [57]. 

Ambos os métodos devem ser utilizados com precaução nas mulheres com hipersensibilidade 

à SA [57]. 

No caso do LNG, deve-se ter prudência em doentes com alteração da função hepática [43] e 

no caso do AUP deve ser usado com precaução nas mulheres com asma não controlada [57]. 

6. Efeitos Adversos 

Os efeitos secundários são raros, ligeiros, transitórios e sem necessidade de terapêutica 

adicional [57]. 

Os efeitos adversos mais comuns incluem náuseas e vómitos, cefaleias, tonturas/vertigens, 

aumento da sensibilidade (tensão) mamária, dores pélvicas (dismenorreia), hemorragias uterinas 

intermenstruais e alterações no sangramento menstrual do próximo mês [55] [56] [57] [60].  
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Com o uso de LNG a menstruação pode antecipar 1 a 2 dias e com o uso de AUP pode atrasar 

2 dias. O LNG e o AUP não têm interferência na duração e no volume do fluxo menstrual [57] [60]. 

7. Informação e Aconselhamento Farmacêutico 

Por norma, as mulheres que solicitam a COE apresentam ansiedade, devendo por esta razão 

o aconselhamento ser efetuado de uma forma ainda mais compreensiva, objetiva e isenta de juízos 

de valor [51]. 

Aquando da dispensa destes medicamentos, o farmacêutico deve prestar toda a informação e 

aconselhamento ao utente. Deve apresentar o grau de eficácia e segurança do método, referir a 

posologia, alertar para os possíveis efeitos adversos e deve referir de forma metódica que a COE 

não é um método contracetivo regular [51]. Além disso, o farmacêutico deve aconselhar outro 

método contracetivo para o futuro, caso a razão de correr à COE tenha sido por não utilizar outro 

método. 

8. Questões Frequentes 

➢ São necessários exames para o uso de COE? 

Não, para o uso de COE não é necessário a realização de qualquer exame [57]. 

➢ É necessária uma consulta de revisão após a utilização de COE? 

Não é necessária uma consulta de revisão após a toma de COE, mas se a menstruação não 

aparecer num período até 3 semanas após a toma de COE deverá ser efetuado um teste de gravidez 

[57]. 

➢ É possível repetir a COE? 

O LNG é seguro e pode ser repetido no mesmo ciclo, se ocorrer uma RSNP num período 

superior a 72 horas após a ultima toma. O AUP não deve ser repetido no mesmo ciclo, mas pode 

ser repetido no mesmo ano [57]. 

9. Conclusão e impacto da atividade desenvolvida 

Hoje em dia, as farmácias representam uma alternativa importante à rede pública de serviços 

de saúde, porque permanecem abertas à noite e fins-de-semana, facilitando a obtenção de COE 

em tempo oportuno [49]. 

O farmacêutico enquanto promotor de saúde deve zelar pela manutenção da qualidade e 

segurança dos produtos vendidos e deve alertar para o uso racional dos medicamentos, de modo, 

a evitar riscos e efeitos nocivos para a saúde [49]. Além disso, deve estar atualizado e aproveitar a 

procura de COE para promover a importância do uso de um método de contraceção regular na 

prevenção da gravidez [57]. 

As evidências científicas demonstram que garantir a acessibilidade à COE não aumenta os 

comportamentos de risco e que além disso, melhora a sua utilização e precocidade da toma, tendo-

se mesmo verificado uma melhor consistência na toma do método contracetivo regular [57]. Apesar 

disso, decidi fazer um folheto informativo sobre a COE (Anexo XXIII) de forma a elucidar os utentes 

da FR dos diferentes métodos existentes, dos possíveis efeitos adversos e algumas informações 

relevantes no uso de COE. 
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ANEXOS  

