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RESUMO 

 Terminado o percurso teórico de nove semestres no Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, é tempo de organizar e aplicar 

todos os conhecimentos adquiridos na unidade curricular prática que marca o final do curso e da 

nossa formação enquanto futuros farmacêuticos e profissionais de saúde. 

 O estágio profissionalizante em farmácia comunitária permite integrar anos de estudo e 

aprendizagem com a atividade prática e a prestação de serviços de saúde a toda a população. O 

farmacêutico comunitário é, indubitavelmente, o representante da área que exerce o contacto mais 

direto com o doente e também o primeiro profissional de saúde que estes procuram na maioria das 

situações. Desta forma, a formação nesta área só pode ficar completa com a experiência de um estágio 

curricular, que nos oferece não só um contacto direto com o doente e situações do dia-a-dia, como 

também com todas as “atividades de fundo” fundamentais para a prestação de um atendimento de 

saúde de qualidade. Assim, o presente relatório de estágio pretende, de forma concisa e direta, 

descrever aquilo que foi o estágio curricular na Farmácia Castro Mendes e encontra-se divido em 

duas partes: (1) atividades realizadas durante o estágio e (2) temas desenvolvidos. 

 Na segunda metade deste relatório são, como referido, abordados diferentes temas que me 

permitiram intervir a nível da farmácia e do utente. O primeiro tema foca-se na saúde da grávida e 

recém-mamã e nas várias alterações fisiológicas sofridas durante a gravidez e pós-parto, tendo como 

objetivo aperfeiçoar e dinamizar o aconselhamento nesta população, onde é necessário garantir a 

segurança dos produtos utilizados. Para tal, foi desenvolvido um livro interativo que aborda as 

principais alterações fisiológicas da pele e mucosas na gravidez e pós-parto e, para cada uma, são 

apresentados produtos existentes na Farmácia Castro Mendes indicados para o tratamento dessas 

alterações, sempre acompanhados de informações relevantes a fornecer à utente (por exemplo, modo 

de utilização e precauções).  

 O segundo tema estudado revê as caraterísticas fisiológicas da pele do recém-nascido (e como 

difere da pele do adulto), o seu processo de maturação e quais os cuidados a ter para manter a barreira 

cutânea intacta e não prejudicar a sua função de barreira. Posto isto, foi desenvolvido um folheto 

com produtos disponíveis na farmácia para que, com ajuda do farmacêutico, a mãe possa conceber a 

sua mala de maternidade com todos os produtos que o recém-nascido precisa. 

 Por último, o terceiro projeto aborda o tema “Perturbação de Hiperatividade com Défice de 

Atenção” na criança, suscitado pelo aumento das vendas de medicamentos para esta condição. Daqui, 

e focando na fisiopatologia e tratamento desta condição, foi possível desenvolver um folheto 

informativo para que todos os pais que passam por esta situação possam compreender o que 

realmente acontece e como podem intervir positivamente na saúde mental dos seus filhos. 
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Parte I – Atividades realizadas durante o estágio 

1. INTRODUÇÃO 

Após a preparação teórica e assimilação de conhecimentos durante nove semestres do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas, a preparação dos futuros farmacêuticos só se encontra 

completa com um último semestre de experiência e contacto com o mundo real da profissão. 

A Farmácia Comunitária (FC) é a área dominante da nossa profissão. O farmacêutico comunitário 

desempenha um papel essencial e privilegiado no contacto e aconselhamento ao doente, sendo o 

profissional de saúde de acesso mais fácil e o último a contactar com o doente antes do início da 

terapêutica1. Posto isto, o farmacêutico é posto à prova diariamente e deve estar preparado para 

solucionar os problemas que frequentemente surgem. 

O meu estágio curricular em FC foi realizado na Farmácia Castro Mendes (FCM), em Guimarães, 

entre os dias 17 de janeiro e 16 de maio de 2017, sob orientação da Dr.ª Sílvia Varela. A FCM é uma 

das maiores farmácias da cidade berço, distinguida pela qualidade dos serviços prestados, 

diversidade e abundância de medicamentos e outros produtos de saúde e pelo inovador sistema 

farmadrive. Posto isto, e dada a possibilidade de lá realizar o estágio profissionalizante, a escolha 

não foi difícil. Durante o estágio, o meu horário compreendia oito horas diárias, de segunda a sexta, 

das 8h30 às 17h30, tendo uma hora de pausa para almoço. Contudo, e como a FCM opera em horário 

alargado, para contactar com o ambiente da farmácia nos diferentes períodos do dia, em algumas 

ocasiões o horário foi ajustado nesse sentido. Posto isto, este relatório está dividido em duas partes:  

• Parte I – Atividades realizadas durante o estágio, onde se encontram descritas as diferentes 

atividades que definem a FC, desde gestão, atendimento, preparação de medicamentos e os diferentes 

produtos disponíveis para os utentes. 

• Parte II – Temas desenvolvidos, onde foi possível transpor o conhecimento científico na 

melhoria do aconselhamento e prestação de serviços de saúde à população.  

Na tabela 1 encontra-se o cronograma das diferentes atividades que tive oportunidade de realizar 

durante o estágio profissionalizante na FCM. 
 

Tabela 1 - Cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio na FCM. 

 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio 

Atividades de gestão x x x x x 

Determinação de parâmetros bioquímicos x x x x x 

Atendimento ao público  x x x x 

Preparação de medicamentos manipulados   x x  

Tema I – Aconselhamento dermofarmacêutico 

na gravidez e pós-parto 

 x x   

Tema II – Mala de maternidade   x x  

Tema II - Hiperatividade    x x 
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2. FARMÁCIA CASTRO MENDES 

2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

A FCM situa-se na Rua de Moçambique nº 98 na freguesia de Creixomil, em Guimarães. Apesar 

de não se encontrar situada no centro geográfico da cidade, privilegia de um acesso facilitado através 

de uma estrada nacional (EN 105) bastante movimentada, sendo anunciada e destacada por vários 

pontos desde a saída da autoestrada. Além disto, nas imediações encontram-se estabelecimentos de 

interesse público como o hospital público e privado, estação dos correios, postos de abastecimento 

de combustível, escola primária, entre outros, que contribuem para maior visibilidade e afluência.  

A FCM é uma farmácia independente e em crescimento notório, que dispõe dos mais variados 

recursos para os seus utentes e com o objetivo de aumentar o número de serviços prestados e a 

satisfação dos seus utentes. Desta forma, para além da venda de produtos de saúde, atendimento 

personalizado e aconselhamento farmacêutico, realização de testes bioquímicos e administração de 

injetáveis, a FCM é dotada de particularidades bastantes chamativas como é o caso do sistema 

farmadrive, parque de estacionamento privativo e funcionamento em horário alargado. 

Cumprindo o disposto na Portaria nº 277/2012, de 12 de setembro, a FCM opera num horário 

alargado das 8h30 às 24h de segunda a sábado e das 10h às 24h ao domingo, todos os dias do ano. 

Assim, a FCM está dispensada de participar nos turnos de serviço permanente elaborado pela 

Associação Nacional das Farmácias (ANF) em conjunto com a Administração Regional de Saúde do 

Norte2. 
 

2.2. RECURSOS HUMANOS: A EQUIPA 

Enquanto farmácia de oficina, a FCM cumpre o disposto no Decreto-Lei (DL) n.º 307/2007, de 

31 de agosto, modificado pela Lei n.º 26/2011, de 16 de junho, que estabelece o regime jurídico deste 

tipo de estabelecimento. Deste modo, a FCM é composta por um quadro farmacêutico que 

compreende a Diretora Técnica (DT) e Proprietária, Dr.ª Cristina Castro Mendes, e oito 

farmacêuticos, sete dos quais farmacêuticos substitutos (Dr.ª Ana Raquel Carvalho, Dr. João Miguel 

Machado, Dr. José Pedro Fernandes, Dr.ª Maria João Monteiro, Dr.ª Sílvia Varela, Dr.ª Sofia 

Gonçalves, Dr.ª Teresa Faria e Dr. Tiago Campos); um quadro não farmacêutico composto por sete 

técnicos de farmácia (Dr.ª Alexandra Ribeiro, Dr.ª Ana Isabel Ferreira, Dr.ª Ângela Faria, Dr.ª 

Cláudia Fonseca, Dr. Ivo Silva, Dr.ª Sara Félix e Dr.ª Soraia Cunha), três gestores (Eng. Ricardo 

Castro Mendes, Eng. Filipe Castro Mendes e Prof. Pedro Castro Mendes) e, por fim, e duas auxiliares 

de limpeza (D. Lúcia e D. Alice)3,4. 

Esta equipa alia a experiência e renome à juventude numa miscelânea perfeita que, com uma visão 

futurista, consegue agir de acordo com as necessidades da sociedade contemporânea. Aliando isto a 

um ambiente de cooperação total entre a equipa e a constante procura pela excelência técnico-

profissional fazem da FCM um local exemplar para a prestação de serviços de saúde. 
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2.3. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

Segundo o indicado nas Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária (BPFFC), o 

principal objetivo da FC é “a cedência de medicamentos em condições que possam minimizar os 

riscos do uso dos medicamentos e que permitam a avaliação dos resultados clínicos dos 

medicamentos de modo a que possa ser reduzida a elevada morbimortalidade associada”. Posto isto, 

as BPFFC encontram-se compiladas num “documento dinâmico em permanente atualização” que 

reflete acerca de várias temáticas que permitem a prática da profissão farmacêutica com dignidade e 

qualidade. Um dos pontos chave que permite a prestação de serviços desta índole é o cumprimento 

de especificações que garantam que a FC “possua a estrutura adequada para o cumprimento das suas 

funções”, no que diz respeito, especialmente, às instalações e equipamentos5. 

Desta forma, e em cumprimento com o DL n.º 307/2007, de 31 de agosto, a FC deve apresentar 

“instalações adequadas” que assegurem “a segurança, conservação e preparação dos medicamentos” 

e “a acessibilidade, comodidade e privacidade dos utentes e do respetivo pessoal”. Para este efeito, 

é preciso que existam, pelo menos, as seguintes divisões: “a) Sala de atendimento ao público; b) 

Armazém; c) Laboratório; d) Instalações sanitárias”3,5. 
 

2.3.1.  ESPAÇO EXTERIOR 

A FCM encontra-se estabelecida numa zona residencial, numa antiga habitação. As instalações 

contam com dois andares, no entanto a entrada e atendimento dos utentes acontece no rés-do-chão, 

facilitando assim o acesso daqueles com mobilidade reduzida. O local encontra-se bem identificado 

para o público, apresentando vários letreiros identificadores e uma “cruz verde” que se encontra 

ligada durante todo o horário de funcionamento. Neste espaço exterior, encontra-se, ainda, 

identificada a propriedade e diretoria técnica da FCM pela Dr.ª Cristina Castro Mendes em conjunto 

com o horário de funcionamento, sendo, ainda, semanalmente atualizada a lista de farmácias em 

regime de serviço permanente e a sua localização. Por fim, o espaço envidraçado do rés-do-chão 

encontra-se publicitado com diferentes produtos e campanhas disponíveis na FCM (anexo I). 

Este espaço exterior conta ainda com quatro locais de estacionamento privativos e uma faixa de 

funcionamento do sistema farmadrive, para o qual existe um posto de atendimento específico e que 

é regulado por um sistema de sensores e sinalização luminosa verde/vermelha, por forma a permitir 

harmonia entre o sistema farmadrive e o estacionamento privativo. Estas valências conferem à FCM 

um destaque único e tornam a ida do utente à farmácia bastante mais cómoda e apelativa (anexo II). 
 

2.3.2.  ESPAÇO INTERIOR 

Acordando com as BPFFC, documento aprovado em 2009 pelo Conselho Nacional de Qualidade, 

e com o descrito no DL n.º 307/2007, de 31 de agosto, o espaço interior da FCM dispõe de3,5: 

1. Zona de atendimento ao público: local de entrada do utente, caraterizada como um 

ambiente calmo, agradável e cómodo. A FCM conta com oito balcões de atendimento (sendo um 

destinado exclusivamente ao sistema farmadrive) que funcionam com um serviço de senhas e 

respeitando as regras de atendimento prioritário. É também nesta zona que se encontram expostas as 
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gamas disponíveis de Produtos de Cosmética e Higiene Corporal (PCHC), de higiene oral, de higiene 

íntima feminina, suplementos alimentares, entre outros. Ainda, e não em contacto direto com o 

utente, encontram-se expostos Medicamentos não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) dispostos e 

variados de acordo com as principais necessidades do utente (anexo III). 

2. Sala de atendimento ao público: sala individualizada destinada à prestação de serviços 

especializados como, por exemplo, determinação de parâmetros bioquímicos, administração de 

injetáveis, aconselhamento sobre produtos de ortopedia e modo de funcionamento de aparelhos de 

medição de pressão arterial (anexo IV). 

3. Armazém: o armazém da FCM encontra-se dividido em dois níveis. Imediatamente atrás, e 

resguardado do público, encontra-se o primeiro nível onde, em gavetas, ordenados alfabeticamente 

e por forma farmacêutica se encontram os principais medicamentos de marca. Imediatamente ao lado 

encontram-se, em prateleiras e também organizados por ordem alfabética, os Medicamentos 

Genéricos (MG) dos laboratórios com maior procura por parte dos utentes. Nesta zona encontra-se 

também o contentor VALORMED para recolha de medicamentos devolvidos pelos utentes. Este 

primeiro nível compreende também os lineares dispostos na zona de atendimento ao público com 

MNSRM e outros produtos de saúde. O segundo nível divide da mesma forma os medicamentos de 

marca e genéricos, constituindo uma forma de armazenamento dos excedentes do armazém do 

primeiro nível e de medicamentos com menor procura (anexo V). Durante a arrumação e dispensa 

dos medicamentos cumpre-se, ao máximo, a regra FEFO (First Expired, First Out), garantindo a 

saída, em primeiro lugar, dos medicamentos com Prazo de Validade (PV) mais curto. No caso de 

produtos sem PV, segue-se o princípio FIFO (First In, First Out). O armazém deve encontrar-se sob 

condições de temperatura, humidade e proteção da luz ótimas, para garantir a estabilidade física, 

química e farmacológica dos produtos, para tal existem cinco aparelhos de registo de temperatura 

(termohigrómetro): no frigorífico, laboratório, dois no armazém do nível 1 e um no armazém do nível 

dois. Os registos são verificados diariamente3. 

4. Laboratório: neste local são preparados os medicamentos manipulados e qualquer outra 

manipulação de menor grau. Este laboratório é composto por uma bancada e dois armários, onde se 

encontram os materiais e matérias-primas necessárias. Encontra-se aqui, também, o frigorífico que 

armazena produtos cuja conservação exige uma temperatura inferior à temperatura ambiente 

(vacinas, alguns injetáveis, insulinas, certos colírios e pomadas, entre outros). A temperatura é 

mantida adequada e diariamente verificada, devendo manter-se entre os 2 e os 8ºC3. 

5. Escritórios: são dois os escritórios disponíveis, destinados à realização de trabalhos de 

gestão farmacêutica. Este espaço dispõe de material informático necessário e os arquivos com a 

informação mais importante e recente (anexo VI).  

6. Instalações sanitárias. 

7. Cozinha.  
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2.3.3.  ESPAÇO VIRTUAL 

Nos dias de hoje, o contacto virtual assume uma importância enorme e é já uma forma de 

prestação de serviços de saúde. Deste modo, a FCM dispõe de várias formas não presenciais de 

contactar e auxiliar os seus utentes não só através da clássica chamada telefónica, mas também 

através de um serviço de e-mail ativo e de uma página de Facebook, onde há a constante preocupação 

de informar os utentes não só sobre promoções, como também sobre os assuntos de saúde mais 

relevantes da atualidade. 
 

2.4. OS UTENTES 

A localização, dimensão e recursos caraterísticos da FCM conduz a uma notória heterogeneidade 

etária e socioeconómica no que diz respeito aos utentes que, diariamente, recorrem aos seus serviços. 

Visto estar incluída numa zona habitacional, conta com vários utentes habituais que recorrentemente 

se deslocam à FCM para renovar a sua medicação habitual, de caráter crónico. Contudo, e diferindo 

do comum, este perfil não representa a esmagadora maioria dos utentes, existindo uma grande 

contribuição por parte daqueles que, ocasionalmente, procuram PCHC, suplementos alimentares e 

até medicamentos veterinários. Por fim, e devido aos atributos já mencionados, conta também com 

vários utentes pontuais dada a comodidade de acesso. 
 

2.5. FONTES DE INFORMAÇÃO E SISTEMA INFORMÁTICO 

Por forma a facilitar e otimizar a prestação de serviços de saúde, são necessários recursos que 

possuam informação pertinente e atualizada acerca das caraterísticas dos medicamentos (indicações 

terapêuticas, posologia, interações, contraindicações, etc) e que contribuam para a dispensa segura 

dos mesmos. Para este efeito, em muito contribuem as fontes de informação disponíveis, sendo 

mesmo considerado obrigatório a presença da Farmacopeia Portuguesa, Prontuário Terapêutico e 

Resumo das Caraterísticas dos Medicamentos em formato papel, digital ou online3,5.  

Além disto, o próprio sistema informático utilizado para auxiliar a dispensa de medicação contém, 

na maioria dos casos, informações extremamente úteis ao farmacêutico. Na FCM, o sistema em vigor 

é o Sifarma® 2000 e apresenta-se como um software altamente completo e que suporta todas as 

funções básicas de gestão e prestação de serviços de saúde numa FC. É através deste sistema que se 

registam e rececionam encomendas, que se controlam e corrigem stocks e PV, que se procede a 

devoluções e outras regularizações, entre muitos outros procedimentos de gestão. Quanto ao 

atendimento ao público, dispõe ao profissional de saúde uma ficha do produto com várias 

informações pertinentes não só relativamente a grupo farmacoterapêutico, indicações, posologia, 

interações, contraindicações, mas também sobre aconselhamentos úteis a prestar ao doente e vários 

alertas que tornam o tratamento mais seguro. As funcionalidades do sistema permitem, também, a 

existência de fichas para cada utente, onde é possível anotar várias informações (por exemplo, 

resultados de testes bioquímicos) e onde há registo automático de todos os produtos adquiridos na 

farmácia6. 
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3. GESTÃO DE PRODUTOS 

Para além de um local de prestação de serviços de saúde, a FC acaba por ser, inevitavelmente, 

também um espaço comercial e o bom funcionamento de qualquer estabelecimento com esta 

componente depende sempre de uma gestão adequada de produtos, pessoas e recursos. Assim, e dado 

o panorama nacional, a gestão em FC é uma atividade fulcral para a sua sobrevivência e prevalência 

que, não tendendo para objetivos comerciais, obriga a estabelecer determinadas metas que assegurem 

a sustentabilidade da farmácia. Tudo isto exige do farmacêutico mais do que aquilo para o qual é 

treinado, incutindo-lhe tarefas de gestão e a obrigação de as conciliar com o parecer ético e de 

prestador de serviços de saúde à população, cumprindo o principal objetivo da atividade farmacêutica 

que é “o cidadão em geral e o doente em particular”7.  
 

3.1. GESTÃO DE STOCKS 

Uma das atividades de gestão mais importantes em FC é a gestão de stocks, em que o principal 

objetivo passa por responder sempre às necessidades dos utentes através da existência de stocks 

mínimos e, em simultâneo, evitar as ruturas e desperdícios que simbolizam prejuízo para a farmácia. 

Esta atividade requer uma análise minuciosa de inúmeros fatores intrínsecos e extrínsecos à farmácia 

e à comunidade, como é o caso do perfil de compra dos utentes habituais e pontuais, da sazonalidade, 

da publicitação de produtos, do espaço disponível, dos PV e até aspetos de caráter regulamentar que 

indicam que as farmácias devem dispor ao utente um stock mínimo de três dos cinco medicamentos 

mais baratos dentro de cada grupo homogéneo8. Esta atividade de análise-compra é fundamental para 

garantir a sustentabilidade do estabelecimento e deve ser adaptada a cada tipo de produtos existentes 

na farmácia, de modo a encontrar o equilíbrio perfeito. 

Este processo de gestão é auxiliado pelo Sifarma®. Na ficha de cada produto é possível consultar 

os movimentos de compras e vendas, que definem o perfil de procura do produto, e assim racionalizar 

os stocks mínimo e máximo para que, quando é atingido o stock mínimo seja automaticamente gerada 

uma encomenda do produto6. Outro ponto importante neste sistema de gestão passa pela verificação 

de stocks, de modo a garantir que o número de unidades de cada produto em stock real coincide com 

o indicado sistema informático, corrigindo-se potenciais erros que poderão ter ocorrido na receção 

da encomenda, durante o atendimento ao público ou, até mesmo, por furto ou desvio. 
 

3.2. GESTÃO DE ENCOMENDAS 

Para reposição de stocks são efetuadas encomendas diretamente aos laboratórios ou então aos 

armazenistas de distribuição grossista. No caso da FCM em que a procura é grande, a política rege-

se por ter uma oferta ainda maior e, deste modo, não se verifica a tendência geral para efetuar 

encomendas quase exclusivamente aos armazenistas, sendo uma parte significativa das encomendas 

feita diretamente aos laboratórios, usufruindo frequentemente de descontos. Estas encomendas 

podem ser registadas através do Sifarma®, por via telefónica ou presencialmente com a DT (ou 

farmacêutico substituto) e um delegado de informação médica. 
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Na FCM, ao longo do dia, são efetuados vários tipos de encomendas. As encomendas diárias 

permitem a reposição de produtos que atingem o ponto de encomenda (stock mínimo) e não provêm 

de fornecedores diretos. Neste caso, o sistema informático gera uma proposta de encomenda que é 

analisada pelo farmacêutico, produto a produto, quanto ao perfil de venda e condições de compra, 

podendo este adicionar ou excluir produtos ou unidades, transferir produtos para outros armazenistas, 

entre outros procedimentos, e após aprovação a encomenda é enviada diretamente ao fornecedor, via 

internet. Diariamente, são várias as encomendas realizadas aos diferentes fornecedores, sendo estas 

rececionadas durante o próprio dia ou no dia seguinte pela manhã, dependendo do esquema de 

entrega do distribuidor. Já as encomendas instantâneas pretendem satisfazer a procura momentânea 

de produtos indisponíveis na FC, e após avaliação da disponibilidade e hora de entrega do produto 

por comunicação com o armazenista através do Sifarma® ou via telefónica, informa-se de imediato 

o utente acerca da hora de entrega. O projeto Via Verde do Medicamento é um tipo de encomenda 

instantânea que melhorou a aquisição de medicamentos de exportação/distribuição intracomunitária 

de notificação ao INFARMED. Este sistema garante a existência de um stock específico para 

reposição destes medicamentos (determinado pelo titular de Autorização de Introdução no Mercado 

(AIM)) e, desta forma, a sua receção é assegurada mediante a apresentação de uma receita médica 

válida9. Por fim, as encomendas manuais são utilizadas, normalmente, para produtos sem stock na 

farmácia, também após confirmação da disponibilidade do produto no armazenista. Diferem das 

encomendas instantâneas pela ausência de registo informático e, desta forma, durante a sua receção 

será necessário criar a encomenda sem comunicação ao fornecedor de modo a que fique disponível 

no sistema. 