Anexo I – Cronograma do período de Estágio 
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Anexo II – Sistema de análise dermatológico integral 
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Anexo III – Robô  
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Anexo IV – Frigorífico  
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Anexo V – Cofre de armazenamento de psicotrópicos e estupefacientes 
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Anexo VI – Cartão Saúda 
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Anexo VII – Fatura da encomenda 
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Anexo VIII – Nota de devolução 
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Anexo IX – Receita via eletrónica 1 
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Anexo X – Receita via eletrónica 2 
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Anexo XI – Receita manual 
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Anexo XII – Verso da receita 
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Anexo XIII – Documento de requisição especial de psicotrópicos e estupefacientes 
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Anexo XIV – Documento de psicotrópicos  
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Anexo XV – Circular sobre o valor do factor F para 2017 
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Anexo XVI – Ficha do Contentor VALORMED 
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Anexo XVII – Aparelho para avaliar couro cabeludo 
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Anexo XVIII – Programa de computador 
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Anexo XIX – Couro cabeludo utente 1 
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Anexo XX – Couro cabeludo utente 2 
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Anexo XXI – Panfleto do Rastreio Capilar 
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Anexo XXII – Slideshow sobre a Candidíase Vaginal 
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Anexo XXIII – Folheto informativo sobre a Contraceção Oral de Emergência 
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Resumo 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares constituem uma estrutura importante dos cuidados de 

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

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

devem responder pelos resultados do seu exercício [2]. 

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

representados nas comissões técnicas e desempenham atividades na investigação, colaborando 

em ensaios clínicos [2] [3]. 

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

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

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

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

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

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

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

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

trabalhos desenvolvidos durante este período. 
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Parte I 

 

1. Hospital de Braga 

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

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

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

de serviço e conveniência para o utente. 

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

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

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

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

Saúde [4].  

2. Organização e Gestão dos Serviços Farmacêuticos 

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

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

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

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

investigação clínica e de ensino. 

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

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

e comunicação efetiva. 

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

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

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

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

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

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

3. Sistema Informático                                                                                   

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

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

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

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

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

4. Gestão de Qualidade 

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

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

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

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

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

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

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

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

Qualidade, que se encontra disponível para consulta.  

5. Gestão do Risco 

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

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

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

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

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

O farmacêutico responsável por esta área desempenha um papel fundamental na 

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

medicamentos. 

6. Comissões Técnicas 

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

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

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

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

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

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

(GCL-PPCIRA). 

6.1. Comissão de Ética para a Saúde  

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

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

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

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

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

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

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

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

mesmos. 

6.2. Comissão de Farmácia e Terapêutica 

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

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

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

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

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

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

do HB. 

As responsabilidades e competências desta comissão englobam atuar como órgão de 

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

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

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

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

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

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

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

6.2.1. Hepatite C 

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

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

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

do vírus e outras análises.  

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

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

próprio hospital, sendo os encargos económicos suportados pelo Estado. 

6.3. Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica  

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

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

Terapêutica (CNFT). 

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

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

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

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

FHNM, entre outros. 

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

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

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

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

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

de oncologia já se encontram implementadas estas consultas. 

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

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

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

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

medicamentos com valor terapêutico acrescido e custo-efetividade aceitável. 



4 
 

Na elaboração do FHNM existem critérios gerais a serem considerados, nomeadamente, o 

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

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

Resistência aos Antimicrobianos 

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

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

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

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

de Saúde (IACS). 

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

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

e controlo das IACS.  

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

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

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

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

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

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

7. Gestão de Stocks de Medicamentos, Produtos Farmacêuticos e 

Dispositivos Médicos 

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

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

(MRP) e o método Kanban®. 

7.1. Manufacturing Resource Planning 

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

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

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

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

ficha de cada produto. 

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

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

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

de stock. 

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

dos produtos stockáveis: 

• Stock mínimo: 5 dias; 

• Stock máximo: 30 dias; 

• Ponto de encomenda: 15 dias. 

Para produtos com alta rotatividade e consumo, estes parâmetros foram ajustados 

individualmente. 
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7.1.1. Encomendas 

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

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

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

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

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

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

diferentes pessoas. 

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

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

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

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

7.2. Método Kanban® 

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

produtos no respetivo local de armazenamento.  