Ao longo do meu estágio tive oportunidade de contactar com o procedimento de realização 

dos três tipos de encomendas acima indicadas aos principais fornecedores da FCM, sendo que 

no caso de encomendas diárias, devido à responsabilidade inerente, pude apenas observar com 

orientação. Quanto a encomendas realizadas diretamente aos laboratórios, foi-me também 

explicada a cadeia de eventos, os métodos de análise dos produtos e quantidades a encomendar. 
 

3.2.1.  DISTRIBUIDORES 

A FCM conta com vários distribuidores diários, sendo a Plural e Cooprofar os principais, seguidos 

da Empifarma e, por fim, a Alliance Healthcare. Como se pode verificar, a FCM adota a política de 

recorrer a mais do que um fornecedor, sendo que este método permite uma resposta muito mais 

rápida às diferentes necessidades. A preferência de determinados distribuidores em detrito de outros 

foi-se estabelecendo ao longo do tempo, tendo em conta a capacidade de satisfação dos pedidos da 

farmácia e também as condições comerciais oferecidas. 

Todos os dias a FCM recebe várias encomendas diárias, sempre acompanhadas das respetivas 

faturas. Este número varia conforme a necessidade de encomenda de produtos à Alliance Healthcare 

e a realização de encomendas instantâneas e manuais. 
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3.2.2.  LABORATÓRIOS 

Como já referido anteriormente, a FCM realiza parte das suas encomendas diretamente aos 

laboratórios, onde é pedida uma quantidade significativa de produtos com elevada rotação na 

farmácia. Estas encomendas são realizadas, na maioria das vezes, por via telefónica ou 

presencialmente com um delegado de informação médica, sendo recebidas dias mais tarde. É deste 

modo que, por exemplo, se realizam as encomendas dos MG dos laboratórios mais relevantes e de 

PCHC certos suplementos alimentares, dispositivos médicos (DM) e produtos de puericultura, que 

assim usufrui de descontos e onde o preço de venda não inclui o lucro destinado ao distribuidor.   
 

3.3. RECEÇÃO E VERIFICAÇÃO DE ENCOMENDAS 

Após elaboração e comunicação das encomendas, estas são processadas e enviadas para a FCM, 

onde serão rececionadas. Os produtos são, normalmente, entregues em contentores (ou banheiras) 

que identificam o fornecedor ou, no caso de encomendas de grande volume, em caixotes de cartão, 

sendo sempre acompanhadas de um documento identificador da farmácia em destinatário e dos 

produtos enviados que, na maior parte dos casos, é a fatura da respetiva encomenda (original ou 

original com duplicado) ou, quando esta ainda não foi faturada, um guia de remessa. Se entre os 

produtos distribuídos à farmácia se encontrarem alguns que necessitam de armazenamento a 

temperaturas inferiores à temperatura ambiente (2-8ºC), estes são acondicionados em contentores 

térmicos, de diferente sinalética, que serão os primeiros a ser conferenciados e armazenados por 

questões de estabilidade.  

Através do Sifarma® é possível realizar esta atividade onde, após conferência dos produtos 

enviados (nº de unidades e estado físico das mesmas, PV e preço de faturação e, nos casos adequados, 

o Preço Inscrito na Cartonagem (PIC)), a encomenda é rececionada. No caso de encomendas diárias 

e instantâneas estas encontram-se já registadas no sistema, enquanto que encomendas manuais ou 

efetuadas diretamente ao laboratório deverão ser previamente registadas, como já referido. 

Após conferência da encomenda procede-se ao seu registo informático. Cada encomenda 

encontra-se identificada com um número sequencial único, permitindo a sua identificação 

inequívoca. Na receção propriamente dita, em primeiro lugar introduz-se o número da fatura e o valor 

faturado com IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado), procedendo em seguida à introdução dos 

produtos disponibilizados na encomenda. Caso seja rececionado algum produto pela primeira vez é 

importante preencher a ficha do produto com dados relevantes que permitam a sua circulação 

sustentável. 

Em FC, relativamente ao preço dos artigos, existem dois tipos de produtos: os Medicamentos 

Sujeitos a Receita Médica (MSRM) que apresentam PIC e MNSRM e outro tipo de produtos (PCHC, 

suplementos alimentares, de puericultura, etc…) que não apresentam PIC. No caso de produtos com 

PIC é necessário confirmar se este valor é concordante com o indicado no Sifarma®, e caso não seja 

é necessário verificar se existe alguma unidade do produto em stock com o preço antigo. Se não 

existir o produto em stock, o Preço de Venda ao Público (PVP) deverá ser atualizado para o indicado 
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na cartonagem da(s) nova(s) unidade(s); contudo, se existir alguma unidade do produto em stock, as 

novas unidades são identificadas com um sistema de dois elásticos que alerta para a alteração de 

preço aquando do atendimento. No caso dos artigos sem PIC, o preço é estabelecido pela própria 

farmácia, através da aplicação de margens de lucro ao preço de faturação definidas pelo sistema de 

gestão da FCM.  

Por fim, e após verificação de todos estes pontos para cada produto, confirma-se o número de 

unidades introduzidas no sistema informático e o valor faturado das mesmas, que deverá 

corresponder com o inscrito na fatura ou guia de remessa. Quando todos os parâmetros coincidem 

com os dados disponíveis na fatura, a encomenda é aprovada. O software automaticamente analisa 

os produtos em falta da encomenda por diferença dos produtos encomendados e rececionados, 

podendo as falhas serem transferidas para outro fornecedor, retiradas ou adicionadas à encomenda 

diária.  

Ao longo do meu estágio realizei várias vezes esta atividade de conferência e receção de 

encomendas e esta etapa permitiu, numa fase mais inicial, um primeiro contacto com os 

produtos disponíveis na farmácia e respetiva rotatividade. 
 

3.4. MARCAÇÃO DE PREÇOS 

A Lei n.º 25/2011, de 16 de junho, refere que todos os produtos disponíveis na FC devem 

apresentar o PVP marcado com “impressão, etiqueta ou carimbo”, o que faz com que todos os 

produtos sem PIC sejam sujeitos a taxas definidas pela farmácia e cujo preço final deve ser marcado 

no próprio estabelecimento10.  

Posto isto, o PVP será o somatório do preço de faturação do produto ao armazenista/laboratório, 

de uma margem definida pela farmácia e do IVA. A margem definida depende do IVA a que os 

produtos são sujeitos, e para produtos de IVA a 6% é de 25% e a 23% é de 28% (exceto produtos de 

nutrição infantil, em que a margem aplicada é de 13%). De notar, ainda, que a inserção desta 

informação na embalagem do produto respeita determinadas regras, sendo necessário garantir que 

não há ocultação de informações importantes para o utente, tais como PV, lote, informação técnico-

científica e do fabricante.  
 

3.5. ARMAZENAMENTO 

O armazenamento revela-se um procedimento de extrema importância em FC e deverá seguir 

uma política lógica e organizada que permita um acesso ótimo aos diferentes artigos por parte dos 

profissionais de saúde, aquando do atendimento ao público. É também necessário assegurar que os 

produtos são armazenados em locais com condições ideais (temperatura, humidade, proteção da luz, 

ventilação, etc…) à preservação das suas caraterísticas físico-químicas e farmacotécnicas, que podem 

variar. Assim, e tal como previsto no DL n.º 307/2007, de 31 de agosto, a FCM dispõe de um “sistema 

de medição e registo de temperatura e humidade, que permita monitorizar a observância das 

adequadas condições de conservação dos medicamentos”, conhecidos como termohigrómetros3. 

Estes sistemas encontram-se localizados nos dois níveis do armazém da FCM e, também, no 



  Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária  

Andreia Raquel Almeida de Sousa | 10 

 

frigorífico. Diariamente, os registos efetuados pelos aparelhos são analisados quanto à ocorrência de 

possíveis variações de temperatura e humidade, comparando-se ao estabelecido como ideal: 18-25ºC 

(ou 2-8ºC) e <60%, respetivamente11. Através deste sistema é possível garantir a manutenção das 

condições de conservação ideais e assegurar a qualidade dos produtos, bem como detetar e corrigir 

de modo célere eventuais complicações. 

Durante o processo de receção informática de encomendas, na FCM, os produtos são separados, 

antes do seu correto armazenamento, pelo stock existente na farmácia (0, 1, 2, 3, 4 e +5) (anexo VII). 

Esta estratégia de gestão permite um controlo apertado e diário dos stocks dos produtos, pois durante 

a arrumação dos mesmos o stock será conferido e é possível rapidamente detetar e corrigir possíveis 

erros.  

Em conjunto com a conferência e receção de encomendas, o armazenamento de produtos 

foi uma das primeiras tarefas que realizei enquanto estagiária da FCM, um procedimento que 

se revelou extremamente útil para primeiro contacto com os produtos, e mais tarde, facilitou a 

tarefa de atendimento aos utentes. 
 

3.6. CONTROLO DE PRAZOS DE VALIDADE 

O DL n.º 307/2007, de 31 de agosto, estipula que “em prejuízo do direito ao crédito pelo 

fornecedor, as farmácias não podem fornecer medicamentos, ou outros produtos, que excedam o PV 

ou que hajam sido objeto de decisão, ou alerta, que implique a sua retirada do mercado”, conferindo 

ao PV uma importância extrema3. 

O PV de um produto é indicativo da qualidade físico-química e/ou farmacoterapêutica do produto, 

e quando é ultrapassado o uso eficaz pode estar comprometido. O controlo de PV inicia-se aquando 

da receção de encomendas, onde o PV é atualizado caso seja mais baixo do que o das unidades 

existentes em stock ou quando o produto não existe na farmácia. Posteriormente, isto é avaliado e 

corrigido pela emissão de Listas de Controlo de Prazos de validade, pelo sistema informático.  

Na FCM este controlo é mensal e prospetivo, isto é, no próprio mês são avaliados os artigos cujo 

PV termina em três meses. Nesta verificação são avaliados os PV dos produtos e também são 

confirmados os stocks dos mesmos. Caso existam correções ao indicado no Sifarma® são de imediato 

aplicadas. No entanto, caso a validade do produto seja a definida, no caso de MSRM e MNSRM 

estes são identificados como produtos de validade curta e, sem compromisso para o doente, serão os 

primeiros a ser vendidos; por outro lado, no caso de PCHC, suplementos alimentares, entre outros 

similares, ocorre separação física dos restantes e aplica-se um desconto por validade curta, dada a 

grande rotatividade associada à FCM. Além disto, no início de cada mês é emitida uma listagem de 

produtos com validade a terminar no próprio mês, onde todos aqueles que já não possam ser 

utilizados com segurança são segregados para devolução e os restantes permanecem. 

O controlo de PV foi também uma das primeiras tarefas que tive a oportunidade de realizar, 

permitindo-me entender esta mecânica apertada de controlo e, novamente, um contacto com 

os diferentes produtos e respetivo local de armazenamento. 
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3.7. DEVOLUÇÕES 

As devoluções de medicamentos e outro tipo de produtos podem acontecer por motivos variados 

tais como PV expirado, embalagem danificada, engano no pedido, suspensão de comercialização de 

um produto ou lote pelo INFARMED, entre outros. Após contacto telefónico com o fornecedor, a 

formalização das devoluções é feita através do Sifarma® que permite a criação da Nota de Devolução 

(ND), através do preenchimento de vários campos que incluem o produto a devolver, quantidade, 

identificação da fatura de origem e o motivo de devolução. Posto isto, a devolução é comunicada ao 

armazenista ou laboratório e são emitidas três vias (original, duplicado e triplicado) da ND que serão 

identificadas com o carimbo e data de devolução pelo responsável. Estes produtos, tal como indicado 

pelo DL n.º 307/2007, de 31 de agosto, “devem estar segregados dos demais produtos e devidamente 

identificados” para posterior recolha pelo distribuidor aquando da próxima entrega de produtos3. O 

responsável pela recolha deverá carimbar e datar o triplicado da ND, para posterior regularização, e 

transportar consigo o original e duplicado.  

Por fim, a regularização do pedido de devolução é feita através da troca do produto ou através de 

uma nota de crédito, podendo, no entanto, ser rejeitado e o produto devolvido à farmácia. Em 

qualquer um dos casos é procedida à regularização informática da devolução, e no caso de não ter 

sido aceite será registado o motivo, procedendo-se à quebra de stock do produto e respetivo 

armazenamento para posterior inutilização pelo INFARMED. 

Durante o estágio tive também oportunidade de comunicar com fornecedores e realizar, 

informaticamente, devoluções, bem como regularizações de respetivas ND. 
 

4. DISPENSA DE PRODUTOS EM FARMÁCIA E ATENDIMENTO AO PÚBLICO 
O farmacêutico ocupa uma posição central e exerce funções de extrema importância como elo de 

ligação entre a consulta clínica e o tratamento propriamente dito. Como último profissional de saúde 

em contacto com o utente antes do início da terapêutica, o farmacêutico é responsável pelo uso 

racional do medicamento, por avaliar a prescrição e transmitir todas as informações importantes 

(indicação terapêuticas, posologia, possíveis efeitos adversos, contraindicações, interações, entre 

outros…) que garantem a segurança e eficácia da sua utilização5,7.  

Desta forma, e em conformidade com o DL n.º 307/2007, de 31 de agosto, na FCM estão 

disponíveis “medicamentos, substâncias medicamentosas, medicamentos e produtos veterinários, 

medicamentos e produtos homeopáticos, produtos naturais, DM, suplementos alimentares e produtos 

de alimentação especial, produtos fitofarmacêuticos, produtos cosméticos e de higiene corporal, 

artigos de puericultura e produtos de conforto”3. 
 

4.1. MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

Entende-se por medicamento “toda a substância ou associação de substâncias apresentada como 

possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em seres humanos ou dos seus sintomas 

ou que possa ser utilizada ou administrada no ser humano com vista a estabelecer um diagnóstico 
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médico ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou 

modificar funções fisiológicas”. Ainda, entende-se por MSRM aquele que apresente uma ou mais 

das seguintes caraterísticas: “a) possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou 

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

vigilância médica; b) possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam 

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se 

destinam; c) contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou 

reações adversas seja indispensável aprofundar; d) destinem-se a ser administrados por via 

parentérica”. A dispensa deste tipo de produtos só pode ser feita mediante a apresentação de receita 

médica em modelo ou formado aprovado pelo Ministro da Saúde12. Dependendo da duração do 

tratamento a que se destinam, os MSRM podem ser classificados como: MSRM renovável (situações 

crónicas, com validade de 6 meses), MSRM não renovável (situações agudas, com validade de 30 

dias), MSRM especial (psicotrópicos e estupefacientes) ou restrito (dispensa hospitalar exclusiva)8.  
 

4.1.1.  PRESCRIÇÃO MÉDICA 

Define-se como receita médica, pelo DL n.º 176/2006, de 30 de agosto, o “documento através do 

qual são prescritos, por um médico ou, nos casos previstos em legislação especial, por um médico 

dentista ou por um odontologista, um ou mais medicamentos determinados”12. Atualmente, 

encontramos dois tipos principais de prescrição: prescrição manual e prescrição eletrónica (com ou 

sem desmaterialização de receita)8,13. 

A prescrição manual é feita através de um documento pré-impresso e, atualmente, só pode ser 

utilizada em situação de falência informática, inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio ou 

outras situações num máximo de 40 receitas por mês, tal como descrito no artigo 8º da Portaria n.º 

224/2015, de 27 de julho8,13. Este tipo de receitas não é renovável (existe uma única via), 

apresentando uma validade máxima de 30 dias, e o médico deverá preencher corretamente e sem 

rasuras todas as informações sobre o utente e medicamento prescritos (nome comercial ou DCI 

(Denominação Comum Internacional), dosagem, apresentação), identificando-se com vinheta8.   

A prescrição eletrónica veio substituir a prescrição manual, revelando-se como um método 

extremamente vantajoso que diminuiu a ocorrência de erros na interpretação de receitas manuais 

durante a dispensa e também durante a prescrição por parte do médico. Estas receitas são processadas 

através do sistema informático, que apenas permite aceder aos medicamentos que de acordo com a 

DCI, dosagem e apresentação poderão ser dispensados pela receita, existindo uma verificação pelo 

Código Nacional do Produto (CNP), antes da finalização do atendimento. Outra vantagem deste tipo 

de receitas é que, para tratamentos de longa duração, poderão ser renováveis, válidas para cada 6 

meses8. No caso de tratamentos de curta duração, a receita já não poderá ser renovada e a validade é 

de 30 dias. Dentro da prescrição eletrónica pode distinguir-se:  

1. Receita eletrónica materializada: poderá ser feita online ou offline, sendo que no primeiro 

caso há validação simultânea da receita pelo software na Base de Dados Nacional de Prescrições 
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(BDNP). No segundo caso, a ausência desta validação exige uma verificação mais cautelosa. A sua 

renovação, nos casos apropriados, é feita pela impressão de, no máximo, 3 vias (cada uma com um 

número de receita único), cada uma com validade de 6 meses. 

2. Receita eletrónica desmaterializada: durante a prescrição o software valida e regista a 

receita na BDNP, estando esta acessível através de equipamentos eletrónicos, exigindo então que 

seja feita em modo online. Ao doente é fornecido um exemplar impresso e/ou são enviados os dados 

da receita (número, código de acesso e código direito de opção) por telemóvel. Estas receitas 

apresentam várias linhas com diferentes medicamentos prescritos, cada um, dependendo do tipo de 

tratamento (agudo ou crónico), poderá ter validade de 30 dias ou 6 meses8,13.  

Com a publicação da Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho, a prescrição eletrónica passa a ser 

obrigatória e, mais tarde, com a publicação do Despacho n.º 2935-B/2016, de 1 de abril, passa a ser 

obrigatório o uso do modelo de prescrição da receita eletrónica desmaterializada para todos os 

MSRM e outros produtos adquiríveis na FC, com ou sem comparticipação13,14. À semelhança do que 

já acontecia anteriormente, a prescrição de medicamentos manipulados e produtos dietéticos com 

caráter terapêutico deve ser feita isoladamente8. 

Com este novo modelo foram ultrapassados vários entraves colocados aos modelos anteriormente 

disponíveis, como, por exemplo, a limitação de quatro unidades por receita, sendo que os erros de 

prescrição e dispensa diminuíram significativamente8,13,14. A prescrição deve ser feita por DCI ou 

substância ativa através do software e só em casos excecionais e previstos é que a prescrição poderá 

ser feita pela marca comercial8,13. Assim: 

a) Prescrição por DCI: deve ser indicada a DCI ou substância ativa, forma farmacêutica, 

dosagem, apresentação (dimensões da embalagem), Código Nacional para Prescrição Eletrónica de 

Medicamentos (CNPEM) que agrupa todos os medicamentos que partilhem estas caraterísticas. 

b) Prescrição por marca ou titular de AIM: deve ser indicado o nome comercial do 

medicamento ou titular de AIM, acompanhado do código do produto em dígito e código de barras (e 

não o CNPEM). Estes casos aplicam-se a substâncias ativas para as quais não existe genérico similar 

comparticipado ou só esteja comercializado o medicamento de marca, ou ainda no caso de 

medicamentos que só podem ser prescritos para certas indicações terapêuticas, por razões de 

propriedade industrial. Assim sendo, é necessário incluir na prescrição uma justificação técnica por 

parte do médico prescritor da impossibilidade de substituição, por um dos seguintes motivos: 

medicamento com índice terapêutico estreito (exceção a) previamente identificados e autorizados 

pelo INFARMED, em caso de reação adversa a um medicamento prévia (exceção b) notificada ao 

INFARMED ou em caso de um tratamento com duração superior a 28 dias (exceção c). Nas duas 

primeiras situações, o farmacêutico é obrigado a dispensar o medicamento de marca indicado, 

contudo no último caso o utente pode continuar a optar por um medicamento mais barato8,13. 
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4.1.2.  VALIDAÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA 

A prescrição eletrónica em receita desmaterializada (receita sem papel) é automaticamente 

validada pelo sistema informático, indicando qual a medicação que pode ou não ser dispensada e 

comparticipada8,13. No caso de receitas materializadas e manuais é preciso atentar a vários parâmetros 

de forma a validar a receita, tais como: 

1. Numeração da receita acompanhada do código de barras, o que difere de acordo com o tipo 

de receita (materializada online ou offline e desmaterializada); 

2. Identificação do médico prescritor: nome clínico, especialidade (caso se aplique), contacto 

telefónico, endereço de correio eletrónico (caso se aplique) e número da cédula profissional. 

3. Local de prescrição com código; 

4. Identificação do utente: nome e número do Serviço Nacional de Saúde (SNS), número de 

beneficiário da entidade financeira a cargo (por exemplo, subsistemas de saúde) quando aplicável e 

o regime especial de comparticipação indicado pelas letras R (pensionistas) ou O (outro regime 

identificado por menção ao respetivo diploma); 

5. Entidade financeira responsável pela comparticipação da receita (SNS ou outros subsistemas 

públicos do SNS, Centro Nacional de Proteção contra Riscos Profissionais no âmbito da doença 

profissional e regulamentos comunitários ou Acordos Internacionais, devendo apresentar a sigla do 

país e código da entidade responsável e o número de beneficiário); 

6. Identificação do medicamento por DCI ou marca/titular da AIM com a justificação técnica; 

7. Posologia e duração do tratamento; 

8. Comparticipações especiais (indicado pela sigla “O” e o despacho correspondente ao regime 

especial, junto do medicamento prescrito); 

9. Número de embalagens: no caso de receitas materializadas ou manuais existe um máximo 

de quatro embalagens por receita e duas embalagens por medicamento; já nas receitas 

desmaterializadas, cada linha prescrita poderá ter, no máximo, 2 embalagens, exceto nos casos a 

que estes se destinam a um tratamento prolongado que poderão ser prescritas até 6 unidades; por fim, 

para medicamentos sob a forma de embalagem unitária, é permitida a prescrição de 4 embalagens 

por receita materializada ou manual ou, no caso de receitas desmaterializadas, 4 embalagens por 

linha. 

10.  Data da prescrição (aaaa-mm-dd); 

11. Validade da prescrição8. 

No entanto, o processo de validação de uma receita manual exige a avaliação de mais alguns 

pontos: i) aposição da vinheta, data e assinatura do prescritor; ii) aposição da vinheta do local de 

prescrição (caso se aplique) que deverá ser de cor verde no utente pensionista e nos restantes casos 

de cor azul, nas unidades do SNS. No caso de consultórios particulares poderá ser identificado com 

carimbo ou inscrição manual; iii) preenchimento da justificação de prescrição manual (exceção 

legal), cuja verificação não é responsabilidade da farmácia; iv) ausência de rasuras, diferentes 
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caligrafias ou canetas; v) receita não renovável, não sendo permitida mais do que uma via da 

mesma8,13. 

A validação das receitas durante o momento da dispensa é fundamental, sendo essencial seguir 

um esquema lógico de forma a avaliar todos os pontos e garantir o reembolso por parte da entidade 

responsável pela comparticipação. Este exercício é especialmente importante no caso de receitas 

materializadas e manuais, e durante o atendimento ao público na FCM deparei-me várias vezes 

com este desafio onde, principalmente na prescrição manual, as irregularidades são frequentes. 

Na FCM, para além da validação da prescrição durante o momento da dispensa, exceto para receitas 

desmaterializadas, a prescrição será depois validada por dois farmacêuticos ao longo do mês e antes 

do processo de faturação, entrando em contacto com o Centro de Conferência de Faturas (CCF) 

sempre que surjam dúvidas na conformidade da receita. Este processo permite uma melhor gestão 

do receituário, sem nunca prejudicar o utente13. 
 

4.1.3.  SISTEMAS DE COMPARTICIPAÇÃO 

A legislação relativa ao regime de comparticipação dos medicamentos tem vindo a sofrer 

alterações com o objetivo de melhorar o acesso ao medicamento, racionalizar o sistema de 

comparticipações e, ainda, generalizar a utilização dos MG, após evidências claras dos benefícios 

para o utente. O DL n.º 48-A/2010, de 13 de maio, “aprova o regime geral das comparticipações do 

Estado no preço dos medicamentos”15, e foi posteriormente atualizado pelo DL n.º 106-A/2010, de 

1 de outubro, que “adota medidas mais justas no acesso aos medicamentos, combate à fraude e ao 

abuso na comparticipação de medicamentos e de racionalização da política do medicamento no 

âmbito do SNS”15,16. 

Atualmente, prevê-se a existência de um regime geral e um regime especial de comparticipações. 

Relativamente ao Regime Geral de Comparticipação de Medicamentos, existe um sistema de 

escalões e o Estado está encarregue de parte do preço do medicamento (Escalão A – 90%; Escalão 

B – 69%; Escalão C – 37%; Escalão D – 15%), e a atribuição do escalão depende da classificação 

farmacoterapêutica do medicamento15-17, sendo os medicamentos utilizados em doenças 

incapacitantes ou crónicas alvo de uma comparticipação superior, diminuindo o encargo financeiro 

do doente18. 

Como já referido, existe também um Regime Especial de Comparticipação de Medicamentos, que 

para pensionistas cujo “rendimento total anual não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal 

garantida em vigor no ano civil transato ou 14 vezes o valor do indexante dos apoios sociais em 

vigor, quando este ultrapassar aquele montante” acresce ao Escalão A uma comparticipação 5% 

superior e nos Escalões B, C e D a comparticipação sobe 15%8,15-17. Estes cidadãos usufruem 

também, caso optem por um dos cinco medicamentos com preço mais baixo do grupo homogéneo 

em que estão incluídos, de uma comparticipação a 100%15. Este Regime Especial de 

Comparticipações engloba também determinadas patologias que são abrangidas por diplomas15-17. 

Para que o utente usufrua da comparticipação, o prescritor deverá indicar na receita o despacho, 
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portaria ou DL correspondente e a comparticipação atribuída ao Estado é definida pelo Ministro da 

Saúde e escalada consoante a entidade prescritora, incluindo patologias como doença de Alzheimer, 

hemofilia, psoríase, dor oncológica, infertilidade, etc15. 

Além do disposto anteriormente, outro tipo de produtos é alvo de comparticipação por parte do 

Estado. Entre estes encontram-se alguns medicamentos manipulados com 30% de comparticipação 

sobre o PVP, produtos destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus que usufruem de 85% de 

comparticipação em tiras testes e 100% do PVP em seringas, agulhas e lancetas, produtos dietéticos 

com caráter terapêutico com 100% de comparticipação e as câmaras expansoras com 80%15,19-21.  

Além do regime de comparticipação assegurado pelo Estado, certos cidadãos usufruem de 

sistemas de complementaridade, isto é, existe uma segunda entidade que financia o gasto de saúde 

(SAMS, Caixa Geral, CTT, etc). Estas situações exigem, em termos práticos, que o comprovativo de 

venda e respetiva receita seja comunicada não só ao SNS, mas também à entidade correspondente, 

para posterior reembolso à farmácia. De referir ainda que, certos utentes possuem seguros de saúde 

(Fidelidade, Generali, Açoreana, etc) que cobrem os encargos nesta área e que exigem 

procedimentos similares aos descritos para o respetivo reembolso à farmácia.  
 

4.1.3.1. MEDICAMENTOS GENÉRICOS E PREÇOS DE REFERÊNCIA 

O sistema de preços de referência é um subsistema de comparticipação aplicado quando existem 

MG comparticipados. Um MG apresenta “a mesma composição qualitativa e quantitativa em 

substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência como medicamento de 

referência haja sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados” e deve ser 

identificado pela DCI, dosagem e sigla MG7. Por sua vez, o preço de referência define-se como o 

valor de comparticipação do estado no PVP dos medicamentos inseridos num determinado grupo 

homogéneo, de acordo com o escalão15,18,22. Este simboliza o preço médio dos cinco medicamentos 

com PVP mais baixo do mercado, sendo isto revisto periodicamente18,22.  

No ato da dispensa, o farmacêutico deve informar da existência de medicamentos pertencentes ao 

mesmo grupo homogéneo comparticipados e de preço mais baixo, sendo que para isso as FC deverão 

ter em stock, pelo menos, três dos medicamentos com os cinco preços mais baixos. Quando o doente 

opta por um medicamento mais caro paga essa diferença, exercendo um direito de opção8,12. 
 

4.1.4.  RECEITUÁRIO E FATURAÇÃO 

Os procedimentos envolvidos no receituário e faturação fazem parte da atividade diária do 

farmacêutico na FCM. Diariamente são aviadas receitas eletrónicas materializadas e manuais com 

MSRM, implicando a impressão do documento de faturação no seu verso, acompanhado da DCI, 

código CNP, preço total, valor da comparticipação e ao encargo do utente, sendo necessária, ainda, 

a assinatura do utente. No final, a receita deverá estar devidamente carimbada, datada e assinada pelo 

responsável da dispensa para posterior validação por parte dos sistemas de conferência. Nos dias de 



  Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária  

Andreia Raquel Almeida de Sousa | 17 

 

hoje, este processo é cada vez menos frequente graças ao aparecimento das receitas sem papel, onde 

existe uma comunicação online direta aos centros de faturação, para posterior reembolso.  

Estes procedimentos começam durante o ato de dispensa da medicação, que só deverá ser feita 

após validação de todos os pontos já referidos. No final do atendimento, como já indicado, o 

documento de faturação é impresso no verso da receita e validada pelo utente e farmacêutico ou 

técnico (se aplicável). Na FCM, estas receitas são agrupadas por entidade responsável pela 

comparticipação (01, 48, 45, 49, etc) e validadas, novamente, por dois farmacêuticos, sendo 

necessário corrigir a receita caso existam inconformidades, se possível. As receitas, dentro de cada 

entidade comparticipante, são organizadas por lotes e numeradas de 1 a 30.  

Ao longo do mês, sempre que cada lote termina (ao fim de 30 receitas), no Sifarma® verifica-se, 

receita a receita, se o valor da comparticipação corresponde ao indicado no sistema informático e é 

impresso um verbete de identificação do lote que será carimbado e reservado junto aos restantes lotes 

daquele organismo. Na FCM, no último dia do mês, após o encerramento, é feita a faturação 

propriamente dita, onde há fecho dos lotes e emissão da Relação de Resumos de Lote (impressa em 

quadruplicado para o receituário do SNS e para os organismos com acordos com a ANF) e Fatura 

Final Mensal (impressa sempre em quadruplicado) de cada organismo de comparticipação, ficando 

uma cópia de cada arquivada na farmácia para efeitos contabilísticos. Toda a documentação deverá 

ser assinada pelo DT ou farmacêutico substituto e devidamente carimbada e datada. No final, é 

gerado um documento que resume todas as receitas dispensadas naquele mês e que é enviado de 

imediato para a ANF, via fax. 

Por volta do dia 5 de cada mês, a documentação relativa à comparticipação pelo SNS é enviada 

para o CCF e a dos restantes organismos para a ANF. Todas as receitas serão analisadas e o valor 

das comparticipações será reembolsado, caso todos os parâmetros de validação se encontrem 

conformes. Como forma de auxílio à gestão das diferentes farmácias, o valor da comparticipação é 

devolvido antes desta análise estar concluída, pelo que, caso existam receitas devolvidas, é necessária 

a emissão de uma nota de crédito (anexo VIII). Atualmente, as receitas sem reembolso são 

devolvidas fisicamente exceto as que apresentem erros no montante de comparticipação, sendo neste 

caso emitida apenas uma nota explicativa da devolução e não podendo, assim, ser corrigidas.  

Durante o estágio participei em todos os processos de receituário e faturação. 

Primeiramente, antes do atendimento ao público, foi-me explicado o que deveria analisar para 

validar uma receita e assisti a várias situações de dúvida e esclarecimento que, no futuro, 

tornaram mais eficiente e confortável o meu processo de validação. Tive, ainda, oportunidade 

de assistir ao processo de fecho dos organismos de comparticipação e faturação mensal. 
 

4.1.5.  MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, pelo risco de habituação e dependência (física 

ou psíquica) e pela associação criminal, estão sujeitos a uma legislação especial para a sua aquisição 

e venda23,24. As substâncias medicamentosas classificadas como medicamentos psicotrópicos e 
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estupefacientes encontram-se listadas nas tabelas I e II do DL n.º 15/93, de 22 de janeiro e n.º 1 do 

Decreto-Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro, no 86º artigo23-26. 

A aquisição deste tipo de MSRM exige que a encomenda seja acompanhada de um documento 

de requisição de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, em duplicado, no entanto certos 

armazenistas optam por enviar um resumo mensal das requisições. Estes documentos deverão ser 

datados, assinados e carimbados pelo DT ou farmacêutico substituto, sendo o duplicado 

redirecionado ao distribuidor e o original arquivado na farmácia durante, pelo menos, 3 anos8. 

Por sua vez, também a dispensa deste tipo de medicamentos exige procedimentos excecionais e 

só pode ser feita mediante apresentação de receita médica na qual não constem outros 

medicamentos8. Durante o processo, o sistema informático requer o preenchimento de um quadro 

com dados que identificam o médico prescritor (nome), o número da receita, o utente (nome e 

morada) e o adquirente (que poderá ser ou não o utente, através do nome, morada, idade, número e 

validade do documento de identificação). Sendo assim, a venda destes medicamentos só pode ser 

feita através da apresentação de um documento de identificação (cartão de cidadão, bilhete de 

identidade, carta de condução ou passaporte)13. No final da venda, é impresso um documento com 

um número sequencial único que contém os dados relativos à venda e que deverá ser anexado a uma 

fotocópia da receita no caso de receitas manuais ou eletrónicas materializadas e arquivado durante, 

pelo menos, três anos, permanecendo este registo também no sistema informático. Em caso de 

dispensa com receita manual, deverá também ser enviada uma cópia da receita ao INFARMED8. 

Posterior ao ato de aquisição e dispensa, e para controlar o circuito destes medicamentos, é 

necessário comunicar ao INFARMED o registo mensal das saídas e enviar um balanço anual de 

entradas e saídas, exceto para benzodiazepinas, que só exigem o envio do balanço anual, que deve 

ser arquivado também, pelo menos, durante 3 anos8. Na FCM, o envio do registo mensal de saídas é 

efetuado até ao 8º dia do mês seguinte e o balanço anual de entradas e saídas até ao dia 31 de janeiro 

do ano seguinte27.  

Por fim, como último ponto de controlo, na FCM, procede-se a um controlo mensal dos stocks de 

medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, sempre por parte de um farmacêutico. 

Durante o estágio, tive a oportunidade de contactar com todo o processo regulamentar de 

controlo deste tipo de medicamentos e por diversas vezes efetuei dispensa dos mesmos, 

prestando sempre acompanhamento e esclarecimentos ao utente. 
 

4.1.6.  MEDICAMENTOS MANIPULADOS 

Pela Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho, define-se como medicamento manipulado (MM) 

“qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de 

um farmacêutico”28,29. Esta mesma portaria reflete, em conjunto com outros documentos 

legisladores, sobre as boas práticas na manufatura de medicamentos manipulados (tanto a nível de 

farmácia de oficina como a nível hospitalar), o que engloba “normas relativas a pessoal, instalações 
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e equipamentos, documentação, matérias-primas, materiais de embalagem, manipulação, controlo de 

qualidade e rotulagem”28,30.  

Relativamente à prescrição de medicamentos manipulados, estipula-se que no caso de receitas 

manuais ou eletrónicas materializadas estes medicamentos devem ser prescritos isoladamente e em 

receita tipo MM, devendo constar esta menção8. No entanto, no caso de receitas eletrónicas 

desmaterializadas, é possível a prescrição conjunta com outros medicamentos, sendo o manipulado 

introduzido numa linha do tipo LMM (Linha de prescrição de Medicamentos Manipulados). 

Qualquer prescrição deverá indicar as substâncias ativas, concentração, excipiente(s) e forma 

farmacêutica. Estes medicamentos só serão comparticipados (em 30% do PVP, se: “a) inexistência 

no mercado de especialidade farmacêutica com igual substância ativa na forma farmacêutica 

pretendida; b) existência de lacuna terapêutica a nível dos medicamentos preparados industrialmente; 

c) necessidade de adaptação de dosagens ou formas farmacêuticas às carências terapêuticas de 

populações específicas, como é o caso da pediatria ou da geriatria”8,20. O Despacho n.º 18694/2010, 

18 de novembro, para além de estabelecer as condições de comparticipação aprova também a lista 

de medicamentos manipulados comparticipados pelo regime geral de comparticipações do Estado 

que constam em anexo no próprio despacho20. 

Com a prescrição médica, a manufatura do medicamento manipulado deve ser feita segundo as 

boas práticas de fabrico, garantindo a qualidade e segurança. O cálculo do PVP segue o estabelecido 

na Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho, que se baseia no valor dos honorários da preparação 

(calculado com base na forma farmacêutico e fator f), das matérias primas e materiais de 

embalagem31.  

A FCM dispõe da capacidade de preparação de alguns medicamentos manipulados simples, 

que correspondem essencialmente a preparações tópicas e pós medicamentosos. Durante o 

estágio, participei na preparação destes medicamentos, com supervisão de dois farmacêuticos 

(anexo IX).  
 

4.2. MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

Qualquer medicamento que não cumpra as especificações de um MSRM é classificado como 

MNSRM12, essencialmente por ser de venda livre e, na maior parte dos casos, não comparticipado.   

Apesar de revogada, na Portaria n.º 1100/2000, de 17 de novembro, é definido que um MNSRM 

cumpre praticamente todas as especificações atribuídas a um MSRM, devendo apresentar, no 

entanto, uma relação risco/benefício favorável e um perfil de segurança que suporte o uso em 

automedicação, estando indicado para situações clínicas listadas no Despacho n.º 17690/2007, de 23 

de julho3,32,33. 

A automedicação define-se como “utilização de MNSRM de forma responsável, sempre que se 

destine ao alívio e tratamento de queixas de saúde passageiras e sem gravidade, com a assistência ou 

aconselhamento opcional de um profissional de saúde”, contudo a sua prática inconsciente e 

desinformada é uma realidade atual e constitui um problema de saúde pública, tendo o farmacêutico 
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um papel central no seu combate33. É extremamente importante o conhecimento das caraterísticas 

farmacotécnicas deste tipo de medicamentos, de forma a transmitir todas as informações relevantes 

ao utente, contribuindo para o uso racional do medicamento.  

Na FCM, a venda de MNSRM é feita com toda a seriedade e profissionalismo que o ato 

exige, atendendo também à variada oferta disponível para os utentes. Durante o estágio foi 

possível verificar uma sazonalidade associada aos principais tipos de MNSRM procurados pela 

população, predominando a venda de antigripais (Cêgripe®, Ilvico®, Antigrippine®, etc), 

xaropes para a tosse (Benflux®, Bissolvon®, Levotuss®, etc) e analgésicos e antipiréticos (Ben-

u-ron® 500, Brufen® 400, etc) nos primeiros meses do ano. Na época primaveril, para além 

dos produtos descritos anteriormente, junta-se a procura de antihistamínicos para controlo de 

sintomas alérgicos (Cetix®, HeperPoll®, etc).  
 

4.3. MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO 

Define-se como medicamento veterinário “toda a substância, ou associação de substâncias, 

apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos 

seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer um 

diagnóstico médico veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, 

a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas” e o seu regulamento está ao encargo da 

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária34. Este tipo de produtos não é comparticipado, contudo 

para determinados grupos farmacoterapêuticos (por exemplo, medicamentos administrados por via 

parentérica) exige-se a apresentação de uma receita prescrita pelo médico veterinário que deverá 

apresentar a vinheta identificadora do prescritor. A receita deve ficar arquivada na farmácia por um 

período de cinco anos, junto a um comprovativo de venda8,34.  

Na FCM é possível encontrar uma grande variedade deste tipo de produtos, desde 

desparasitantes externos (Frontline®, Advantix®) e internos (ParaVet®) a anticoncecionais 

(Pilucat®, Megecat®, Piludog®) e antibióticos. 
 

4.4. DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Em acordo com o DL n.º 145/2009, de 17 de junho, é classificado como DM “qualquer 

instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em 

combinação, incluindo o software destinado pelo seu fabricante a ser utilizado especificamente para 

fins de diagnóstico ou terapêuticos e que seja necessário para o bom funcionamento do dispositivo 

médico, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios 

farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses 

meios”, apresentando várias aplicações. Este tipo de produto farmacêutico pode ser incluído em uma 

de quatro classes de risco (I, IIa, IIb e III), cuja classificação conta com critérios como a 

vulnerabilidade do corpo humano e os riscos decorrentes da conceção e fabrico do DM35.  
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A FCM, novamente, apresenta uma oferta variada deste tipo de produtos, desde material 

de penso, material ortopédico, compressas, testes de gravidez, seringas, algálias, tiras e lancetas 

para controlo da glicemia, entre outros. 
  

4.5. PRODUTOS DE COSMÉTICA E HIGIENE CORPORAL 

Segundo o DL n.º 189/2008, de 24 de setembro, entende-se como produto cosmético “qualquer 

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

humano, (…) com a finalidade de exclusiva ou principalmente os limpar, perfumar, modificar o seu 

aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais”36. A FCM coopera com 

várias marcas de PCHC (Bioderma®, Uriage®, La Roche-Posay®, Lierac®, Isdin®, Vichy®, 

Filorga®, D’Aveia®, entre outros) e ostenta uma enorme diversidade de produtos, o que permite, na 

grande maioria dos casos, responder à procura do utente. Sendo assim, o farmacêutico deverá ser 

capaz de reconhecer os diferentes problemas estéticos e, conhecendo as propriedades dos produtos à 

sua disposição, aconselhar da melhor forma o utente que o aborda.   

Durante o estágio, o aconselhamento relativo a PCHC era uma das áreas em que me sentia 

menos confortável no aconselhamento ao doente, dada a pouca formação pré-estágio. Contudo, 

contei sempre com a ajuda dos profissionais da FCM e tive oportunidade de participar em 

várias formações relacionadas com o tema e, desta forma, fiquei cada vez mais autónoma no 

atendimento e aconselhamento deste tipo de produtos. 
 

4.6. PRODUTOS NATURAIS 

Um medicamento à base de plantas é definido como “qualquer medicamento que tenha 

exclusivamente como substâncias ativas 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”12. A designação de “natural” a estes produtos dá uma 

ideia falsa de que não representam perigo no seu uso, contudo, enquanto farmacêuticos, sabemos que 

os produtos naturais apresentam um conjunto de efeitos adversos, contraindicações e interações 

medicamentosas bastante significativo e que deve ser alertado ao doente, durante o aconselhamento.  

A FCM dispõe aos seus utentes vários produtos naturais, desde chás a medicamentos à base 

de plantas (Pursennide®, Valdispert®, entre outros), sendo estes últimos os mais procurados, 

até porque os primeiros se encontram facilmente em ervanários e supermercados. 
 

4.7. SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

Pelo DL n.º 136/2003, de 28 de junho, define-se como suplementos alimentares “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”, não podendo constar indicação de qualquer tipo de propriedade de 

prevenção, tratamento ou cura de doenças humanas. A rotulagem destes produtos segue regras 
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específicas devendo constar, entre outros, a menção de que “não devem ser utilizados como 

substitutos de um regime alimentar variado” e a toma diária recomendada37.  

Atualmente, existem centenas de suplementos alimentares disponíveis no mercado ao dispor do 

utente, apresentando composições variadíssimas para os mais variados usos. Ao farmacêutico exige-

se, como sempre, o maior rigor na venda e aconselhamento deste tipo de produtos, devendo sempre 

procurar entender as necessidades do doente e a sua história clínica. 

Novamente, a FCM dispõe aos seus utentes uma grande diversidade de produtos. Nesta 

área, a grande maioria dos produtos procurados pretendem resolver problemas relacionados 

com o stress e fadiga (Advancis®), para melhoria do desempenho escolar (Cerebrum®, 

Memophante®, etc) e, mais perto do Verão, os suplementos alimentares drenantes e 

termogénicos (Depuralina®, Drenoslim®).  
 