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

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

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

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

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

7.3. Gestão de Stocks de Produtos sem Consumo Regular 

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

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

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

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

pedido. 

7.4. Procedimento de Aquisição de Caráter Urgente 

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

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

armazenista/distribuidor contratado pelo HB. 

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

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

manhã. 

7.5. Rutura de Stock 

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

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

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

a ação a desenvolver. Se o produto estiver em rutura no fornecedor habitual ou no distribuidor 

do HB, pode-se fazer uma compra a farmácias de oficina (se não for medicamento de uso 

exclusivo hospitalar) fazer empréstimo a outro hospital ou procurar fornecedor alternativo. 
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De seguida, o AT vai proceder de acordo com as decisões do farmacêutico. 

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

7.6. Inventário 

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

é acertar o stock informático com o stock físico. 

8. Medicamentos Extra-Formulário 

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

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

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

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

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

requeridos, são cedidos aos SC. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

qualquer forma a terapêutica do utente. 

9. Autorização de Utilização Especial 

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

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

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

e é válida durante o ano civil em curso. 

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

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

10. Autorização Excecional 

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

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

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

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

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

médico pretenda utilizá-los, pode fazer uma Autorização Excecional (AE) (Anexo V) e enviar à 

CFT, que caso concorde envia ao Infarmed. Esta AE deve conter a indicação terapêutica para a 

qual se pretende a utilização excecional do medicamento, os elementos sumários de 
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identificação do(s) doente(s) a tratar e respetivo número previsto e os aspetos relevantes para a 

avaliação dos resultados. 

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

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

fundamentadamente formulados por Centros Especializados para Utilização Excecional de 

Medicamentos, nomeadamente, nas especialidades de oncologia e oftalmologia. 

11. Sistemas de Distribuição de Medicamentos 

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

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

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

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

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

distribuição clássica. 

11.1. Distribuição Diária em Dose Unitária  

Este tipo de distribuição tem como objetivos fornecer medicamentos de forma 

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

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

promover a intervenção farmacêutica, entre outros. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

semiautomática.  

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

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

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

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

orais sólidas (Anexo IX). As restantes FF são dispensadas no Kardex®. Existe uma zona de 

armazenamento (“zona dourada”) para os medicamentos de elevada rotatividade, para 

assegurar a rápida reposição deste equipamento. 
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De seguida é efetuada a distribuição da medicação aos SC pelo AO.  O registo do consumo 

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

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

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

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

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

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

erros.  

11.2. Distribuição de Medicamentos por Reposição de Stocks 

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

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

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

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

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

11.2.1. Distribuição Clássica  

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

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

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

e SC com armazém avançado. 

11.2.1.1. Pedidos Semanais 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

produtos em falta. 

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

também está definida de acordo com as necessidades do SC 

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

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

responsável pelo SC, confere e armazena a medicação. 

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

e por encerrar os respetivos pedidos. 

11.2.1.2. Pedidos Urgentes 

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

Neste caso, o enfermeiro responsável pelo SC efetua um pedido urgente na aplicação informática 
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ate às 13 horas, sendo entregues no próprio dia. O restante procedimento é executado de forma 

igual aos pedidos semanais. 

11.2.1.3. Distribuição de Vacinas 

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

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

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

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

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

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

foi pedida.  

11.2.2. Armazéns Avançados  

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

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

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

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

necessário o enfermeiro realizar inventário do stock. 

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

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

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

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

A implementação de AA apresenta vantagens consideráveis na distribuição dos 

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

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

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

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

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

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

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

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

reposição.  

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

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

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

importando o seu consumo neste mesmo SC. 

11.2.3. Pyxis®  

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

informatizado, que armazena um stock definido e regista num software todos os consumos e 

movimentações que sejam efetuados, permitindo um maior controlo e mais organizado da 

utilização do medicamento, bem como do seu consumo. Este tipo de sistema permite aumentar 
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a eficácia da gestão do medicamento e segurança da sua utilização. No HB este método 

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

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

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

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

por impressão digital. 