4.8. PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL 

O DL n.º 74/2010, de 21 de junho, estipula que “os géneros alimentícios destinados a uma 

alimentação especial são aqueles que, devido à sua composição especial ou a processos especiais de 

fabrico, se distinguem claramente dos alimentos de consumo corrente, mostrando-se adequados às 

necessidades nutricionais especiais de determinadas categorias de pessoas”. Deste modo, são 

indicados para situações de perturbações metabólicas e de assimilação, certas condições fisiológicas 

que beneficiem da ingestão controlada de alimentos e lactentes ou crianças38.  

Na FCM, este tipo de produtos corresponde essencialmente aos leites e papas (NAN®, 

Nestlé®, Nutriben®, …) disponíveis para bebés e crianças, os quais apresentam uma grande 

procura. Contudo, encontra-se também disponível as denominadas “dietas ou regimes” 

(Resource®, Nutricia®, etc), para situações que requerem nutrição específica que, no entanto, 

têm menor procura. 
 

4.9. ARTIGOS DE PUERICULTURA 

Os artigos de puericultura englobam “qualquer produto destinado a facilitar o sono, o 

relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção das crianças”39. Desta forma, este tipo de produtos 

inclui desde chupetas, biberões e tetinas a artigos de higiene e fraldas. 

Sem fugir à regra, há uma grande oferta destes produtos na FCM. As principais marcas 

disponíveis incluem a Chicco®, Dr Browns®, Mustela®, Uriage®, Isdin®, Libero®, etc. 
 

5. OUTROS SERVIÇOS 

Nos dias de hoje, a FC apresenta-se como um local de prestação de cuidados de saúde 

multidisciplinares, o que confere ao farmacêutico comunitário cada vez mais responsabilidades no 

processo de promoção de saúde e seguimento farmacoterapêutico5.  

A FCM dispõe ao serviço dos seus utentes vários outros serviços para além do “simples” ato de 

dispensa de medicação. Entre estes serviços, encontra-se a determinação de parâmetros 



  Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária  

Andreia Raquel Almeida de Sousa | 23 

 

antropométricos, fisiológicos e bioquímicos, administração de injetáveis, o serviço VALORMED, 

seguimento farmacoterapêutico/farmacovigilância e, muito em breve, entregas ao domicílio. 
 

5.1. DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS ANTROPOMÉTRICOS, FISIOLÓGICOS E 

BIOQUÍMICOS 

Entre os serviços adicionais disponíveis na FCM, a determinação de parâmetros antropométricos, 

fisiológicos e bioquímicos é, sem dúvida, o mais procurado. A determinação deste tipo de parâmetros 

é feita de forma privativa, na sala de atendimento, e os dados são registados num cartão de 

acompanhamento. Na FCM é possível realizar a determinação do peso, altura, índice de massa 

corporal, pressão arterial, glicemia corporal e colesterol total. 

Ao longo do estágio, várias vezes realizei a determinação destes parâmetros, interpretando 

e prestando sempre aconselhamento ao utente, realçando a importância de cumprir 

escrupulosamente a terapêutica instituída e de adotar um estilo de vida saudável. 
 

5.2. VALORMED 

A VALORMED surge em 1999 como uma sociedade sem fins lucrativos que se dedica à “gestão 

dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso”, e resulta da colaboração entre a 

Indústria Farmacêutica, Distribuidores e Farmácias. Este sistema de gestão de resíduos veio colmatar 

a falha até então existente no tratamento de resíduos de medicamentos, caraterizando-se como 

métodos de recolha e tratamento seguros. 

A VALORMED assegura a recolha e tratamento de medicamentos já não utilizados (por exemplo, 

por expiração do PV), materiais de acondicionamento e embalagem (cartonagens vazias, folhetos 

informativos, blisters, ampolas, etc) com ou sem resíduos de medicamentos ou outros componentes 

(por exemplo, acessórios de administração)40. Ao farmacêutico comunitário cabe alertar os seus 

utentes para as vantagens deste sistema de recolha e para os problemas ambientais associados a este 

tipo de resíduos, sensibilizando-os a entregar os desperdícios nos contentores VALORMED. 
 

5.3. FARMACOVIGILÂNCIA 

O tipo de contacto estabelecido entre o farmacêutico comunitário e o utente faz com que este 

tenha um papel privilegiado no seguimento farmacoterapêutico do tratamento instituído e, 

consequentemente, seja uma peça fundamental no processo de farmacovigilância. A 

farmacovigilância é uma “atividade de saúde pública que tem por objetivo a identificação, 

quantificação, avaliação e prevenção dos riscos associados ao uso dos medicamentos em 

comercialização, permitindo o seguimento dos possíveis efeitos adversos dos medicamentos. Esta 

ocorrência pode ser facilmente comunicada através do sistema de notificação de reações adversas 

aos medicamentos, que consiste no preenchimento de uma ficha de notificação com o maior número 

de parâmetros possível que será enviada para o Centro Nacional de Farmacovigilância do 

INFARMED e posteriormente analisado5. 
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6. FORMAÇÕES 

Ao longo de quatro meses de estágio em FC tive oportunidade de participar em várias formações, 

que se encontram listadas na tabela 2: 

 

Tabela 2 - Formações atendidas durante o estágio na FCM (anexo X). 

Dia Formação Organizador Local Duração 

13/02/2017 A-Derma Pierre Fabre Dermo 

Cosmétique 

Pierre Fabre Dermo 

Cosmétique – Porto 

7 horas 

27/02/2017 Rosto + Hidratação Pierre Fabre Dermo 

Cosmétique 

Pierre Fabre Dermo 

Cosmétique – Porto 

3 horas 

22/03/2017 Urgências em 

Oftalmologia e Secura 

vulvovaginal 

Cooprofar Trofa Saúde – 

Hospital de Braga 

2 horas 

30/30/2017 Acne (multimarca) Pierre Fabre Dermo 

Cosmétique 

Pierre Fabre Dermo 

Cosmétique – Porto 

3,5 horas 

12/04/2017 Elancyl® Pierre Fabre Dermo 

Cosmétique 

Pierre Fabre Dermo 

Cosmétique – Porto 

3,5 horas 

18/04/2017 Novidades + Solares 

multimarca 

Pierre Fabre Dermo 

Cosmétique 

Pierre Fabre Dermo 

Cosmétique – Porto 

3,5 horas 

 

Parte 2 – Temas desenvolvidos 

TEMA I: ACONSELHAMENTO DERMOFARMACÊUTICO NA GRAVIDEZ E PÓS-PARTO 

1. GRAVIDEZ E ALTERAÇÕES CUTÂNEAS 

A gravidez é um período da vida da mulher caraterizado por mudanças anatómicas e fisiológicas 

acentuadas41-43, em que todos os sistemas do organismo são afetados42,44. Estas mudanças estão 

associadas à ocorrência de alterações hormonais e/ou mecânicas que sustentam o desenvolvimento 

de um novo organismo durante, em média, nove meses e que preparam o corpo da mulher para o 

parto42,45,46. Estas alterações iniciam-se logo após a fusão dos gâmetas feminino e masculino e, numa 

gravidez sem complicações, após o parto a homeostasia pré-gravidez é recuperada sem efeitos 

residuais significativos; contudo, algumas destas mudanças são ainda evidentes após o parto. Torna-

se assim importante reconhecer estas mudanças, por forma a distinguir com clareza as alterações 

fisiológicas de situações patológicas que surgem durante a gravidez43.  

Durante a gravidez mais de 90% das mulheres encara alterações complexas na sua pele. Estas 

alterações resultam de modificações hormonais, imunológicas, metabólicas e vasculares e podem ser 

classificadas em três tipos: alterações fisiológicas da gravidez, exacerbação de problemas cutâneos 

pré-existentes e dermatoses específicas da gravidez47.  
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2. ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS CUTÂNEAS NA GRAVIDEZ 

2.1. HIPERPIGMENTAÇÃO 

A hiperpigmentação corresponde a uma alteração fisiológica muito frequente que surge em cerca 

de 90% das mulheres grávidas e que tem início, geralmente, no primeiro trimestre de gestação e 

maior incidência em mulheres de raça negra. Esta situação é frequentemente autolimitada, ou seja, 

resolve-se naturalmente após o parto, no entanto, usualmente, a pele não recupera a coloração 

apresentada antes da gravidez42,44,48 e o problema poderá regressar em gestações futuras. Em termos 

histológicos, estas situações caraterizam-se pela presença de depósitos de melanina na epiderme e/ou 

presença de macrófagos na derme44.  

As alterações da pigmentação distribuem-se amplamente por todo o corpo, apresentando maior 

intensidade nas regiões corporais de coloração naturalmente mais acentuada, que é o caso das aréolas 

mamárias (podendo mesmo originar uma aréola secundária), lábios, pescoço, zona genital, axilas, 

região interna das coxas, períneo42,44 e região periumbilical44,48. Ainda, ocorre frequentemente 

escurecimento da linea alba, dando origem a uma linha acastanhada ao longo da região média do 

abdómen que atinge o esfíncter púbico e é conhecida como linea nigra. Poderá também observar-se 

o escurecimento de cicatrizes devido a este fenómeno fisiológico da gravidez44. Quando esta 

condição provoca escurecimento e aumento do tamanho de manchas pré-existentes (como sardas ou 

nevos) a situação poderá ser preocupante e deve existir um acompanhamento especializado, no 

entanto ainda não existem evidências de risco de degeneração maligna44,48. Nas grávidas, 45 a 75% 

dos casos de escurecimento da pele ocorre sob a forma de melasma (também conhecido como 

cloasma e máscara da gravidez)42,48], que se carateriza como uma disfunção crónica, localizada e 

adquirida, da melanogénese e que se manifesta simetricamente em áreas da pele expostas ao sol49. O 

melasma é predominantemente epidérmico e afeta mais comumente a região centrofacial, seguida da 

região malar e mandibular da face, pescoço e antebraço, podendo agravar situações de hipermelanose 

já existentes. Para além da gestação, outros fatores etiológicos do melasma incluem o uso de 

anticoncecionais orais, história familiar e exposição solar, sendo de esperar que, em conjunto, possam 

agravar o quadro e devem ser, tanto quanto possível, controlados42,44. Tal como referido, as alterações 

da pigmentação tendem a resolver após o parto e no caso do melasma isto não difere, podendo 

extinguir-se até um ano após o parto; porém, cerca de 30% das mulheres fica com sequelas desta 

condição42.  

A melanogénese corresponde ao processo de produção de pigmentos de melanina, essencialmente 

por melanócitos, células derivadas de melanoblastos. Após a formação do tubo neural, os 

melanoblastos migram para várias regiões do corpo onde se diferenciam em melanócitos e localizam-

se, predominantemente, na camada basal e folículos capilares. Os melanócitos são responsáveis não 

só pela produção e armazenamento de melanina nos melanossomas, mas também pela transferência 

deste pigmento para os queratinócitos (anexo XI)50. São vários os estímulos que regulam este 

processo, entre eles a exposição à radiação ultravioleta (RUV) e a comunicação hormonal, onde se 
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pode destacar a ação das hormonas melanotrópicas, como é o caso da Melanocyte-stimulating 

Hormone (MSH), a hormona adrenocorticotrópica e hormonas sexuais que regulam positivamente 

este processo51,52. A pigmentação observada naturalmente nas zonas acima referidas associa-se à 

presença de um maior número de melanócitos e com maior sensibilidade a estímulos hormonais, e 

desta forma pensa-se que durante a gravidez isto seja potenciado e/ou apareçam novas zonas na pele 

da mulher com estas caraterísticas42. Durante a gravidez verifica-se um aumento dos níveis de MSH, 

estrogénio e progesterona que está associado à hiperpigmentação; no entanto, como os níveis de 

MSH aumentam de forma mais tardia e não diminuem de imediato após o parto, as hormonas sexuais 

femininas parecem ter maior impacto no aparecimento desta condição, visto que os seus níveis 

aumentam logo a partir da oitava semana de gestação42,44. Aliás, está já demonstrado que o estrogénio 

estimula a saída de melanina dos melanócitos e que a progesterona potencia as ações mediadas pelo 

estrogénio. Por fim, a placenta é rica em esfingolípidos bioativos que induzem o processo de 

melanogénese pela estimulação positiva de enzimas melanogénicas, tais como a tirosinase e as 

proteínas relacionadas com a tirosinase 1 e 248.  

Durante a gravidez o tratamento desta condição envolve, essencialmente, a fotoproteção, devendo 

exposição solar ser evitada, visto que os restantes tratamentos para esta condição estão 

contraindicados na gravidez. Após o parto, produtos com corticoides, hidroquinona e tretinoína, 

vitamina C e ácido kójico poderão ser úteis no combate ao melasma pela sua ação no processo de 

melanogénese e na renovação natural dos queratinócitos42,48.  
 

2.2. ALTERAÇÕES CAPILARES 

O crescimento do cabelo está associado a uma atividade cíclica dos folículos capilares durante 

toda a vida. Este ciclo engloba uma fase de crescimento massivo (anagénese), uma fase de involução 

mediada por apoptose (catagénese) e, por fim, uma fase de repouso (telogénese) com queda do 

folículo. Estas fases prolongam-se por 1000, 10 e 100 dias respetivamente, e não se encontram 

sincronizadas em todos os locais do couro cabeludo, ocorrendo assim de forma aleatória. Em média, 

no couro cabeludo, 10% dos folículos terminais estão em fase de telogénese e encontram-se dispersos 

(anexo XII)53,54.  

Durante a gravidez, principalmente no último trimestre, ocorrem alterações neste ciclo que 

conduzem a uma situação de hirsutismo relativamente frequente, especialmente nas gestantes em que 

já existe uma predisposição natural48. Neste último caso pode acometer, para além do couro cabeludo, 

outras regiões corporais pilosas. As mulheres sentem um espessamento do cabelo e as alterações têm, 

vulgarmente, um início precoce e maior intensidade na face e nos braços, desaparecendo cerca de 

seis meses após o parto42. 

As alterações hormonais decorrentes da gravidez estão na génese dos distúrbios no ciclo 

anagénese-catagénese-telogénese, sendo o processo de anagénese prolongado em cerca de 85-90% 

dos folículos do couro cabeludo com consequente aumento do diâmetro dos folículos, o que provoca 

espessamento capilar46,48. Estas alterações incluem um aumento dos níveis de hormonas da tiroide, 
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androgénios secundários, estrogénios e progesterona. Verifica-se ainda, e influenciado pelo aumento 

de estrogénios, um aumento dos níveis de prolactina (existem recetores desta hormona na pele e 

folículos capilares) cujos níveis vão diminuindo gradualmente após o parto, caso a mulher amamente; 

caso contrário, os níveis basais retornam ao normal em cerca de sete dias53. Posto isto, associa-se aos 

estrogénios capacidade de prolongamento da fase de anagénese e atraso na transição para a fase de 

telogénese, e desta forma poderão ser utilizados para reverter a situação de perda de cabelo no pós-

parto, bem como outras causas comuns de alopecia42,46. 

Contrariamente ao descrito, cerca de um a cinco meses após o parto pode ocorrer o Eflúvio 

Telógeno (ET), em que ocorre uma rápida conversão da fase de anagénese para telogénese, 

caraterizado por perda de cabelo42,44,53. O ET encontra-se associado novamente a um desequilíbrio 

hormonal que é, muitas vezes, acompanhado de stress no puerpério. Este fenómeno regride 

naturalmente na maior parte dos casos, contudo algumas mulheres apresentam um adelgaçamento 

difuso ou recessão frontoparietal que poderão não ser totalmente resolvidas42,44. Entre os cinco tipos 

funcionais de ET mais comuns na mulher durante as diferentes fases do ciclo de crescimento do 

cabelo está o ET da gestação53. 

A avaliação deste problema pode ser feita através da metodologia TrichoScan®, que combina a 

microscopia epiluminescente com análise imagiológica digital num método rápido, simples e bem 

aceite pelo paciente. Este método foi desenvolvido no âmbito do diagnóstico e seguimento da 

alopecia androgénica, no entanto, hoje em dia, é também utilizado casos de hirsutismo. Através deste 

método é possível avaliar vários parâmetros relacionados com o crescimento capilar, tais como: 

densidade capilar (n/cm), diâmetro do cabelo, taxa de crescimento do cabelo (mm/dia) e a taxa de 

anagénese para telogénese53.  

Desta forma, após o parto, a perda de cabelo poderá ser um problema da puérpera que causará 

desconforto estético e, apesar de a recuperação ocorrer, a densidade capilar será menor. Mais 

raramente, poderá surgir uma calvície de padrão masculino e hipotricose, caso a mulher apresente 

tendência para alopecia androgénica48. O tratamento passa pela utilização de produtos anti-queda que 

atuam nas diferentes fases do ciclo de crescimento e que variam desde champôs a cápsulas. Por 

exemplo, duas substâncias ativas comuns neste tipo de formulações são o minoxidil e aminexil, que 

estimulam a circulação sanguínea a nível capilar55. 
 

2.3. ALTERAÇÕES DO TECIDO CONECTIVO  

Durante a gravidez observam-se alterações do tecido conectivo devido ao alongamento da pele 

por forma a suportar o feto cada vez mais desenvolvido. O tecido pode esticar de tal forma que podem 

surgir marcas deste processo, as conhecidas Estrias da Gravidez (EG) que causam um desconforto 

físico e psicológico enorme para as gestantes42,56,57. As EG surgem principalmente no abdómen e por 

vezes no peito, braços, costas, axilas e nádegas opondo-se às linhas de tensão da pele e é um problema 

mais frequente em mulheres caucasianas, cuja incidência varia entre os 55% e os 90%48,58. As 
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alterações do tecido conectivo surgem, essencialmente, a partir do final do segundo trimestre44,46 e é 

de realçar que 90% dos casos estão associados a primigrávidas58. 

O curso clínico desta condição é bem conhecido, caraterizando-se pelo aparecimento inicial de 

cicatrizes de tonalidade rosa a violeta (striae rubra ou estria imatura), longas e largas com uma 

depressão superficial notável que ao longo do tempo perdem a cor, exibindo posteriormente uma 

tonalidade similar à da pele (striae alba ou estria madura), apresentando rugas e depressões 

superficiais mais suaves de uma lesão atrófica e, por vezes, sensação de prurido e ardor44,48,58.  Este 

quadro é, então, indicativo de danos nas fibras de colagénio e fibras elásticas da matriz extracelular 

da derme57. Em termos histológicos, inicialmente, estas lesões são constituídas por fibras elásticas 

finas, contudo o seu envelhecimento é acompanhado por um adelgaçamento da derme e diminuição 

dos níveis de colagénio na derme superior. A biópsia da lesão evidencia também a desorganização e 

encurtamento das fibras elásticas com abundância de tropoelastina, o que revela uma eventual síntese 

descoordenada. A severidade e desenvolvimento das lesões variam entre pacientes58. 

Apesar de ser uma situação comum e com implicações estéticas acentuadas, o aparecimento de 

EG ainda não se encontra bem caraterizado56. Estas alterações do tecido conjuntivo parecem estar 

associadas ao grau de distensão do tecido abdominal, de forma a suportar o feto em crescimento, 

devido a complicações no tecido elástico da pele. Isto justifica a associação existente entre o excesso 

de peso da mãe e/ou do feto no aparecimento de EG, pois a pele é forçada a esticar além da sua 

capacidade natural, que varia de mulher para mulher. No entanto, parece também existir uma 

associação com fatores genéticos em alguns tipos de estrias, estando demonstrado em alguns casos 

uma diminuição no metabolismo dos fibroblastos e dos níveis de colagénio, elastina e fibronectina 

em comparação com a pele saudável44,48,56. É ainda de realçar que as alterações hormonais típicas 

(aumento dos recetores de estrogénios, androgénios, glucocorticoides e relaxina) da gravidez 

propiciam, por si só, o aparecimento desta condição por interferência na formação de tecido 

conectivo42,44,48. Em suma, sabe-se hoje que os principais fatores de risco para as EG incluem a idade 

jovem, história familiar, excesso de peso antes e durante a gravidez e, ainda, excesso de peso do feto. 

A presença de estrias antes da gravidez pode também constituir um fator de risco46, tal como o estado 

socioeconómico e nível de educação58. 

Perto do final da gravidez parece existir uma melhoria significativa das estrias que adquirem uma 

tonalidade branca ténue. Após o parto, este problema geralmente permanece, mas de forma menos 

evidente, podendo ser iniciado um tratamento mais específico à base de tretinoína tópica, misturas 

de 20% de ácido glicólico e 10% de ácido ascórbico, óleos de aloé ou mesmo com laser, contudo a 

eficácia é limitada e parece ser maior quando se atua numa fase precoce44,58,59. No caso dos óleos há 

bastante controvérsia quanto à melhoria dos sintomas provocados pelas propriedades do óleo ou pela 

própria massagem48,59. 

A tretinoína aplicada topicamente durante um período de três a sete meses demonstra melhorias 

em cerca de 50% dos casos de EG48,59. É uma substância com efeitos pleiotrópicos e com capacidade 
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de regenerar a produção de colagénio tipo I na pele envelhecida e impede a ativação de enzimas que 

degradam a matriz extracelular após dano por radiação, tais como a colagenase, gelatinase, 

estromelisina, entre outras. Atualmente, é sabido que o tratamento tópico com tretinoína, na fase 

inicial do aparecimento de estrias melhora bastante esta condição, quer no tamanho, quer na 

largura44,57, contudo produtos com esta substância não poderão ser utilizados durante a gravidez pelo 

risco de teratogenicidade e fetotoxicidade60, exigindo também um uso cauteloso durante a 

amamentação61. Por sua vez, produtos à base de tocoferol (vitamina E) apresentam atividade 

antioxidante e estimuladora da produção de colagénio44,59. 

Existem, ainda, algumas medidas preventivas conhecidas (nem sempre com benefício), que 

incluem cremes com hidrolisados de colagénio-elastina e extrato de Centella asiatica, uma planta 

que contém derivados triterpénicos pentacíclicos que estimulam a produção de fibras de colagénio e 

elastina44,58. No mercado existem também vários produtos à base de ácido hialurónico, vitaminas e 

ácidos gordos que demonstraram eficácia na prevenção desta ocorrência. O ácido hialurónico tem 

capacidade de aumentar a resistência às forças mecânicas, por estimulação da atividade dos 

fibroblastos e produção de colagénio59.   
 