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

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

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

respetivo doente. 

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

um stock mínimo (segurança) para cada um.  

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

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

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

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

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

farmacêutico responsável tem de verificar diariamente todas as prescrições atribuídas aos 

utentes para garantir a disponibilidade dos medicamentos selecionados. 

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

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

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

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

diminui o risco de erro. 

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

11.2.4. Reposição por Contagem de Stocks 

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

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

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

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

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

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

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

11.2.4.1. Bloco Operatório 

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

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

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

prescritor. O enfermeiro responsável do BO envia diariamente, todas as justificações extra-

formulário preenchidas nas cirurgias, para que os medicamentos usados possam ser debitados 
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ao doente a quem foi administrado. Estando o débito concluído, o medicamento pode ser reposto 

no bloco. 

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

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

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

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

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

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

dias 

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

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

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

doentes. 

11.2.4.2. Serviço de Urgência 

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

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

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

nas salas constituintes deste serviço.  

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

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

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

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

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

medicamentos extra-formulário quando devidamente justificados. 

11.2.5. Unidade de Cuidados Intensivos Neurocríticos  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sistema de reposição diária. 

11.2.6. Distribuição de Gases Medicinais 

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

Segundo o estatuto do medicamento (Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto [9]), os gases 

medicinais, na forma pura ou em mistura, são todos os gases incluídos na definição de 

medicamento ou de dispositivo médico.  
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No HB os gases medicinais que existem são: oxigénio (O2), azoto (N2), dióxido de carbono 

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

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

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

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

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

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

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

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

(Anexo XIII).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

consumo esperado (Anexo XIV). 

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

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

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

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

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

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

C2F6. 

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

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

fazer o pedido de reposição. 

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

11.2.7. Medicamentos Sujeitos a Legislação Restritiva  

Nos medicamentos sujeitos a legislação restritiva estão incluídos os medicamentos 

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

medicamentos sujeitos a pedido de AUE.  

11.2.7.1. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

Estupefacientes e psicotrópicos são substâncias com capacidade de atuação no sistema 

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

acordo com a legislação vigente (Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de janeiro [10], Decreto 
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Regulamentar nº 61/94, de 12 de outubro [11] e Portaria 981/98, de 8 de junho [12]) que também 

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

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

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

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

preenchido, assinado pelo farmacêutico e carimbado pelos SF. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

diariamente e comparado com o stock existente no sistema Glintt. 

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

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

fornecidos. 

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

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

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

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

relativos a estes medicamentos (anexos X digitalizados). 

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

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

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

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

estupefacientes e psicotrópicos que são inutilizados. 

11.2.7.2. Medicamentos derivados do Sangue/Plasma Humano 

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

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

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

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

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

humanos saudáveis. 

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

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

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

hemoderivados, desde a sua requisição clínica, distribuição aos SC e administração ao doente. 
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No HB, existe um farmacêutico responsável por estes medicamentos. O seu 

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

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

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

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

A distribuição de hemoderivados é realizada apenas perante prescrição médica 

individualizada, sendo utilizado um modelo específico para requisição destes medicamentos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

enfermeiro responsável por registar a sua administração. 

Cada medicamento hemoderivado é identificado com um rótulo próprio para estes 

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

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

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

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

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

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

doente. 

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

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

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

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

semana seguinte. 

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

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

situações off label. 

11.3. Distribuição em Regime de Ambulatório 

Determinadas terapêuticas necessitam de ser rigorosamente acompanhadas por 

profissionais de saúde, de modo a assegurar a sua eficácia e efeitos secundários possivelmente 

graves. Desta forma, para evitar a necessidade de internamento, alguns medicamentos são 

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

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

destas terapêuticas e assegurando a adesão dos doentes à terapêutica. Consequentemente é 
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possível uma redução dos riscos inerentes a um internamento (infeções nosocomiais) e a 

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

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

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

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

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

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

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

respetivamente.  

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

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

dúvidas sejam esclarecidas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

onde se registam as datas para as próximas cedências. Na primeira consulta, é necessário ser 

o próprio a levantar a medicação, para que o farmacêutico consiga fazer um adequado 

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

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

nomeadamente a quantidade fornecida, via de administração, condições de armazenamento, 
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possíveis efeitos secundários, data do próximo levantamento, validade da prescrição e possíveis 

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

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

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

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

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

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

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

Neste tipo de distribuição existem alguns procedimentos específicos para medicamento 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

responsável.  

12. Ensaios Clínicos 

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

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

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

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

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

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

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

serviços, existe um farmacêutico responsável pelos EC. 

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

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

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

temperatura e humidade através do sistema Vigie; a temperatura e humidade ambiente são 

controladas através de registo manual, todos os dias úteis, sendo verificados os valores máximos 

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

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



17 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Produção de Medicamentos 

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

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

que não são disponibilizadas pela indústria farmacêutica.  

13.1. Preparações Não Estéreis 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e por fim a validação pelo farmacêutico responsável. 

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

bibliografia de referência para confirmar indicações terapêuticas e formulação.  

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

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

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

em computador. 

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

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

Atualmente ainda não existem instalações adequadas à preparação de formulações estéreis 

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

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

13.2.1. Nutrição Parentérica 

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

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

nomeadamente leites e espessantes. 

Quando existe a necessidade de preparação de bolsas de NP personalizadas 

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

(HCD), com quem o HB tem protocolos. 

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

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

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

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

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

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

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

nutrição entérica adequada.  

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

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

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

acesso disponíveis. 

13.2.2. Colírios Fortificados 

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

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

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

prazo de validade.  

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

13.2.3. Preparações estéreis para administração no Bloco Operatório 

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

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

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

produção destas preparações no HB. 

13.2.4. Preparação de Medicamentos Citotóxicos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sala limpa através de um transfer. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

através do transfer. 

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

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

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

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

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

acompanhadas da documentação necessária.  

As preparações de administração intratecal são preparadas apenas no momento de 

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

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

O armazenamento e transporte destas preparações também são realizados separadamente das 

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

probabilidade de ocorrência de erros.  

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

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

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

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

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

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

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

procedimento a cumprir nestas situações. 

14. Hospital de Dia Médico Oncológico 

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

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

citotóxicos. 

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

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

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

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

administrar ou até mesmo ao adiamento do tratamento. 

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

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

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

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

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

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

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

responsáveis pela produção dos medicamentos citotóxicos procedam à preparação dos 

mesmos. 

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

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

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

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

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

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

A administração deste medicamento ao doente é realizada por enfermeiros. 

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

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

máximo de um mês. 

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

citotóxicos do respetivo dia. 

15. Farmácia Clínica 

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

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

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

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

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

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

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

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

cuidados prestados ao doente. 

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

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

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

devidamente qualificado para a sua prática.  

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

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

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

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

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

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

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

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

da eficácia terapêutica e redução de internamentos. 

16. Conclusão 

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

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

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

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

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

restantes profissionais, o farmacêutico sobressai nas práticas de farmacoterapia e 

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

nota uma grande envolvência do farmacêutico hospitalar. 

A experiência em Farmácia Hospitalar possibilitou uma expansão da nossa formação 

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

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

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

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

desenvolvimento. 

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

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

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

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

 

Projetos Desenvolvidos 

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

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

 

1. Excipientes que não devem ser utilizados em pediatria 

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

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

pacientes (Anexo XXVIII).  

 

2. Antimicrobianos 

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

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

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

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

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

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

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

 

3. Folheto 

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

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

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

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

tal não é necessário. (Anexo XXX). 