2.4. ALTERAÇÕES VASCULARES 

Na gravidez verifica-se um crescimento vascular acentuado devido à ação de múltiplos fatores de 

crescimento, cuja secreção é estimulada pelo aumento dos níveis de hormonas da pituitária, glândula 

adrenal e da placenta, o que provoca alterações vasculares visíveis na pele da grávida42,57.  

Estas alterações podem apresentar diversas formas. As “aranhas vasculares” são bastante 

frequentes e surgem em áreas drenadas pela veia cava superior como a face (perto dos olhos), 

pescoço, tórax, braços e mãos42,47, apresentando-se como lesões pequenas, planas ou com ligeira 

elevação, tendo um centro vermelho e pulsante com vasos radiais (telangiectasias) e eritema47,48 e 

surge, normalmente, entre o segundo e quinto mês de gestação, resolvendo após o parto sem 

necessidade de tratamento específico. Outras alterações observadas são o eritema palmar, com início, 

geralmente, no primeiro trimestre da gravidez e principalmente nas grávidas caucasianas, podendo 

ser acompanhado de cianose e palidez como resultado de alterações vasculares e aumento da 

volémia42. As varicosidades são outro tipo de distúrbios vasculares que atingem quase metade das 

grávidas, principalmente nos membros inferiores e região anal desde o final do primeiro trimestre. 

Isto resulta da pressão venosa provocada pelo crescimento fetal no útero, existindo um componente 

genético associado. O tratamento é essencialmente profilático, sendo recomendado repouso com 

elevação dos membros e evitando períodos longos em posição ortostática, com possível recorrência 

a meias elásticas de compressão42,44. Outras alterações vasculares, embora menos frequentes, são o 

hemangioma capilar, o hemangioma cavernoso e o cutis marmorata associado à exposição ao frio e 

com cianose salpicada transitória42,44,47.  

Ainda, e porque durante a gravidez ocorre um aumento da volémia, é muito comum surgirem 

edemas, principalmente na face, mãos e extremidades inferiores. O repouso com elevação dos 
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membros inferiores parece não ser suficiente, mas a imersão em água durante a prática de exercício 

parece ser útil, e é sugerido que as forças hidrostáticas favorecem a diurese e a saída de água do 

sistema vascular com consequente resolução do edema44. 
 

2.5. ALTERAÇÕES DA MUCOSA ORAL 

Também durante a gravidez surgem frequentemente alterações na mucosa oral, tornando-se 

necessário assumir uma posição preventiva para evitar o seu aparecimento. Em cerca de 80% das 

gestantes há um aumento da hiperemia, o que propicia o aparecimento de várias complicações, sendo 

a gengivite bastante frequente e manifestando-se por edema, hiperplasia e aumento do 

sangramento42,44. 

Geralmente, estas alterações inflamatórias tornam-se notórias a partir do segundo ou terceiro mês 

de gravidez, mantendo-se ou até intensificando até ao final da gravidez e regredindo após o parto. 

Devido a este estado inflamatório a nível gengival, observa-se na grávida uma resposta aumentada a 

substâncias irritantes locais, tais como a placa bacteriana e cálculos, como consequência do aumento 

dos níveis de estrogénio e progesterona que afetam os mecanismos de defesa local imprescindíveis 

para uma boa saúde oral e, ainda, reduzem a proteção natural do ambiente gengival42,44,62. A nível 

imunitário, as hormonas sexuais provocam uma diminuição na quimiotaxia de neutrófilos, 

fagocitose, resposta aos anticorpos, entre outros. Individualmente, os estrogénios atuam em recetores 

identificados no tecido gengival e provocam maior proliferação de vasos sanguíneos, diminuição da 

queratinização e aumento do glicogénio, comprometendo assim a função de barreira deste tecido62. 

Por sua vez, a progesterona aumenta a permeabilidade vascular o que, consequentemente, causa 

edema e sangramento e reduz a proliferação de fibroblastos, a produção de colagénio e os níveis de 

metaloproteinases, ou seja, a capacidade de regeneração44,62. A deficiência em folato caraterística 

deste período contribui também para a destruição inflamatória do tecido oral62. 

Uma outra alteração oral associada à gravidez é o crescimento gengival sob a forma de tumores, 

conhecido como granuloma gravidarum, um granuloma piogénico, que é um tumor benigno da 

cavidade oral associado a uma hipertrofia gengival que geralmente resolve após o parto42,47,62. Este 

problema oral pode apresentar uma coloração púrpura, vermelha ou azul dependendo do grau de 

vascularização e do grau de estase venosa, podendo também surgir ulcerada e com exsudado amarelo, 

tendo em qualquer um dos casos sangramento fácil44,62. É um problema que surge em 1 a 10% das 

grávidas, principalmente entre o segundo e o terceiro trimestre e em volta das zonas afetadas pela 

gengivite inflamatória ou de irritação constante, apresentando um crescimento rápido e é, 

normalmente, indolor62. Outros problemas orais que podem surgir durante a gravidez são o aumento 

de cáries, possivelmente, devido às alterações salivares que surgem no final da gravidez e durante a 

lactação e também às alterações alimentares caraterísticas, xerostomia devido à influência hormonal 

e mobilidade dentária associada à inflamação gengival44,62. 

Para evitar o aparecimento destas complicações é imperial seguir procedimentos de higiene oral 

rigorosos. No caso do granuloma gravidarum pode mesmo ser necessário proceder à sua remoção 
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cirúrgica caso incomode a grávida, contudo podem ocorrer recidivas ao longo da gestação42,62. Uma 

boa higiene oral passa pela escovagem dos dentes com pasta com fluor, pelo menos duas vezes ao 

dia, devendo substituir a escova de dentes a cada 3-4 meses. A escova não deve ser partilhada e pode 

ser utilizado fio dental entre lavagens. Ainda, é importante que todas as noites se enxague a boca 

com elixires sem álcool que contenham cetilpiridínio, clorhexidina e xilitol na percentagem mais 

baixa disponível no mercado. Outras dicas passam pelo uso de pastilhas com xilitol (de menta, por 

exemplo) para reduzir o crescimento bacteriano63. 
 

2.6. ALTERAÇÕES NA MAMA 

A lactação é um processo complexo e de regulação hormonal que se inicia ainda durante a 

gravidez64. Ao longo de nove meses, a prolactina estimula o crescimento e desenvolvimento do tecido 

mamário sem, no entanto, ocorrer secreção de leite devido aos níveis elevados de estrogénio e 

progesterona que bloqueiam esta ação da hormona. No puerpério, após cada amamentação, há 

também produção de prolactina que prepara a vez seguinte, sendo este processo mais intenso durante 

a noite. A oxitocina é também uma hormona extremamente importante neste processo pois estimula 

a contração das células mioepiteliais em volta dos alvéolos, promovendo o fluxo e saída de leite. Esta 

hormona é produzida mais rapidamente que a prolactina, para que bebé receba de imediato o leite63,64. 

As hormonas sexuais participam também neste processo, sendo que o aumento dos seus níveis 

provoca um intumescimento dos mamilos associado a uma maior sensibilidade mamária à medida 

que ocorre o crescimento dos ductos e células produtoras de leite. Esta maior sensibilidade e 

crescimento mamário faz com que durante o processo de amamentação os mamilos fiquem doridos 

e até com feridas, sendo a intensidade variável entre as puérperas64-67. 

A ação de sucção do bebé no mamilo (o bebé envolve na sua boca o mamilo e a aréola mamária) 

é também responsável por alterações neste tecido, principalmente se a amamentação não for feita na 

posição correta. Em conjunto com as alterações já sofridas, a ação mecânica do bebé propícia o 

desconforto doloroso, o aparecimento de gretas e fissuras e até mesmo infeções. Para evitar isto, deve 

recorrer-se a produtos emolientes que auxiliam na regeneração da barreira da pele que, no entanto, 

devem ser removidos antes da amamentação. Existem também dispositivos que funcionam como 

barreira entre o mamilo e a boca do bebé, contudo caso a posição de amamentação seja 

continuamente errada o seu uso pode agravar a situação, causando dificuldades ao bebé em sugar o 

leite67. É também extremamente importante o uso de soutiens apropriados, não demasiado apertados, 

e, em casos mais dolorosos, recorrer a isoladores de mamilos, que impedem o contacto destes com o 

tecido66. Todas estas situações são de fácil resolução, contudo casos de inflamação mamária (mastite) 

com aparecimento de manchas vermelhas no peito podem causar bloqueio do leite nos ductos, e a 

mãe deve amamentar o bebé de forma mais frequentemente para estimular o fluxo e auxiliar a 

regeneração66, 67. 
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2.7. RECUPERAÇÃO DA ELASTICIDADE 

A pele é um órgão que consegue esticar várias vezes o seu tamanho original sem, contudo, perder 

o seu aspeto inicial e sem apresentar sinais de malformação. Durante a gravidez, a pele distende de 

forma a suportar o crescimento do bebé, o que pode obrigar a que a pele distenda além do limite 

fisiológico, ativando vias de mecanotransdução que incluem mecanismos extracelulares, 

membranares, citosólicos, do citoesqueleto e nucleares, que estimulam a formação de novas células 

e aumento da síntese de colagénio, de forma a restaurar a homeostasia68. 

A pele é composta maioritariamente por matriz extracelular, constituída por água (60-72% do 

peso total da pele), colagénio (30%), elastina (0,2%) e glicosaminoglicanos (GAGs, 0,03%), como 

por exemplo o ácido hialurónico. Os fibroblastos presentes na pele são essenciais para a manutenção 

da sua função, e produzem dois tipos de colagénio (I e III), elastina e substância fundamental. O 

colagénio é essencial para o suporte da pele e para tal organiza-se em fibrilas que formam uma rede 

de feixes de fibras. Por sua vez, a elastina, quando produzida por ação da lisiloxidase, forma ligações 

cruzadas entre as fibras de colagénio e as fibras elásticas. Estas encontram condensadas quando a 

pele relaxa, mas alongam devido à aplicação de forças sem perda da configuração devido à 

preservação das ligações cruzadas, permitindo que possam relaxar novamente quando a força deixa 

de ser aplicada. A extensão da pele é ainda facilitada por uma reação viscosa mais lenta dos fluidos 

da matriz extracelular, que ocorre devido à absorção de água e consequente expansão da matriz pelos 

GAGs69. 

O conjunto de todas as alterações permitem que a pele se adapte e suporte o bebé em 

desenvolvimento68. No entanto, em várias situações após a gravidez, a pele permanece flácida e não 

retorna rapidamente ao estado pré-gravídico, o que resulta do excesso de alongamento da pele e perda 

de elasticidade (as fibras elásticas não conseguem regressar à posição inicial), algo que varia de 

mulher para mulher e está relacionado com fatores genéticos, com a elasticidade natural da pele e 

com a prática de exercício físico48,68,69.  

O tratamento desta condição passa por estimular a recuperação natural da pele, através do uso de 

produtos cosméticos reafirmantes com colagénio e elastina e cintas elásticas que comprimem a pele 

e promovem a sua recuperação. A perda de peso após a gravidez também ajuda muito neste processo, 

bem como a prática de exercício físico para tonificar os músculos70.  
 

2.8. ALTERAÇÕES VAGINAIS 

Após o parto, ocorrem algumas alterações a nível vaginal que podem, no entanto, ser total ou 

parcialmente revertidas. Por exemplo, em caso de parto vaginal, a passagem do bebé obriga a uma 

dilatação tal que poderá não ser recuperado o tónus inicial do músculo e surge a sensação de que a 

vagina está mais larga. Isto pode provocar algumas complicações, como é o caso de situações de 

incontinência urinária, para a qual se recomenda a prática de exercícios de Kegel que treinam os 

músculos do pavimento pélvico e permitem a recuperação do comportamento urinário. Também, 
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devido ao esforço o parto implica, a zona pode ficar dolorosa e sensível várias semanas após o parto, 

sendo importante exercitar e, caso não resolva naturalmente, recorrer ao auxílio médico71,72. 

A alteração vaginal mais relevante é a secura extrema que se pode fazer sentir após o parto, um 

fenómeno associado à descida dos níveis de estrogénio e progesterona após a gravidez, o que em 

mulheres que amamentem os filhos é ainda mais acentuado, pois os níveis de estrogénio são ainda 

mais baixos devido à relação com a produção de leite71. A diminuição dos níveis destas hormonas 

provoca também uma diminuição no aporte de sangue a este local e consequente lubrificação, 

contribuindo para a secura excessiva e desconforto com sensação de ardor e prurido72.  

O tratamento desta condição pode passar pelo uso de lubrificantes que mantêm a humidade natural 

da mucosa e aliviam o desconforto sintomático e pela a aplicação tópica de cremes contendo 

estrogénio (existindo também sob a forma de anel vaginal ou comprimidos) que estimulam a 

produção de muco e, desta forma, a lubrificação. Tudo isto deve ser associado sempre a uma higiene 

íntima adequada, com uso sabões ou loções suaves e não agressivas e ao consumo adequado de 

líquidos. De acrescentar que a hidratação não deve ser feita com vaselina, pois os componentes 

presentes na composição do produto comercial poderão desencadear um processo infecioso71,72. 
 

3. INTERVENÇÃO NA FARMÁCIA 

A gravidez e o puerpério representam dois períodos da vida da mulher que envolvem 

transformações físicas e psicológicas acentuadas que devem ser encaradas com todo o cuidado e 

 precaução. Desta forma, é fundamental reconhecer que mudanças são essas e quais requerem 

acompanhamento e eventual tratamento, de forma a atuar na situação certa.  

O farmacêutico comunitário é constantemente abordado por este grupo de utentes que procura o 

seu aconselhamento, essencialmente, em situações simples que envolvem alterações cutâneas e das 

mucosas já existentes ou para prevenção das mesmas. Deste modo, o farmacêutico deverá aconselhar 

o utente tendo presente a etiologia e caraterísticas das diferentes alterações, os produtos disponíveis 

para esse o tratamento e, principalmente, quais os produtos que podem ser aconselhados com 

segurança e sem riscos para a utente e o feto ou recém-nascido (RN). 

Deste modo, o objetivo deste projeto passa por compreender melhor quais as principais alterações 

fisiológicas a nível cutâneo e das mucosas que ocorrem durante a gravidez e no período pós-parto, 

porque surgem, e, principalmente, como prevenir e/ou tratar dando foco ao papel do farmacêutico 

neste aconselhamento e aos produtos de venda livre que estão disponíveis na FCM para tal. Para este 

efeito, optei por uma intervenção junto à equipa da FCM onde compus e apresentei um livro de 

consulta interativo que facilita o aconselhamento e a escolha dos produtos mais adequados (anexo 

XIII). Este manual foi utilizado como objeto de estudo e ferramenta durante a prestação de 

aconselhamento e esclarecimento de dúvidas propostas. Através das redes sociais foram também 

transmitidas informações às utentes, sob a forma de comunicado digital.  
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TEMA II: MALA DE MATERNIDADE 

1. A PELE DO RECÉM-NASCIDO 

A pele é um órgão dinâmico e complexo cujo processo de maturação funcional e estrutural se 

inicia logo após o nascimento e só termina no final do primeiro ano de vida, numa tentativa de 

adaptação a uma súbita mudança de ambiente. No entanto, no bebé prematuro este processo só tem 

início 2 a 3 meses após o nascimento, pois a pele não possui a espessura necessária73-76. Ainda, o 

crescimento e regeneração da pele do bebé são processos bastante mais marcados do que na pele 

adulta, o que confere à pele do RN propriedades ímpares73. 

A pele apresenta funções de extrema importância, sendo de realçar a função de barreira entre o 

organismo e o meio ambiente, algo particularmente importante no caso do RN. Deste modo, a pele é 

capaz de proteger, contra a RUV e contra a invasão de microrganismos patogénicos e toxinas e, 

ainda, evitar a perda de água. À pele atribuem-se, também, funções de regulação da temperatura 

corporal, resistência ao trauma, perceção sensorial e formação do manto ácido73-75,77. 

O processo de maturação referido envolve vários mecanismos reguladores da derme e epiderme, 

da secreção de suor e sebo, da acidez superficial, da perda transepidérmica de água (PTEA), da 

capacitância e dos fatores hidratantes naturais, permitindo que a pele do RN adquira caraterísticas 

próximas às da pele do adulto73. Este processo de maturação inicia-se durante a embriogénese e é 

mediado por sinais inter- e intracelulares; à medida que a gestação avança, a maturação da epiderme 

aumenta e termina por volta da 34ª semana. Nessa altura, a pele apresenta quatro camadas: basal, 

espinhosa, granular e o estrato córneo, sendo esta última camada constituída por corneócitos, 

corneodesmossomas, lípidos intercelulares, células epidérmicas nucleadas e queratina, que lhe 

conferem função de barreira. O processo retoma após o nascimento73,74. 

Por outro lado, a homeostasia da pele requer a existência de uma conexão estável entre a derme e 

a epiderme através de tight junctions (junções dermoepidérmicas), cuja força aumenta ao longo da 

maturação. No caso de bebés prematuros, em que o processo de maturação é mais lento, esta junção 

é edematosa e apresenta fibras de colagénio mais pequenas, surgindo zonas pouco coesas e que 

aumentam a permeabilidade da pele. Relativamente à microvasculatura, no RN existe uma rede 

desorganizada que após o nascimento, por volta da 14ª-17ª semana de vida, se desenvolve em todo 

o corpo. Ainda, no RN, a produção de sebo é maior durante a primeira semana de vida devido à 

libertação de androgénios antes do nascimento, diminuindo posteriormente73.  

Em suma, a pele do RN, em comparação à pele do adulto, apresenta menor espessura e 

elasticidade, maior permeabilidade, menor quantidade de água (e maior PTEA) e lípidos, pH superior 

(6.34-7.5), níveis elevados de lisozima e lactoferrina (proteínas antimicrobianas), microbioma 

indiferenciado por região anatómica, maior descamação, menor conteúdo de colagénio (e maior de 

proteoglicanos) e menor conteúdo de melanina73,74. Estas caraterísticas tornam a pele do RN uma 

barreira menos eficiente, com maior propensão ao dano e à invasão por microrganismos e toxinas, e 
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comprometem a colonização da pele e homeostasia bacteriana, bem como o metabolismo lipídico, 

síntese de ceramidas e o processo de descamação73-75. 
 

2. CUIDADOS COM A PELE DO RECÉM-NASCIDO 

A pele do RN exige cuidados particulares que, tendo em conta as fragilidades inerentes, procuram 

prevenir qualquer evento que seja prejudicial para o organismo. Como referido, o RN apresenta 

maior sensibilidade a agentes externos (RUV, bactérias, ácaros, toxinas,…), menor coesão cutânea, 

maior PTEA e instabilidade térmica, menor capacidade homeostática e maior absorção percutânea 

com consequente toxicidade sistémica73-75.  

Desta forma, os cuidados aplicados à pele do RN devem garantir a manutenção da integridade e 

prevenir eventos tóxicos, de forma a diminuir a morbimortalidade deste período frágil da vida da 

criança74. Para além de compreender as principais diferenças estruturais e funcionais entre a pele do 

RN e do adulto, e quais as consequências, é importante reconhecer quais os produtos que, pelas suas 

caraterísticas, terão um uso benéfico e contribuem para a manutenção da homeostasia73,74.  

A escolha dos melhores produtos para utilizar nos cuidados com a pele do RN não é fácil, sendo 

necessário garantir certas condições. As formulações antisséticas utilizadas deverão ser à base de 

álcool a 70º v/v sem cetrimida ou clorhexidina a 0,5% cuja absorção percutânea é praticamente 

nula74, evitando-se soluções de iodo, altamente contraindicadas no RN, pois devido à maior 

capacidade de absorção da pele poderão induzir uma situação de hipotiroidismo por excesso de 

iodo73,74. A prilocaína, anestésico tópico, parece provocar metahemoglobinémia e deve ser 

substituída pela tetracaína que não demonstra o mesmo efeito. Outros componentes a evitar pelo 

risco de ardência e irritação são, por exemplo, o propilenoglicol, o laurilsulfato de sódio, parabenos, 

perfumes e corantes. Relativamente às formas farmacêuticas utilizadas estas variam entre pós que 

apresentam propriedades sicativas, absorventes e protetoras, óleos com ação protetora e oclusiva e, 

maioritariamente, emulsões e suspensões74.  
 

2.1. BANHO 

A altura ideal para o primeiro banho do RN é alvo de discórdia entre a comunidade científica74. 

Uma das teorias defende que deverá apenas ser feito após a estabilização térmica e hemodinâmica 

do bebé, ou seja, cerca de 2 a 6 horas após o parto, permitindo a remoção do sangue e diminuindo o 

risco de transmissão de infeções. Posteriormente, o banho do RN deverá ser feito em água estéril ou 

potável de temperatura inferior a 37ºC e num curto período de tempo (menos de 5 minutos), devendo 

o RN ser seco rapidamente numa divisão de temperatura amena74,76,77. 

As formulações utilizadas para limpeza têm capacidade de emulsificação de gorduras e 

impurezas, permitindo assim a remoção da sujidade, células mortas, suor, etc, e devem ser 

cuidadosamente selecionadas já que a pele do RN é bastante sensível. Assim, os produtos escolhidos 

deverão ser os ditos suaves, de pH neutro sem cor ou cheiro para evitar irritações e predisposição a 

infeções e doenças pela remoção excessiva de lípidos73,75,77. Os detergentes utilizados para este efeito 

podem ser sabões alcalinos ou detergentes sintéticos (neutros ou acídicos), sendo estes últimos 
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preferidos, os syndets. Os syndets apresentam um pH similar ao da pele e não provocam uma perda 

tão acentuada de lípidos e aumento do pH, que são causas de pele seca, rugosa e sensação de 

repuxamento74,75. No entanto, pelo risco de desintegração, a estes produtos devem ser adicionados 

agentes hidratantes (lanolina, parafina, óleos minerais, …) de modo a evitar casos de secura extrema 

provocados por este fenómeno e, simultaneamente, conferir à pele suavidade e elasticidade. Alguns 

destes produtos são utilizados em formas farmacêuticas que não requerem enxaguamento77. 

O banho do RN deverá focar zonas como a face, pescoço, pregas e área da fralda, sendo a 

frequência ideal para o banho um assunto também em discussão. Após o banho, caso a pele se 

apresente seca deverá ser aplicado um produto emoliente, especialmente em RN com tendência a 

pele atópica74. 

Relativamente ao uso de champôs, compostos, essencialmente, por fórmulas de agentes 

anfotéricos não iónicos, o seu uso parece ser desnecessário enquanto o cabelo for curto, fino e frágil. 

Porém, caso se opte pela utilização o pH do produto deverá ser similar ao da lágrima e não pode ser 

agressivo para o couro cabeludo74. 
 

2.2. HIDRATAÇÃO - EMOLIENTES 

Os emolientes (ou hidratantes) são formas farmacêuticas com uma fração lipídica que contribuem 

para a manutenção da elasticidade, controlo da PTEA, preservação da homeostasia e até mesmo 

correção da pele seca e/ou com tendência à atopia73,74; ainda assim, alguns autores defendem que o 

uso de emolientes (hidrocarbonetos, ceras, gorduras ou óleos77) aumenta o risco de infeções 

nosocomiais para o RN. Apesar das controvérsias, as ações benéficas dos emolientes na pele parecem 

prevalecer, devendo sempre optar-se por emolientes não irritantes e com lípidos epidérmicos na sua 

composição (colesterol, ceramidas, etc)73,74,76.  

O uso adequado de emolientes (tipo e frequência) está recomendado na preservação da integridade 

e hidratação da pele o que, para RN, com permeabilidade acrescida a diversos agentes diminui 

significativamente processos infeciosos e irritantes e o dano mecânico73,74. A ação destes produtos 

deve-se sobretudo à fração lipídica presente que preenche os espaços entre corneócitos e, deste modo, 

restaura a coesão do estrato córneo74,76. Estes produtos têm também propriedades humectantes e 

oclusivas, o que permite atrair a água e impedir que a mesma evapore74.  

A altura ideal para utilização dos emolientes é mesmo após o banho, com a pele ainda húmida e 

com aplicação em massagem74,76. Caso o produto utilizado esteja sob a forma de pomada, a sua ação 

oclusiva e lubrificante poderá, no entanto, causar algum prurido e acne em locais mais quentes e 

húmidos; por outro lado, sob a forma de creme ou loção, a aderência e efeito humectante são 

superiores, e são evitados os efeitos adversos referidos. Qualquer que seja a forma escolhida, é 

necessário ter em conta que os perfumes e conservantes presentes poderão provocar irritação, 

devendo ser substituídos por formulações mais suaves sempre que isto ocorra74. 
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2.3. ÁREA DA FRALDA 

As caraterísticas do ambiente da área da fralda propiciam o dano cutâneo por rutura dos lípidos 

superficiais, o que compromete a função de barreira e consequente aumento da penetração percutânea 

e eventos inflamatórios. Entre estas caraterísticas estão a hidratação excessiva, contacto com urina e 

fezes, atrito e pH elevado que ao causar dano estimulam também a reparação subcutânea em 

condições aberrantes, com consequente descamação75,77.  

A limpeza desta área deverá ser feita, idealmente, com loções óleo/água (ou toalhetes 

impregnados com o produto) de forma a remover a sujidade. A utilização destes produtos (que devem 

ser isentos de substâncias irritantes ou citotóxicas), em comparação com apenas água, demonstrou 

melhores resultados com menos casos de eritema e pele rugosa e menor PTEA75. As fraldas utilizadas 

deverão ser descartáveis, com materiais de capacidade de absorção muito elevada e trocadas a cada 

3-4 horas (entre a troca a pele deverá ser seca e arejada), o que auxilia na redução da humidade, no 

número de situações de rash e na diminuição do pH cutâneo da zona74-77. De realçar, ainda, que a 

limpeza da área deve ser feita, sempre, da frente para trás77.  

Os cuidados referidos pretendem também evitar o aparecimento da dermatite da fralda (dermatite 

de contacto). Esta situação é, essencialmente, um processo inflamatório com eritema e descamação 

cujo tratamento exige uma ação precoce de modo a eliminar a causa etiológica75,76. Sucintamente, a 

dermatite da fralda surge, maioritariamente, pela ação da urease presente na urina sob 

microrganismos fecais, originando amónia e um aumento de pH, o que que ativa proteases e lípases 

fecais que degradam proteínas e lípidos do estrato córneo e, consequentemente, comprometem a sua 

função77. Isto pode estar, ou não, associado a um processo infecioso (visível pelo aparecimento, por 

exemplo, de escamas e pústulas), causado frequentemente pelo fungo Candida albicans e que requer 

cuidados médicos75. 

O tratamento da dermatite da fralda passa, essencialmente, por promover a regeneração cutânea 

e deve envolver produtos que criem um filme semipermeável na pele danificada, uma barreira física 

entre a pele e as substâncias irritantes e que sejam de fácil remoção. As barreiras utilizadas devem 

sempre ser semipermeáveis ao vapor de água, visto que a oclusão integral atrasa a recuperação75. As 

substâncias mais utilizadas para este efeito são o óxido de zinco, vaselina e, por vezes, 

antifúngicos76,77. A ausência de tratamento pode levar ao aparecimento de úlceras dolorosas 

extremamente desconfortáveis para o RN76. 
 

2.4. OUTROS CUIDADOS 

Apesar dos três pontos anteriormente apresentados serem os mais importantes enquanto cuidados 

da pele do RN, existem outros que poderão ser necessários e devem ser referidos. Um destes cuidados 

é a limpeza da zona do cordão umbilical (cortado com material estéril) que deve ser feita com um 

antissético (por exemplo, clorhexidina) nos primeiros dias de vida, reduzindo o risco de infeção74,76. 

Alguns RN poderão também sofrer de dermatite seborreica, condição especial que exige um cuidado 

específico com o couro cabeludo, de forma a remover as crostas e evitar lesões. Para isso devem ser 
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utilizados champôs com detergentes sintéticos, pH próximo ao da lágrima e com substâncias 

antifúngicas como cetoconazol e piritionato de zinco. O champô deverá contactar o mínimo de tempo 

possível com o couro cabeludo e deve ser isento de compostos irritantes77. 

De referir ainda o uso de pós para controlo de humidade e prevenção da maceração da pele, uma 

prática bastante conhecida e ainda corrente, no entanto deve ser evitada no RN onde pode provocar 

bloqueio dos poros das glândulas sudoríparas e cuja inalação acidental apresenta efeitos nocivos77. 
 

3. INTERVENÇÃO NA FARMÁCIA 

A preparação da mala de maternidade pode ser um exercício bastante complicado para a grávida 

que quer ter consigo todos e os melhores produtos para cuidar do RN. Como já referido, a pele do 

RN apresenta caraterísticas bem diferentes das do adulto, o que exige a aplicação de tratamentos 

diferentes e a utilização de produtos apropriados. Assim sendo, é essencial compreender todas estas 

diferenças de forma a proporcionar cuidados ótimos e manter as propriedades e funções deste órgão 

intactas, através da seleção dos produtos mais adequados. 

O farmacêutico comunitário deve ser conhecedor desta temática e, como especialista do 

medicamento e de produtos de saúde, deve auxiliar na escolha dos melhores produtos e transmitir à 

mãe informações poderão fazer a diferença. O objetivo deste projeto passa por facilitar esta tarefa à 

mãe através do fornecimento de um boletim que discrimina os melhores produtos presentes na FCM 

para que esta construa a sua própria mala de maternidade com auxílio do profissional de saúde. Este 

boletim para além de contar com produtos para cuidados da pele do RN apresenta também produtos 

de puericultura disponíveis (biberões, tetinas, chupetas, …) e até propõe a roupa que a mãe deverá 

ter consigo e outros produtos que podem ser úteis para utilização pessoal, em ligação com o tema 

anterior (anexo XIV). 

O feedback deste projeto foi bastante positivo, sendo utilizado como auxiliar no atendimento à 

grávida que demonstrava maior satisfação e segurança na escolha de produtos selecionados e 

aconselhados por farmacêuticos. 

 

TEMA III: PERTURBAÇÃO DE HIPERATIVIDADE COM DÉFICE DE ATENÇÃO NA CRIANÇA 

1. A PERTURBAÇÃO DE HIPERATIVIDADE COM DÉFICE DE ATENÇÃO 

A Perturbação de Hiperatividade com Défice de Atenção (PHDA) é um dos problemas de 

desenvolvimento neurológico mais comuns na infância, reportando-se cerca de 6,4 milhões de 

crianças afetadas entre os 4 e 17 anos, em 2011/2012, nos Estados Unidos da América. A PHDA é 

diagnosticada geralmente entre os 3 e 6 anos e prolonga-se, frequentemente, para a idade adulta78,79. 

O diagnóstico desta condição, tal como outros problemas do foro psicológico, não se baseia em testes 

específicos, mas sim no uso de inquéritos que avaliam e classificam comportamentos de falta de 

atenção e hiperatividade/impulsividade, em conjunto com a análise anamnésica, testes médicos 

complementares e avaliação neuropsicológica (testes de memória, por exemplo)78,80,81.  



  Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária  

Andreia Raquel Almeida de Sousa | 39 

 

As causas e fatores de risco da PHDA são ainda alvo de investigação e não existe consenso quanto 

ao tema. Estudos recentes apontam para o papel do código genético e relacionam alterações genéticas 

em dois genes com esta perturbação, existindo uma probabilidade cinco vezes maior de um familiar 

direto de uma criança com PHDA apresentar a mesma condição. No entanto, outras hipóteses são 

discutidas, como é o caso de dano cerebral (na neurotransmissão, por exemplo), exposição ambiental, 

por exemplo ao chumbo, durante a gravidez ou idade jovem, consumo de álcool e tabaco durante a 

gravidez, parto pré-termo e baixo peso ao nascimento78,82. 

Uma criança com PHDA, de uma forma geral, apresenta dificuldades em prestar atenção, em 

controlar comportamentos impulsivos e um excesso de energia/atividade, que constituem 

complicações a nível familiar, escolar e no estabelecimento de relações interpessoais78,83. Desta 

forma, os principais sintomas de PHDA na criança são: dificuldade em estabelecer relações 

interpessoais, dificuldade em resistir a tentações, maior apetência para enfrentar o risco, falar 

demasiado, esquecimento frequente, entre outros78. Apesar disto, existem três diferentes tipos de 

PHDA de acordo com os sintomas predominantes e/ou mais fortes:  

i. PHDA do tipo desatento, em que a criança demostra dificuldades em prestar atenção, de 

organização e em terminar uma tarefa, distraindo-se facilmente e esquecendo-se do que deve fazer; 

ii. PHDA do tipo hiperativo-impulsivo, em que a criança é extremamente ativa física e 

psicologicamente e tem dificuldade em reconhecer o que é apropriado, ou não, fazer ou dizer. Estas 

crianças sofrem mais vezes acidentes. 

iii. PHDA mista, onde a criança apresenta os dois tipos de sintomas descritos78,83. 

No entanto, este fenótipo pode variar ao longo do tempo e, consequentemente, o tipo de PHDA 

diagnosticado não é estático78,79. 
 

2. TRATAMENTO DA PERTURBAÇÃO DE HIPERATIVIDADE COM DÉFICE DE ATENÇÃO 

Atualmente ainda não existe uma cura para a PHDA, no entanto existem vários tratamentos que 

permitem o controlo sintomático da perturbação e que sugerem a colaboração de todos aqueles que 

contactam diretamente com a criança, desde família, professores, educadores, terapeutas, etc. As 

hipóteses de tratamento são a terapia comportamental, medicação e intervenções escolares, cujo 

impacto deve ser avaliado ao longo do tempo de forma a avaliar o sucesso e aplicar alterações, caso 

necessário84. Segundo a Academia Americana de Pediatria, para crianças com 6 ou mais anos de 

idade deverá implementar-se um regime conjunto de medicação e sessões de terapia comportamental, 

enquanto que para crianças mais jovens se deve optar por excluir a intervenção farmacológica85. 

O tratamento farmacológico da PHDA envolve dois os tipos de medicamentos, estimulantes e não 

estimulantes, cuja segurança e eficácia deve ser avaliada periodicamente e que podem ser utilizados 

de forma diária ou apenas em período escolar79,86. Os estimulantes, como é o caso do metilfenidato 

e anfetaminas, atuam de forma fraca no Sistema Nervoso Central (SNC) presumivelmente por 

inibição da recaptação da dopamina, melhorando a capacidade de concentração e acalmando a 

criança, que terá menos comportamentos impulsivos e hiperativos79,86,87. Por outro lado, os não 
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estimulantes como a guanfacina e a atomoxetina, atuam de formas diferentes no SNC produzindo, 

no entanto, resultados similares entre si e aos estimulantes79,86. A guanfacina mimetiza a noradrelina 

e estimula os recetores alfa-2A pós-sináticos no córtex pré-frontal88, enquanto que a atomoxetina é 

um inibidor seletivo da recaptação da noradrenalina e, deste modo, aumenta os níveis deste 

neurotransmissor. De referir que, apesar dos efeitos benéficos, estes medicamentos apresentam 

efeitos secundários (por exemplo, dores de cabeça e problemas gastrointestinais) que deverão ser do 

conhecimento dos diferentes cuidadores86. 

Por sua vez, recorre-se à terapia comportamental com o intuito de melhorar a postura e atitudes 

da criança com PHDA que dificultam o estabelecimento de relações interpessoais. Esta terapia deve 

ser iniciada o mais rapidamente possível após o diagnóstico78. Este tipo de tratamento tem por 

objetivo que a criança aprenda e fortaleça os comportamentos positivos (eliminando os negativos) e 

pode envolver terapia para treino dos pais e/ou educadores, terapia com as crianças e uma 

combinação das duas84. Deste modo: 

a. A terapia para treino dos pais e/ou educadores permite que estes cuidadores adquiram 

capacidades para ensinar e guiar a criança e, desta forma, moldar o seu comportamento. Além disso, 

fortalece a relação com a criança diminuindo, significativamente, os problemas de comportamento84. 

Através destas sessões os pais adquirem capacidade de orientar corretamente a criança acerca dos 

comportamentos adequados em sociedade, transmitindo-lhes o que os outros esperam delas, 

permitindo que esta tome decisões mais adequadas em situações ambíguas. Também através da 

terapia os pais apresentam maior facilidade em disciplinar a criança com PHDA, devendo 

recompensar o bom comportamento e implementando formas de repreensão para o mau 

comportamento mais educativas. Por fim, são orientados no sentido de auxiliar a criança a 

compreender as consequências do seu mau comportamento, algo que lhes facilita a integração de 

determinada atitude como inadequada. Todos estes ensinamentos devem ser partilhados com os 

diferentes cuidadores de forma a existir harmonia na educação da criança89. 

b. A terapia com as crianças envolve apenas a criança e o terapeuta. O terapeuta tenta ensinar 

novos comportamentos e moldar comportamentos antigos, ajudando o seu paciente a expressar de 

forma adequada os sentimentos, o que melhora a sua relação com os outros84,89. 

A terapia comportamental é a primeira linha de tratamento da PHDA para crianças de idade 

inferior a 6 anos e apresenta várias vantagens relativamente à terapêutica medicamentosa: o sucesso 

no controlo da perturbação é similar, não apresenta efeitos adversos (que nas crianças mais jovens 

são sentidos de forma mais evidente) e, por fim, não implica efeitos a longo prazo como o uso 

prolongado de medicação, efeitos estes que não se encontram totalmente definidos84. Para crianças 

em idade escolar poderá, ainda, ser útil introduzir na terapia comportamental formas que auxiliem 

um melhor comportamento e desempenho escolar. Além disso, este tipo de ensinamento pode ocorrer 

também na própria escola em que o professor assume o papel principal, podendo adaptar as matérias 

lecionadas de forma a serem mais entusiasmantes, reconhecendo sempre o bom comportamento e 
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desempenho dos alunos, atribuindo parte do tempo ao convívio entre as crianças, evitando o excesso 

de tarefas e trabalhos de casa e promovendo um contacto ativo entre pais e professores84,89.  
 

3. A INFLUÊNCIA DOS PAIS E EDUCADORES 

A forma como os pais e educadores encaram e lidam com a PHDA reflete-se inevitavelmente na 

forma como ela evolui na criança. Para terem um impacto positivo no desenvolvimento da criança e 

na regressão dos sintomas desta perturbação, os cuidadores devem ser capazes de reconhecer 

atempadamente o problema da criança, de forma a intervir o mais rapidamente possível e, dessa 

intervenção, obter os melhores resultados90.  

É importante que logo desde a confirmação do diagnóstico os pais não assumam uma posição 

pessimista ou que encarem este problema como culpa sua, por exemplo, por má educação prestada 

ou mau ambiente familiar. Todas as atitudes negativas favorecem o aparecimento de problemas 

familiares que afetam a criança e que contribuem para o agravamento dos sintomas da PHDA. É 

também importante que estes cuidadores aprendam o máximo possível sobre esta perturbação, desde 

causas, sintomas, tipos de tratamento, entre outros. Ainda, devem sempre garantir que a criança se 

sente compreendida e acompanhada a nível médico, psicológico e educacional90. 

A atitude dos pais e educadores pode facilitar a vida da criança a todos os níveis de interação, 

como por exemplo a nível doméstico. Para tal, estes cuidadores podem procurar ajuda profissional 

principalmente se evidenciarem sinais de frustração, depressão ou derivados, pois todos os 

sentimentos negativos manifestam-se de forma indesejada na criança. Os pais devem também 

procurar todo o apoio da família, colocando todos os membros a par da situação e agindo em conjunto 

para lidar o melhor possível com a criança. A inclusão em programas de terapia comportamental, 

acima descrita, permite com auxílio do terapeuta procurar formas de controlar o problema da criança 

e como agir de forma para que esta adote comportamentos adequados. É ainda importante, dada a 

componente genética da perturbação, que os pais procurem avaliação médica para saber se também 

sofrem de PHDA, de modo a receber o tratamento adequado e a focar os seus esforços na situação 

que envolve a criança. Por fim, existem grupos de suporte aos pais com filhos com PHDA onde estes 

partilham histórias e formas de gerir a situação, ajudando-se mutuamente90. 

A PHDA, para além da vida doméstica, afeta também bastante o desempenho escolar da criança, 

tendo os pais e educadores uma ação fundamental na minimização das consequências. Os cuidadores 

devem interessar-se por tudo o que acontece com a criança a nível escolar, procurando saber desde 

os resultados obtidos a relatórios dos professores, assumindo sempre uma posição compreensiva com 

a criança que, no entanto, não a deve favorecer quando o comportamento é errado. Como referido 

anteriormente, o contacto ativo entre pais e professores é de extrema importância, de forma a que 

este possa reconhecer não só o que a criança ainda tem de melhorar, mas também acompanhar a sua 

evolução, podendo mesmo formar grupos com professores e outros pais na mesma situação, de forma 

a transmitir experiências. Por fim, os pais devem procurar saber todos os direitos das crianças com 
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condições e necessidades especiais que incluem, por exemplo, a integração em grupos de ensino 

especializados90. 

Por último, é fundamental estimular a criança a ter uma imagem positiva de si própria. Assim, os 

pais devem reservar sempre parte do seu dia para proporcionar tempo de qualidade à criança (jogos, 

passeios ao ar livre, …), fortalecendo também a sua relação. Também, e como já referido acima, é 

fundamental reconhecer as qualidades e todo e qualquer sucesso da criança, mesmo que seja algo 

que se espere naturalmente que o faça. Ainda, intervir junto da criança quando esta demonstra 

dificuldades de interação social pode evitar situações constrangedoras e desagradáveis, que se 

refletem na sua autoestima e comportamento. Por fim, os pais e educadores devem ser os principais 

companheiros da criança durante toda a jornada, vivendo tudo o mais perto possível84,90. 
 

4. INTERVENÇÃO NA FARMÁCIA 

A PHDA apresenta uma prevalência cada vez maior e diariamente vários pais se deslocam às 

farmácias em procura da medicação que “acalma os filhos”. Em Portugal, o consumo de 

metilfenidato aumentou 77,4% entre 2011 e 2015, e sendo este medicamento utilizado na faixa etária 

dos 6 aos 18 anos para tratamento PHDA podemos verificar um aumento abrupto no número de 

casos91. Isto pode demonstrar também um facilitismo no diagnóstico e instituição de tratamento, pois 

é obviamente mais simples tomar um comprimido do que seguir consultas de terapia 

comportamental. No entanto, e pelo anteriormente exposto, existem claras vantagens em instituir 

uma terapia comportamental para crianças e cuidadores, que poderá evitar os efeitos adversos a curto 

e longo prazo de uma terapêutica farmacológica instituída em idade tão jovem. 

Posto isto, o objetivo deste projeto passa por criar um guia prático para pais e educadores de 

forma a transmitir informação adequada e correta acerca da PHDA, desde causas e sintomas ao 

tratamento, com foco na terapia comportamental (anexo XV). Além disto, e de uma forma simples 

e objetiva são resumidos comportamentos a adotar perante a criança de forma a intervir 

positivamente no curso da PHDA, que terão impacto não só na vida doméstica, como também na 

vida e desempenho escolar. 

Este projeto demonstrou um forte impacto junto do público alvo e incentivou os pais e educadores 

a colocarem mais questões sobre a PHDA, sobre as alternativas de tratamento à terapêutica 

farmacológica e sobre como agir em situações específicas. O farmacêutico, embora especialista do 

medicamento, deve estar atualizado em todas as áreas de saúde e o seu aconselhamento é sempre útil 

em qualquer que seja a situação. Este projeto permitiu aprender uma versão diferente do tratamento 

da PHDA e melhorou, certamente, não só a qualidade dos serviços prestados, como também as 

intervenções dos cuidadores junto das crianças com PHDA.  
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ANEXOS 

Anexo I: Espaço exterior da Farmácia Castro Mendes.  
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Anexo II: Organização externa e interna do sistema farmadrive.  
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Anexo III: Zona de atendimento ao público.  
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Anexo IV: Sala de atendimento privativa.  
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Anexo V: Armazém de medicamentos e outros produtos de saúde (nível 1 e 2).  
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Anexo VI: Escritório.  
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Anexo VII: Carrinho para arrumação de medicamentos e outros produtos de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária  

Andreia Raquel Almeida de Sousa | 59 

 

Anexo VIII: Resumo das diferenças apuradas no processo de conferência relativo ao mês 

de fevereiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária  

Andreia Raquel Almeida de Sousa | 60 

 

Anexo IX: Ficha de preparação do medicamento manipulado “Papéis medicamentosos de 

ácido acetilsalicílico 100 mg” e respetivo rótulo. 
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Anexo X: Certificados de participação nas formações atendidas durante o estágio profissionalizante na Farmácia Castro Mendes. 
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Anexo XI: Mecanismos de sinalização durante o processo de síntese da melanina. 