 

4. Apresentação de trabalhos 

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

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

gravidez ectópica (Anexo XXXII). 
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ANEXOS  

Anexo I – Esquema identificativo das áreas dos Serviços Farmacêuticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARMÁCIA

HOSPITALAR

PREPARAÇÃO e 

CONTROLO

SELEÇÃO e

AQUISIÇÃO

RECEÇÃO 

e

ARMAZEN AMENTO

ENSAIOS 
CLÍNICOS

FARMÁCIA CLINICA,  
INFORMAÇÃO,

FARMÁCOCINÉTICA  e

FARMÁCOVIGILÂNCIA

DISTRIBUIÇÃO



25 
 

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

Parecer da Comissão de Farmácia e Terapêutica 

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

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 

Identificação da 

Instituição de Saúde  
 

Contacto(s) 

Telefone: 

Fax: 

 

 

Substância(s) activa(s)  

Nome do medicamento  

Dosagem  

Forma farmacêutica  

Via de administração  

Apresentação 

(dimensão da embalagem) 

 

Indicações terapêuticas 

propostas 

 

Posologia e duração do 

tratamento 

 

Custo unitário por dose 

administrada 

 

Previsão do número de 

tratamentos/doente 

 

N.º de doentes 

abrangidos por esta AUE 

 

Impacto orçamental  

Terapêutica actualmente 

utilizada com a mesma 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia terapêutica para a situação clínica em causa 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 

Assinatura do Director Clínico 

____________________________________________________ 

 

 

Data: 

Assinatura do Presidente da Comissão de Farmácia e Terapêutica 

____________________________________________________ 
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Anexo VI – Circuito de Distribuição Diária em Dose Unitária  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prescrição médica Validação farmacêutica
Emissão de mapas 

farmacoterapêuticos
Conferência de mapas 
farmacoterapêuticos

Envio para 
equipamentos semi-

automáticos 

Preparação dos 
medicamentos

Verificação das malas 
dose unitária

Entrega das malas de 
dose unitária

Administração/ 
conferência 

medicamentos

Devolução de 
medicamentos não 

administrados
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Anexo VII – Kardex® 
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Anexo VIII – FDS® 
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Anexo IX – Medicamentos Reembalados 
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Anexo X – Circuito de Vacinação 
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o Receção

Registo da 
declaração

Envio da 
declaração 
para 
farmacêutico 
responsável

Fa
rm

ac
êu
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co Validação das 

vacinas a pedir

Preenchiment
o de tabela de 
registo

A
ss

is
te

n
te

 t
é

cn
ic

o Consulta da 
tabela de 
registo

Pedido das 
vacinas a CS/ 
ARS

Articulação 
com o 
motorista

Fa
rm

ac
êu

ti
co Receção

Conferência

Envio para o 
serviço

Preenchimento 
de tabela de 
registo
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Anexo XI – Pyxis® 
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Anexo XII – Kits de Medicamentos 
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Anexo XIII – Exemplos de Cores de Ogivas – Identificação do Gás Medicinal 
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Anexo XIV – Débito da Quantidade Descarregada 
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Anexo XV – Registo de Garrafas nos Serviços Clínicos  

 

 

 

 

 



40 
 

Anexo XVI – Anexo VII - Modelo nº 1506 distribuído pela INCM 
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Anexo XVII – Anexo X - Modelo nº 1509 distribuído pela INCM 
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Anexo XVIII – Modelo nº 1804, exclusivo do INCM 
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Anexo XIX – Pedido de Autorização de Dispensa de Medicamentos em Regime de Ambulatório 
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Anexo XX – Termo de Responsabilidade 
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Anexo XXI – Documento descritivo da medicação e quantidades dispensadas em Regime de 

Ambulatório 
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Anexo XXII – Formulário de Autorização de Prescrição de Talidomida 
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Anexo XXIII – Circuito do Medicamento Experimental 
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Anexo XXIV – Ficha de Preparação para Preparação Não Estéril 

 

 

 

 

 



51 
 

Anexo XXV – Folha em excel para Prescrição de Nutrição Parentérica 
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Anexo XXVI – Exemplo de Prescrições Médicas de Nutrição Parentérica 
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Anexo XXVII – Cronograma do Período de Estágio 