         Retirado de [50]. 
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Anexo XII: Ciclo de crescimento do cabelo. 

            Retirado de [54]. 
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Anexo XIII: Projeto I - Aconselhamento Dermofarmacêutico na Gravidez e Pós-parto (livro interativo). 
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Anexo XIV: Projeto II – Mala de maternidade (boletim). 
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Anexo XV: Projeto III – Perturbação de Hiperatividade com Défice de Atenção (guia para pais e educadores). 
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RESUMO 

 Terminado o percurso teórico de nove semestres no Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, é tempo de organizar e aplicar 

todos os conhecimentos adquiridos na unidade curricular prática que marca o final do curso e da 

nossa formação enquanto futuros farmacêuticos e profissionais de saúde. 

 O estágio profissionalizante em Farmácia Hospitalar permite contactar com uma prática real do 

farmacêutico onde este desempenha variadas funções, todas elas exigentes de um raciocínio 

integrado meticuloso, de modo a intervir positivamente na doença e estado de saúde dos doentes. 

 O presente relatório de estágio revê, de forma sumária e precisa, a prática da atividade 

farmacêutica na Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE (Hospital Pedro Hispano) e a sua 

integração com os centros de saúde associados. Ao longo dos dois meses de estágio tive oportunidade 

de participar ativamente nas tarefas diárias de um farmacêutico do Hospital Pedro Hispano, o que 

me permitiu aplicar e, principalmente, alargar as minhas áreas de conhecimento, compreender a 

multidisciplinaridade da atividade dos farmacêuticos hospitalares e compreender a organização de 

uma Farmácia Hospitalar. Desta forma, este relatório encontra-se dividido em duas partes: (1) 

atividades diárias desenvolvidas no Hospital Pedro Hispano e (2) outras atividades. 
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Parte I – Atividades realizadas durante o estágio 

1. UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, EPE 

A Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM) é um “estabelecimento público dotado de 

personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial e natureza empresarial, 

que integra o Hospital de Pedro Hispano e os Centros de Saúde de Matosinhos, da Senhora da Hora, 

de São Mamede de Infesta e de Leça da Palmeira”, que em 2005 foi transformada em Entidade 

Pública Empresarial (EPE)1,2. A criação da ULSM remota a 9 de junho de 1999 como projeto pioneiro 

de um novo modelo organizacional dos cuidados de saúde primários, secundários e terciários de um 

município1. 

A ULSM visa a “excelência na prestação de cuidados de saúde integrados, assumindo-se como 

modelo de referência para outros prestadores de cuidados de saúde1,3. Atualmente, é constituída pelo 

Hospital Pedro Hispano (HPH) e pelo Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) de Matosinhos, 

que em conjunto gerem responsabilidades, recursos e os doentes (anexo I)3.  
 

1.1. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

Segundo o Decreto-Lei (DL) n.º 44 204, de 2 de fevereiro de 1962, entende-se como Farmácia 

Hospitalar (FH) “conjunto de atividades farmacêuticas exercidas em organismos hospitalares ou 

serviços a eles ligados”4. Estas atividades são realizadas através dos Serviços Farmacêuticos (SF), 

dotados de autonomia técnica e científica e sujeitos à orientação dos órgãos de administração4,5. 

Aos SF são atribuídas muitas responsabilidades, sendo a principal a garantia de que o circuito do 

ocorre medicamento ocorre de forma segura e correta (produção, seleção, aquisição, 

aprovisionamento, armazenamento e distribuição). Contudo, cabe também aos SF prestação de apoio 

técnico a outros serviços hospitalares (análises clínicas, esterilização, etc…), cooperação no processo 

de ação médica, participação no processo de prescrição e produção de nutrição parentérica, 

participação em Comissões Hospitalares (de Infeciologia, de Farmácia e Terapêutica, …), promoção 

da investigação clínica, entre outros4,5. De realçar que os SF do HPH, estando este integrado numa 

ULS, são responsáveis não só por assegurar a prestação de serviços ao hospital, mas também ao 

ACES de Matosinhos. 
 

1.1.1.  LOCALIZAÇÃO E HORÁRIO 

O centro da ULSM, o HPH, encontra-se na Rua Dr. Eduardo Torres, Senhora da Hora, 

Matosinhos. No piso -1 encontram-se os SF em contacto direto com o Serviço de Compras (SC). 

Contudo, e relativamente recente, os SF apresentam uma extensão ao piso 0, onde se localiza a 

Unidade de Ambulatório da Farmácia Hospitalar (FH-UA). Esta nova localização, com proximidade 

à entrada principal e locais de consulta externa, conta com dois postos de atendimento separados 

fisicamente e facilitou o acesso dos utentes ao serviço, melhorando significativamente a prestação 

de cuidados de saúde. Apesar das claras vantagens, é ainda necessário melhorar este novo espaço 

que não apresenta a mesma capacidade de armazenamento, algo cada vez mais notório com o 
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aparecimento de novos medicamentos. Desta forma, e de acordo com o indicado no manual de FH, 

o acesso interno e externo aos SF do HPH está facilitado, existe proximidade com sistemas de 

circulação vertical e a UA é próxima à zona de circulação de utentes5. 

Relativamente ao horário de funcionamento, este varia de acordo com o setor de atividade 

farmacêutica. O sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) opera entre 

as 8h30 e as 24h, de segunda a sexta-feira e das 9h às 17h durante o fim-de-semana e feriados, estando 

um farmacêutico de prevenção para resolução de casos urgentes entre as 17h e as 24h. O Atendimento 

Interno (AI), por sua vez, opera entre 9h-12h30 e 14h30-15h30, de segunda a domingo, e fora deste 

horário os serviços contactam os SF via telefónica a solicitar medicação urgente que levantam 

posteriormente. Já a Unidade de Preparação de medicamentos Estéreis (UPE) e a Unidade de 

Preparação de medicamentos Não Estéreis (UPNE) encontram-se disponíveis entre as 11h30 e as 

17h30, de segunda a sexta-feira, enquanto que a UA funciona entre as 8h30 e as 17h30. No caso da 

Unidade de Preparação de Citotóxicos (UPC), de segunda a quarta opera entre as 8h30 e as 16h30, e 

das 8h às 16h30 às quintas e sextas. 
 

1.1.2.  ORGANIZAÇÃO ESPACIAL 

Nos SF da ULSM, o espaço físico encontra-se dividido em diferentes setores separados 

fisicamente (inclusive por diferentes cores no chão), mas que comunicam entre si (anexo II). Entre 

os vários setores encontram-se armazenados de forma definitiva ou temporária medicamentos, pelo 

que se torna necessário manter as condições de armazenamento ótimas que garantam a estabilidade 

física, química e farmacoterapêutica destes, isto é: proteção direta da luz solar (toda a iluminação é 

artificial), temperatura inferior a 25ºC e humidade inferior a 60%5. 

Posto isto, os diferentes setores são: 1) Receção; 2) Aprovisionamento; 3) Administração 

(gabinete da Diretora dos SF, dos Farmacêuticos e dos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 

(TDT)); 4) Armazém (geral, zona dourada, injetáveis de grande volume (IGV) e inflamáveis); 5) 

Distribuição Clássica (DC); 6) Sala de estupefacientes; 7) Frigorífico aberto e fechado; 8) Sala de 

reembalamento; 9) DIDDU (gabinete de validações e área de preparação); 10) AI;  11) Ensaios 

Clínicos (EC); 12) UPNE; 13) UPC; 14) UPE; 15) FH-UA.  
 

1.1.3.  RECURSOS HUMANOS 

Os Recursos Humanos mínimos exigidos a qualquer serviço farmacêutico incluem 1 farmacêutico 

(em tempo integral ou parcial), 1 TDT e um 1 Assistente Operacional (AO)5. Posto isto, e dada a 

dimensão e necessidades do HPH, os SF da ULSM contam com 13 farmacêuticos em tempo integral 

(Dr.ª Cristina Paiva - Diretora de Serviço -, Dr.ª Ana Durães, Dr.ª Ana Maria Santos, Dr.ª Ana 

Ribeiro, Dr.ª Carla Mendes Campos, Dr.ª Cecília Mimoso, Dr.ª Graça Guerreiro, Dr.ª Joana Osório, 

Dr. João Cocharra, Dr.ª Maria João Pacheco, Dr.ª Mariana Magalhães, Dr. Pedro Campos e Dr.ª Sofia 

Pinto) e 8 farmacêuticos tarefeiros. A Diretora dos SF é responsável pelo serviço e gestão de recursos 

humanos, enquanto que cada farmacêutico é responsável por determinada área ou setor; contudo, os 
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farmacêuticos laboram em escala de trabalho rotativa, tornando-os a todos aptos para resolução de 

qualquer tipo de problema. Os SF incluem, ainda, por 9 TDT e 8 AO. 
 

1.1.4.  SISTEMA INFORMÁTICO 

Os diferentes profissionais de saúde da ULSM trabalham e comunicam entre si através de um 

sistema informático desenvolvido pela Glintt – Healthcare Solutions® denominado de Sistema de 

Gestão Integrada do Circuito do Medicamento (SGICM). Este sistema permite um contacto próximo 

entre o farmacêutico, o médico prescritor e até com o enfermeiro, apresentando vantagens 

importantes no circuito do medicamento, tais como aumento da segurança da terapêutica, diminuição 

dos erros de prescrição, controlo rigoroso de custos, redução de desperdícios, entre outros6. 

Este sistema apresenta várias funcionalidades que tornam o dia-a-dia do farmacêutico mais fácil, 

sendo útil em todos os setores que este intervém. Por exemplo, através do SGICM, a dispensa de 

medicação em regime de ambulatório é mais controlada e segura (pela obrigatoriedade de registo de 

lotes e prazos de validade (PV)) e avalia até a adesão do doente à terapêutica. Contudo, é peça 

fundamental de qualquer processo, desde validação de prescrições médicas e preparação de 

medicação à gestão e controlo de stocks6,7.  

Desde 2013, o farmacêutico conta ainda com o auxílio do Sistema de Apoio ao Médico (SAM), 

que contém o processo clínico do doente, resultados de exames laboratoriais, principais diagnósticos, 

prescrições anteriores, entre outros. Este acesso veio facilitar bastante a tarefa do farmacêutico na 

interpretação da prescrição médica e, consequentemente, a intervenção junto do médico. 
 

1.1.5.  SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE 

Na ULSM, o Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) baseia-se nos princípios inscritos na norma 

ISO 9001:2008. Esta norma recai num sistema de processos que tendem para a melhoria contínua da 

eficácia do SGQ e, com isto, aumentar a satisfação e confiança dos utentes (no caso específico de 

um hospital), pois funciona como uma garantia de qualidade na prestação de cuidados de saúde8. 

O objetivo desta norma não é o de impor uniformidade, existindo uma certa liberdade no SGQ. 

Na ULSM, este sistema passa, muito essencialmente, pela organização de todos os procedimentos, 

protocolos, regulamentos e outros documentos de trabalho que se encontram acessíveis a todos os 

profissionais através da intranet, para todos os serviços hospitalares. Estes documentos são revistos 

e corrigidos periodicamente, implementando-se, assim, o processo de melhoria contínua3,8. 
 

2. GESTÃO DE PRODUTOS EM FARMÁCIA HOSPITALAR 

A gestão de medicamentos e outros produtos farmacêuticos em FH é assegurada pelos SF e pode 

ser definida como “conjunto de procedimentos (…) que garantem o bom uso e dispensa dos 

medicamentos em perfeitas condições aos doentes do hospital”. Desta forma, a gestão em FH divide-

se em várias etapas: seleção, aquisição, armazenamento, distribuição e administração ao doente. 

Segundo o manual de FH, todo o processo de gestão deverá ser registado informaticamente, com 

atualização imediata e automática de stocks5. 
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Ao farmacêutico compete garantir que todas as etapas anteriormente descritas são corretamente 

gerenciadas, de forma a que o medicamento apresente eficácia e segurança no momento de 

administração ao doente, e tendo também em conta aspetos de poderio económico. De notar que, na 

ULSM, estes processos de gestão incluem não só a gestão de existências no HPH, como também dos 

centros de saúde de influência.  
 

2.1. SELEÇÃO E AQUISIÇÃO 

A primeira etapa no circuito de gestão em FH é o processo de seleção. Ao longo dos últimos 20 

anos tem-se verificado um aumento drástico no número de medicamentos disponíveis no mercado e 

estima-se que, atualmente, existam mais de 100 000 medicamentos disponíveis. Isto torna o processo 

de seleção de medicamentos extremamente difícil, sendo necessário avaliar vários parâmetros e 

indicadores (eficácia, segurança, qualidade, orçamento, custo, consumos médios, flutuações de stock, 

previsões de consumo, tempo de entrega pelo fornecedor, …) de forma a fazer uma escolha 

ponderada5,9. Para tal, é de extrema importância a análise dos documentos informativos acerca dos 

medicamentos necessários (por exemplo, o Resumo das Caraterísticas do Medicamento (RCM)), que 

permitem escolher entre diferentes medicamentos utilizados para a mesma indicação terapêutica, 

evitando ruturas e excessos de stocks, através de uma escolha racional de stocks mínimo e máximo. 

Todo o processo de seleção de medicamentos e produtos farmacêuticos é da responsabilidade do 

farmacêutico que deve garantir os produtos de “melhor qualidade aos mais baixos custos”. Este 

processo deve ser feito de acordo com o Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) 

e com as necessidades dos doentes. Contudo, cada hospital pode criar adendas ao FHNM (inclusão 

de medicamentos não presentes no documento), com o objetivo de responder às necessidades dos 

seus utentes, tendo sempre em conta critérios fármaco-económicos5. Este processo é feito sempre 

com auxílio da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), que deve aprovar a adenda após 

apresentação de um relatório técnico devidamente justificado quanto ao valor do medicamento em 

relação às terapêuticas existentes5,10. 

Quanto ao processo de aquisição, este procedimento de gestão é partilhado entre a Diretora dos 

SF e o SC. Desta forma, quando um produto atinge o ponto de encomenda (stock mínimo) efetua-se 

um pedido de compra para o SC. Estes elaboram uma nota de encomenda (NE) que é enviada ao 

fornecedor. Atualmente, o processo de aquisição é centralizado, isto é, sempre que existe necessidade 

de adquirir um medicamento ou produto farmacêutico para os hospitais do Serviço Nacional de 

Saúde (SNS) é aberto um concurso que seleciona os fornecedores com condições mais vantajosas, 

que nos dias de hoje se traduz pelo preço unitário mais baixo (desde que pertença ao Catálogo da 

Administração Central do Sistema de Saúde). Através do Catálogo de Aprovisionamento Público de 

Saúde (CAPS) é possível consultar toda a informação sobre os medicamentos e fornecedores, 

tornando o processo mais fácil. Caso o produto não faça parte do CAPS, faz-se aquisição direta ao 

laboratório e, caso exista mais do que um, é aberto um concurso. O SC fica encarregue da aquisição 
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e escolha do fornecedor, enquanto que a Diretora dos SF elabora um parecer técnico à proposta que 

deverá ser aprovada em Conselho de Administração (CA). 

Em caso de insatisfação do pedido, ou sempre que seja necessário, os SF recorrem a empréstimos 

a outros hospitais ou a compras diretas a farmácias comunitárias ou armazenistas.  

Durante o estágio foi-me explicado como o processo de seleção e aquisição era processado, 

sendo-me todas as plataformas de trabalho apresentadas. Tive, também, oportunidade de 

assistir à elaboração de encomendas e assim cimentar a explicação teórica. 
 

2.1.1.  AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A LEGISLAÇÃO ESPECIAL 

Dada a enorme diversidade no mercado do medicamento, nem todos se encontram 

regulamentados e comercializados em território nacional, o que não significa que não possa ser 

necessário para o tratamento de um doente. Sempre que um hospitalar necessita de um medicamento 

sem Autorização de Introdução no Mercado (AIM) em Portugal, deve fazer um pedido de 

Autorização de Utilização Especial (AUE) ao INFARMED, em situações especificadas na legislação 

em vigor11. Contudo, o pedido de AUE é também aplicado a medicamentos com AIM em Portugal 

que, no entanto, não se encontram comercializados no nosso país. Anualmente, geralmente no mês 

de setembro, são feitos pedidos de AUE, fármaco a fármaco, tendo em conta as necessidades do ano 

seguinte. Sendo o pedido autorizado pelo INFARMED, a aquisição segue nos moldes já descritos de 

aquisição, com a restrição de que nunca poderão ser adquiridas mais unidades do que as pedidas. 

Caso haja essa necessidade, é feito um pedido de adenda que deverá novamente ser aprovado pelo 

INFARMED11,12. Ainda, sempre que estes medicamentos não se encontrem incluídos no FHNM, 

deve ser emitido uma justificação clínica da necessidade do mesmo, à qual a CFT emite um parecer 

que é enviado para o CA e só após aprovação por parte deste órgão se pode emitir o pedido. 

Certos medicamentos que ainda se encontram em avaliação prévia pelo INFARMED e, deste 

modo não são comparticipados, poderão ser necessários em ambiente hospitalar. Este caso requer 

também a emissão de uma justificação clínica que indique o valor socioeconómico do medicamento 

e a vantagem relativamente a outros existentes e comparticipados, que deverá ser analisada pela CFT 

e aprovada pelo CA. Sendo aprovado, é submetido no portal SIATS (Sistema de Informação para a 

Avaliação das Tecnologias da Saúde) um pedido de Autorização Excecional (AE)12. 

De notar, ainda, que a aquisição de medicamentos com substâncias estupefacientes ou 

psicotrópicas, pelo seu potencial de abuso e dependência, estão sujeitos a um processo de aquisição 

especial. A Portaria n.º 981/98 define regras para a aquisição e dispensa deste tipo de medicamentos, 

sendo obrigatório o preenchimento, em duplicado, do anexo VII da mesma Portaria pela Diretora dos 

SF. Após o envio da NE, é expedido por correio o documento original e duplicado do anexo VII e 

quando a encomenda é entregue nos SF, o documento original encontra-se assinado e carimbado pelo 

Diretor Técnico do laboratório que fornece a substância, sendo este arquivado13. 

Todo o procedimento envolvendo pedidos de AUE e AE foi-me explicado, consultei arquivos 

e assisti, também, ao preenchimento destes pedidos para envio ao INFARMED. 
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2.2. RECEÇÃO 

Após receção da NE pelo laboratório fornecedor, este faz a expedição dos produtos farmacêuticos 

para o hospital, onde são rececionados por um AO. Estes produtos são acompanhados por uma guia 

de remessa e/ou fatura (anexo III). 

Chegada a encomenda, é necessário introduzir no sistema informático o número da NE e verificar 

o estado da encomenda: satisfeita, insatisfeita ou parcialmente satisfeita. Nos dois últimos casos, será 

então necessário proceder à receção propriamente dita, que envolve: 1) verificação do destinatário; 

2) análise do estado físico e do cumprimento de condições especiais de transporte; 3) verificação da 

presença da documentação exigida; 4) assinatura e carimbo do guia de remessa e/ou duplicado da 

fatura; 5) verificação qualitativa e quantitativa dos medicamentos (correspondência entre o 

documento e a NE, Denominação Comum Internacional (DCI), dosagem, forma farmacêutica, 

quantidade, lote, PV, etc); 6) verificação dos dados da documentação fornecida e completar (lote e 

PV, geralmente), caso seja necessário; 7) assinatura e carimbo no duplicado do documento; 8) registo 

dos documentos em documento próprio; 9) associação do kanban ao produto; 10) entrada informática 

dos documentos, pelo técnico administrativo. 

No caso da receção de hemoderivados, estupefacientes, psicotrópicos, citotóxicos (CTX), 

imunomoduladores, alergénios e medicamentos destinados a EC, a verificação deve ser feita pelo 

farmacêutico. No caso de vacinas, anticoncecionais orais e material de penso a verificação é efetuada 

pelo TDT. Os medicamentos hemoderivados exigem, ainda, a conferência de Boletins de análises e 

Certificados de Autorização de Utilização do Lote (CAUL), emitidos pelo INFARMED5. 

Ao longo do estágio contactei e participei ativamente no processo de receção de 

medicamentos, com acompanhamento e supervisão do AO. 
 

2.3. ARMAZENAMENTO 

O armazenamento de medicamentos e outros produtos farmacêuticos exige o cumprimento de 

condições de espaço, luz, temperatura, humidade e segurança, que garantem o seu uso seguro e 

eficaz5.  O armazém dos SF da ULSM encontra-se organizado de forma a que os medicamentos e 

outros produtos farmacêuticos sejam encontrados de forma intuitiva e rápida, através de uma 

organização alfabética por DCI, sendo cumprida a regra FEFO (First Expired, First Out), em que os 

medicamentos com PV mais curto são os primeiros a circular. Este armazém geral divide-se em duas 

zonas: 1) Zona dourada: aqui estão dispostos os medicamentos com maior rotatividade, 

devidamente individualizados; 2) Zona geral: aqui encontram-se todos os medicamentos com menor 

rotatividade e conta com áreas específicas de armazenamento de medicamentos de uso oftálmico; 

medicamentos de uso tópico; antídotos; soluções orais e xaropes; meios de contraste; material de 

penso e contracetivos orais (anexo IV). No entanto, certos medicamentos e produtos exigem 

condições de armazenamento especiais ou estão sujeitos a legislação especial, desta forma fazem 

parte integrante do armazém dos SF dois frigoríficos (2 – 8ºC) - um aberto e um fechado (tendo 

este último medicamentos de valor elevado ou de acesso restrito e de EC) -, quatro armários 
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fechados (um com benzodiazepinas e três com anestésicos) e uma sala de acesso restrito onde se 

encontram armazenados medicamentos psicotrópicos, estupefacientes e para interrupção voluntária 

da gravidez (IVG), uma zona de inflamáveis e uma zona de IGV. É de referir ainda, duas extensões 

a este armazém, uma na UPC onde se armazenam os medicamentos e outros produtos necessários à 

manipulação, e que inclui um frigorífico para aqueles que necessitem de conservação entre 2-8ºC; a 

outra extensão encontram-se na FH-UA são armazenados medicamentos fornecidos gratuitamente 

aos utentes, que incluem antiretrovíricos, antineoplásicos, imunomoduladores, entre outros. 
 