5 a 9 
setembro 

12 a 16 
setembro 

19 a 23 
setembro 

26 a 30 
setembro 

3 a 7 
outubro 

10 a 14 
outubro 

17 a 21 
outubro 

24 a 28 
outubro 

31 outubro a 
4 novembro 

Distribuição 
Clássica e 

Distribuição 
Individual 
em Dose 
Unitária 

Reposição 
de Stocks, 

UCIN, 
UCIP e 
Gases 

Medicinais 

Validação de 
prescrições 

de 
Neonatologia 

e Ensaios 
Clínicos 

Medicamentos 
Estupefacientes 
e Psicotrópicos 

e 
Medicamentos 
Hemoderivados 

Reposição 
de Stocks 
nivelados 
(BO e SU) 
e Gestão 
de Stocks 

Produção de 
Medicamentos 
Não Estéreis 

Hospital de 
Dia 

Oncológico e 
Produção de 

Medicamentos 
Citotóxicos 

Farmácia de 
Ambulatório 

Farmácia 
Clínica, 

Comissões 
Técnicas, 
Gestão de 

Qualidade e 
Gestão do 

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

Excipiente Ação Toxicidade 

Propileno glicol Solvente 

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

foi associado a eventos cardiovasculares, hepáticos, 

respiratórios… 

- Depressão do SNC 

- Também tem efeito laxativo em doses orais altas  

- Efeito laxante devido a elevada osmolaridade após 

administração oral 

Etanol Solvente - Depressão respiratória e do SNC e toxicidade cardiovascular 

Sacarina Edulcorante 

- Reações hipersensibilidade: maioria dermatológicas 

 - Crianças com alergia a sulfonamidas devem evitar este 

excipiente 

Aspartamo Edulcorante 

- Fonte de fenilalanina  Possível problema em doentes com 

fenilcetonúria (dano cerebral) 

- Pensa-se que poderá estar associado a hiperatividade nas 

crianças (ainda não foi provado) 

Sorbitol Edulcorante - Transtornos gastrintestinais como diarreia e dores abdominais 

Parabenos Conservante - Reações de hipersensibilidade 

Cloreto de 

benzalcónio 
Conservante 

- Diminuição significativa da função pulmonar e reações de 

hipersensibilidade em pacientes asmáticos. 

Benzoato de 

sódio 

Conservante 

antimicrobiano 

- Reações não-imunológicas de contacto (urticária e dermatites 

atópicas) 

- Baixa dose devido capacidade metabólica imatura 

Álcool Benzílico 

e Ácido benzoico 

Conservante 

antimicrobiano 

- Toxicidade em neonatais (nomeadamente acidose metabólica, 

depressão respiratória e depressão do SNC) 

Lactose Diluente 

- Toxicidade devido a metabolismo imaturo (intolerância à 

lactose) 

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

acidose metabólica  

Sulfitos Antioxidante 

- Provoca dificuldade em respirar 

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

abdominais, tontura, respiração ruidosa, urticária, coceira, 

edema local, exantema, dificuldade para engolir, cefaleia, 
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desmaios, mudanças da temperatura corporal, dor torácica, 

alterações na frequência cardíaca, inconsciência e coma 

- Diminuição significativa da função pulmonar e reações de 

hipersensibilidade em pacientes asmáticos. 

Tartrazina, 

quinoleína e 

xantina 

Corantes - Reações de hipersensibilidade  

Óleo de 

amendoim 
Solvente - Pode levar a episódios de hipersensibilidade  

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

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

imaturo 

Álcool Benzílico/ 

Ácido Benzoico 

e Benzoatos 

Conservante 

antimicrobiano 

- Não administrar em neonatais devido ao seu metabolismo 

imaturo 

- Combinações injetáveis de benzoato de sódio e cafeina não 

devem ser usadas em neonatais (reações de contacto – urticaria 

e dermatites atópicas) 
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Anexo XXIX – Antimicrobianos 
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Anexo XXX – Panfleto sobre os níveis de submissão e de autorização para Estudos Clínicos 
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Anexo XXXI – Apresentação sobre a Utilização de Manipulados em Oftalmologia 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Anexo XXXII – Apresentação sobre a Utilização do Metotrexato na Gravidez Ectópica 
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