2.4. KAIZEN 

A gestão em FH exige que os problemas sejam encarados muito além do seu caráter clínico, sendo 

imprescindível proceder a uma racionalização dos recursos através de metodologias otimizadas, 

como é o caso do Kaizen/Lean14. A abordagem Kaizen nasce no grupo Toyota, pelo Kaizen Institute, 

uma consultora japonesa, em 1986 pelo Sr. Masaaki Imai. O sucesso do Kaizen (em português: 

melhoria contínua) rapidamente se espalhou por todo o mundo, ultrapassando as barreiras da 

indústria e passando, entre outros, até aos serviços de saúde com os objetivos de resolver problemas, 

eliminar desperdícios e atingir a excelência profissional, sempre com soluções de baixo custo e 

criatividade que envolvem todos os colaboradores da “empresa”14-16. E em associação ao Kaizen está 

a abordagem Lean, que a complementa e juntas visam a criação de valor e eliminação de 

desperdício16. 

Antes da implementação do Kaizen, a ULSM enfrentava alguns problemas de gestão de 

medicamentos e outros produtos farmacêuticos, entre os quais a quantidade excessiva ou ruturas de 

stocks, tempos de espera elevados, mau aproveitamento de espaço, etc. Após a implementação deste 

projeto, estes problemas diminuíram e foi notória a melhoria no fluxo de trabalho e gestão de 

recursos14. Em suma, segundo a metodologia Kaizen, é necessário, de forma contínua, identificar os 

pontos a melhorar e atua-se sobre esses pontos, avaliando sempre a eficácia da intervenção15. Dentro 

desta abordagem, foi criado o sistema kanban, que facilita a gestão visual dos produtos. O kanban é, 

essencialmente, um cartão que identifica o produto (DCI, dosagem, forma farmacêutica e código 

hospitalar) e o stock máximo e mínimo, calculados de acordo com os consumos médios, de forma a 

evitar excesso ou rutura de stock. Para além destas informações, a cor do kanban indica a localização 

no armazém (por exemplo, cor dourada pertence à zona dourada) (anexo V). Deste modo, a 

colocação adequada do kanban durante o armazenamento dos produtos é de importância extrema e 

deverá ser feita no último produto do stock mínimo, tendo em conta o cumprimento de regras 

definidas aquando da retirada do produto. Se isto for bem cumprido, quando o kanban se torna visível 

é uma chamada de atenção ao farmacêutico, TDT ou AO que o coloca numa caixa de produtos a 

encomendar, recolhida de manhã e entregue à Diretora dos SF que efetua as NE (anexo VI). 
 

2.5. GESTÃO DE EXISTÊNCIAS 

Na ULSM, e após o descrito acima, a gestão dos produtos existentes em armazém é feita por 

associação do método Kaizen/Lean e do SGICM. A abordagem Kaizen assume relevância no 
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controlo de stocks de forma a evitar excesso e rutura dos mesmos, sendo a encomenda efetuada 

quando se atinge o stock mínimo. Contudo, é através do sistema informático que os stocks são 

controlados e atualizados a cada movimento de entrada, saída ou transferência. 

De forma a tentar que este controlo corra da melhor forma, realizam-se inventários periódicos de 

modo a corrigir eventuais erros de stock e a facilitar o processo de gestão. Nesta gestão de existências 

insere-se também o controlo mensal de PV, através da emissão de uma lista informática que é 

analisada pelo farmacêutico e estes produtos são devidamente identificados, de forma a serem 

utilizados primeiro e a evitar desperdícios. Este controlo ocorre não só nas instalações dos SF, mas 

também nos diferentes serviços do HPH e ACES. 

No primeiro dia de estágio auxiliei no processo de controlo de PV o que me introduziu esta 

atividade de gestão, noções sobre a metodologia de gestão Kaizen e me permitiu conhecer o 

funcionamento do armazém e tornou mais fácil várias tarefas futuras (anexo VII). 
 

3. MÉTODOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

Os SF do HPH têm a seu encargo a distribuição de medicamentos e outros produtos farmacêuticos 

a todos os Serviços do hospital e ACES que constituem a ULSM.  

Os principais objetivos da distribuição de medicamentos passam por, entre outros, garantir que a 

prescrição médica é cumprida, assegurar que é administrado o medicamento certo e assim evitar 

erros, racionalizar a distribuição de medicamentos e os custos associados, diminuir o tempo gasto 

pelos Serviços de enfermagem nesta atividade e, ainda, monitorizar a terapêutica5. 

Atualmente, pelo Despacho n.º 32 (2ª série), de 28 de janeiro de 1992, publicado em Diário da 

República, é obrigatório o uso do sistema de DIDDU, e só quando não é possível aplicar este método 

se deve optar pelas alternativas existentes5. 
 

3.1. DISTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DIÁRIA EM DOSE UNITÁRIA  

A DIDDU é um sistema de distribuição de medicamentos em ambiente hospitalar que assegura, 

no caso do HPH, a dispensa e distribuição de medicação a todos os Serviços de internamento a cada 

24h. Este método de distribuição melhorou acentuadamente os cuidados de saúde prestados aos 

doentes internados, associado ao aumento da segurança no circuito do medicamento, ao melhor 

conhecimento do perfil farmacoterapêutico do doente, à diminuição de interações, à racionalização 

da terapêutica e custos associados e à diminuição do tempo gasto pela enfermagem5. 

O modus operandi deste sistema de distribuição inicia-se com a análise crítica da prescrição 

médica através do SGICM, onde o farmacêutico avalia a coerência do esquema terapêutico 

(indicação terapêutica, dose, frequência e horário de administração, duração da terapêutica – muito 

importante nos antibióticos -, interações, tipo de alimentação, …) e, caso não encontre 

inconformidades, valida a prescrição apoiando-se também nas informações disponíveis no SAM. 

Contudo, caso seja encontrada alguma incoerência entra-se em contacto com o médico (via telefónica 

ou através do SGICM) de forma a ponderar alterações. Esta validação é feita serviço a serviço e, 

após análise de todas as prescrições de um serviço, é emitido um mapa, com a respetiva medicação, 
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doente a doente, que será colocada em malas (cada gaveta da mala está identificada com um doente) 

de DIDDU pelos TDT (anexos VIII e IX). Ao longo do dia, são também emitidos mapas de 

alterações, com as mudanças efetuadas pelos médicos e que serão corrigidas na gaveta individual do 

doente, após validação. De realçar que o envio de certos medicamentos, como epoetinas, 

antiretrovíricos e certos antibióticos de utilização restrita (por exemplo, tigeciclina e linezolide) 

exigem que seja enviada uma folha de registo que deve ser assinada pelo enfermeiro aquando da 

receção. Os produtos que exigem conservação a temperaturas entre os 2 e 8ºC são enviados fora da 

gaveta, em sacos transparentes, com etiqueta laranja de “Conservar no Frigorífico” e uma etiqueta 

com identificação inequívoca do doente. Também os produtos de grande volume são colocados à 

parte da gaveta específica do doente e identificados com etiqueta. 

Após preparação das malas de cada serviço, por volta das 13h30 (exceto Medicina M, Ala N e 

Ala L que ocorre às 16h) os AO distribuem a medicação aos serviços e regressam com malas com a 

medicação não administrada (por exemplo, por alterações após envio), que serão utilizadas no dia 

seguinte. Após este envio, todas as alterações são preparadas em envelopes devidamente 

identificados e saem às 16h30, 18h30, 20h e 23h30, funcionando também pelo método de envelopes 

ao domingo entre as 9h e as 17h. Por fim, é dada a saída informática dos medicamentos e produtos 

farmacêuticos dispensados e as devoluções são registadas pelos TDT. Ao sábado, a medicação é 

enviada para 48h, tal como em dias de feriado. 

De forma a rentabilizar o tempo deste processo, os medicamentos na DIDDU encontram-se 

organizados alfabeticamente e já preparados em dose unitária com identificação da substância ativa, 

dose, PV e lote. 

A importância da intervenção do farmacêutico é notória neste serviço e este intervém diariamente 

junto do médico, que na grande maioria das vezes aceita as opiniões e sugestões fornecidas pelo 

farmacêutico. Na ULSM todas as intervenções junto do médico são registadas, e constituem um 

suporte estatístico excecional que demonstra a pertinência e importância do farmacêutico nos 

cuidados de saúde (anexo X). 

Por diversas vezes ao longo do estágio contactei com este sistema de distribuição, 

acompanhando todo o processo. Foram-me colocadas questões, pesquisei informações em caso 

de dúvida, avaliei vários casos clínicos, assisti e auxiliei na intervenção junto do médico e desta 

forma pude perceber o raciocínio integrado exigido ao farmacêutico hospitalar e a sua 

pertinência (anexos XI e XII). 
 

3.2. DISTRIBUIÇÃO CLÁSSICA: REPOSIÇÃO DE STOCKS POR NÍVEIS 

O primeiro sistema de distribuição existente na maioria dos hospitais do país, incluindo a ULSM, 

foi o de DC ou tradicional5. Ao contrário da DIDDU, não há uma individualização da terapêutica ao 

doente, sendo a medicação tratada e disponibilizada ao serviço. 

É um tipo de distribuição mais rápida e rentável, com o prejuízo da segurança farmacoterapêutica, 

pois não existe aqui uma validação farmacêutica (exceto para derivados do sangue ou plasma, 
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alergénios e medicamentos de justificação obrigatória) que, como já referido, diminui bastante os 

erros de medicação. Além disto, estando os medicamentos e outros produtos farmacêuticos fora do 

armazém dos SF, por falta de recursos humanos, torna o controlo de stocks e PV mais difícil, o que 

muitas vezes gera desperdício (anexo XIII). 

As várias responsabilidades inerentes aos TDT responsáveis diariamente pelo sistema de 

DC foram-me explicadas, e tive mesmo a oportunidade de auxiliar na sua preparação, com 

devida supervisão. 
 

3.2.1.  PEDIDO ELETRÓNICO 

Dentro da DC podemos considerar vários procedimentos. Um deles, é a distribuição da medicação 

após envio de um pedido eletrónico pelo software do SGICM, sempre que há rutura de stock de um 

produto ou quando são necessários medicamentos fora do stock e, de igual forma, para serviços sem 

DIDDU nem reposição por níveis. Este pedido é efetuado pelo enfermeiro chefe e a sua preparação 

é da responsabilidade dos TDT, que debitam os produtos ao serviço. Posteriormente, serão entregues 

pelos AO dos SF ou, em situação urgente, através do AI, sendo que um AO do serviço se desloca 

aos SF.  
 

3.2.2.  DISTRIBUIÇÃO POR ROTAS 

Também como parte integrante dos serviços de DC está a Distribuição por Rotas. Como já 

referido, cada serviço tem um farmacêutico responsável e uma das funções deste no serviço é de, em 

conjunto com o enfermeiro chefe e médico Diretor de Serviço, acordar quais os medicamentos que, 

por maior rotatividade e necessidade, deverão existir sempre em stock no serviço, e também a 

quantidade destes. Desta forma, e seguindo metodologia Kaizen/Lean, cada serviço possui no seu 

armazém um sistema de dupla caixa para cada produto, devidamente identificadas com a DCI, dose, 

forma farmacêutica, localização nos SF e no serviço clínico (identificada com uma letra e número) e 

número de unidades, podendo também ter os medicamentos em caixa de fornecedor onde é colocado 

o kanban semelhante ao que existe no armazém dos SF. Sempre que uma caixa fica vazia ou o kanban 

é retirado, estes são colocados numa caixa para ser recolhida pelo AO dos SF, sendo utilizada a 

segunda caixa imediatamente atrás. Diariamente, um AO recolhe todas as caixas vazias e kanbans 

que voltarão a ser preenchidas pelos TDT nos SF e em simultâneo, repõe os stocks de outros produtos 

que já teriam sido recolhidos, colocando sempre a segunda caixa completa atrás (anexo XIV). 

Novamente, é um procedimento da responsabilidade do TDT que recolhe todos os produtos 

farmacêuticos (exceto material de penso, desinfetantes e IGV, responsabilidade do AO) e que fará 

os respetivos débitos aos serviços. Para produtos com condições de armazenamento especiais, deve-

se colocar a indicação de conservação específica. 

Esta metodologia tenta gerir da melhor forma as existências nos armazéns de cada serviço, 

diminuindo problemas de desperdícios e rentabilizando os custos. Tenta também adotar um sistema 

em que se deve procurar o medicamento ou produto por localização específica e não memória 
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fotográfica, de forma a diminuir os erros, contudo carece da validação farmacêutica e os erros serão 

sempre mais frequentes. 

Além da preparação destes pedidos com auxílio de um TDT nos SF, tive também a 

oportunidade de juntamente a um AO visitar um serviço do HPH e proceder à reposição destes 

stocks e assim contactar com este armazém e a sua forma de organização de modo mais prático. 
 

3.2.3.  DISTRIBUIÇÃO POR OMNICELL® 

O processo de distribuição por Omnicell® é um método semiautomático composto por uma 

máquina divida em várias prateleiras (cada uma associada a um determinado medicamento) e 

controlada por um software, que veio diminuir erros na dispensa de medicação, o tempo gasto neste 

processo por parte da enfermagem e permitiu melhor controlo de gastos e desperdícios17. Na ULSM 

existe apenas um serviço com esta máquina, o Serviço de Emergência OBS, e o acesso só pode ser 

feito mediante apresentação de um código específico e palavra-passe/impressão digital, restringindo 

o acesso ao farmacêutico, TDT e enfermeiros (anexo XV).  

Também neste sistema, e com base nos consumos médios, é definido um stock ótimo 

(funcionando como um armazém avançado dos SF) e diariamente são geradas duas listagens de 

consumos, uma de manhã e outra de tarde. A listagem emitida pela manhã indica os produtos que 

atingiram 50% do stock e a partir desta é feita a reposição do número de unidades ótimo no dia 

seguinte; já a listagem da tarde refere os produtos que atingiram 25% do stock e que poderão entrar 

em rutura, sendo a reposição mais urgente. Todo o processo é gerido pelo TDT em conjunto com um 

AO. O TDT procede à reposição, verificando sempre se as unidades existentes informaticamente 

correspondem às reais. 

Acompanhada de um TDT e um AO, auxiliei na preparação da reposição da máquina 

Omnicell® e visitei o respetivo serviço onde realizamos a contagem física de unidades e 

procedemos à sua reposição. 
 

3.2.4.  DISTRIBUIÇÃO AOS CENTROS DE SAÚDE 

A metodologia de distribuição de medicamentos e outros produtos farmacêuticos ao ACES da 

ULSM sofreu alterações recentemente, deixando de ser responsabilidade do farmacêutico a 

verificação mensal das condições de conservação e stocks dos produtos e passando a ser do 

enfermeiro responsável. Contudo, apesar de ser um método mais rentável em termos de recursos 

humanos e materiais, os desperdícios e erros de medicação podem aumentar. 

No ACES está já implementada a metodologia Kaizen/Lean e o sistema de dupla caixa/kanban 

estando, tal como nos diferentes Serviços clínicos do HPH, acordado entre o farmacêutico 

responsável pelo Centro de Saúde e o enfermeiro-chefe que medicamentos e produtos farmacêuticos 

são necessários em stock e em que quantidade. Aqui, semanalmente são recolhidas as caixas 

vazias/kanbans pelos motoristas que serão novamente preenchidas nos SF e, simultaneamente, 

devolvidas as caixas já reabastecidas (anexo XVI). Sempre que existe necessidade de um produto 
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que se encontra em rutura é feito um pedido eletrónico. Novamente, este procedimento é da 

responsabilidade do TDT. 

No entanto, certos produtos dispensados ao ACES requerem prescrição médica, como é o caso 

dos dispositivos intrauterinos (DIUs) e hemoderivados (por exemplo, imunoglobulina humana anti-

Rh). Nestes casos, as prescrições chegam aos SF por correio interno e o pedido é processado e 

enviado pelo farmacêutico. 
 

3.3. DISTRIBUIÇÃO PERSONALIZADA NO ATENDIMENTO INTERNO 

Esta distribuição surge, essencialmente, como forma de colmatar certas lacunas nos métodos de 

distribuição existentes e corrigir o erro humano associado. Este tipo de distribuição ocorre através 

do balcão AI e exige a entrega de um formulário preenchido pelo enfermeiro do serviço com a 

descrição dos medicamentos necessários para um doente em particular (identificado com nome, 

processo e cama) e justificação da necessidade de aquisição do medicamento ou produto 

farmacêutico por esta via (por exemplo, prescrição após envio da medicação, produto não enviado, 

etc). O farmacêutico avalia sempre se o medicamento se encontra prescrito e a justificação dada e 

distribui a medicação em envelope ou saco transparente com etiqueta identificadora do doente.  

É também através deste balcão de atendimento que se procede à distribuição de medicamentos 

hemoderivados, psicotrópicos e estupefacientes, para IVG e DIUs. 

Durante os primeiros dias de estágio auxiliei os farmacêuticos responsáveis pelo AI nesta 

tarefa, o que me permitiu integrar em vários procedimentos diários da sua atividade 

(validação, distribuição de psicotrópicos, …) e contactar com os diferentes produtos e 

armazéns. 
 

3.4. DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE AMBULATÓRIO 

A UA da ULSM funciona como uma área de atendimento externo, onde ocorre a distribuição de 

medicamentos aos utentes (anexo XVII). O SNS prevê a dispensa gratuita de medicamentos aos 

doentes que por enquadramento legal, prescrição em consulta certificada pela Direção-Geral da 

Saúde (DGS) – medicamentos biológicos -, ou por aprovação, caso a caso, pelo CA. Estes utentes 

incluem doentes afetados pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH), da Hepatite B, da Hepatite 

C, doença de Crohn ou colite ulcerosa, esclerose múltipla, psoríase em placas, espondilite 

anquilosante, doentes insuficientes renais crónicos, deficiência da hormona de crescimento, doentes 

com neoplasias, entre outros18. 

Tendo em conta o tipo de doentes abrangidos e as terapêuticas instituídas, este tipo de distribuição 

surge devido à necessidade de existir um controlo e vigilância mais apertados, associados aos efeitos 

adversos graves e importância da adesão à terapêutica. Outro ponto forte é que todos os 

medicamentos dispensados neste regime são 100% comparticipados (o doente não tem encargos) e, 

na sua maioria, são produtos extremamente caros e fora das possibilidades financeiras dos utentes. 

Além disso, e de um ponto de vista mais atual, a dispensa de medicação em ambulatório permite o 

estabelecimento de altas mais precoces e continuação do tratamento em regime ambulatório, o que 
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reduz os custos e riscos associados a um internamento, possibilita o tratamento em ambiente familiar 

e melhoria da qualidade de vida5. 

A distribuição de medicamentos na UA é feita obrigatoriamente por um farmacêutico com 

formação adequada em instalações individualizadas e apoiado de um sistema informático5. Pelo 

caráter da patologia e do tratamento é necessário avaliar o doente e a prescrição como um todo e 

transmitir o máximo de informações pertinentes e que irão contribuir para o sucesso e segurança do 

tratamento. 

Na ULSM, para dispensa de medicação em UA é obrigatório que o doente possua uma prescrição 

eletrónica ativa no SGICM, tal como previsto pelo Despacho nº 13382/2012, de 4 de outubro, e só 

em casos de falência se recorre a uma receita manual interna19. De notar que, no caso de doentes 

encaminhados de consulta certificada pela DGS a receita apresentada é uma receita eletrónica 

materializada, e o farmacêutico deverá verificar o registo do centro prescritor e do médico de 

especialidade na plataforma DGS. Após análise da prescrição médica e do processo clínico do 

doente, o farmacêutico deve procurar recolher o máximo de informação possível e registá-la em 

diário, como é o caso da medicação domiciliária, existência de outras comorbilidades, efeitos 

adversos sentidos durante o tratamento (que deverão ser notificados ao médico e ao INFARMED). 

Posto isto, o farmacêutico cede a medicação, geralmente, para um período de 30 dias, exceto no caso 

de medicamentos antirretrovirais e para cancro da próstata que poderá dispensar para 3 meses, 

tratamento do cancro da mama que poderá fornecer para 2 meses e outras situações devidamente 

justificadas e autorizadas pelo CA, analisando sempre o stock disponível e o número de doentes em 

tratamento com aquele medicamento, de forma a que não haja interrupção da terapêutica. Durante a 

dispensa, o farmacêutico regista o número de unidades dispensadas, lote e validade das mesmas e 

deverá ceder todas as informações necessárias ao doente que permitam o sucesso da terapêutica, 

nomeadamente: modo de administração (frequência, com ou sem alimentos, …) interações 

medicamentosas, interações medicamento-alimento, possíveis efeitos adversos, consequências do 

incumprimento, entre outros, e monitorizar reações adversas, interações e a adesão à terapêutica. 

Aquando da primeira dispensa, todos os utentes assinam uma única vez um termo de 

responsabilidade confirmando que lhes foi transmitida toda a informação necessária, posteriormente 

e a cada dispensa assinam um termo que confirma o levantamento da medicação, sendo necessário 

que o utente se acompanhe do documento identificador. No caso de utentes que necessitem de 

medicamentos que exigem temperaturas de conservação inferiores à temperatura ambiente, é-lhes 

cedido um termoacumulador, assinando um termo de responsabilidade sobre este. No caso de doentes 

do Serviço de Infeciologia, devem acompanhar-se de um cartão de identificação para registo da 

dispensa e melhor acompanhamento da adesão à terapêutica (anexo XVIII). Por fim, em doentes 

com Hepatite C todos os levantamentos são registados e arquivados num documento específico. 

Diariamente, o farmacêutico é responsável, ainda, por efetuar um pedido de reposição de stock, 

armazenar todos os termos de dispensa assinados na plataforma da intranet, envio para faturação dos 
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gastos e registo na Tabela de Registos Mínimos dos medicamentos biológicos dispensados no âmbito 

de consulta certificada. 

Durante o estágio no HPH assisti e participei ativamente na dispensa de medicamentos na 

UA. Tive oportunidade não só de assistir ao aconselhamento farmacêutico, acompanhamento 

farmacoterapêutico, registo e notificação de reações adversas, como também de assumir o 

“papel principal”, contactando diretamente com o doente e sempre com supervisão e auxílio 

de um farmacêutico. 
 

3.5. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A LEGISLAÇÃO ESPECIAL 

A dispensa de certos medicamentos está sujeita a uma legislação especial e exige da parte do 

farmacêutico o cumprimento de procedimentos específicos, pois devido ao seu valor económico e/ou 

ação terapêutica inserem-se num circuito especial. 
 

3.5.1.  HEMODERIVADOS 

Os hemoderivados são medicamentos derivados do plasma humano que podem ser utilizados em 

várias patologias e que, apesar de todos os procedimentos de segurança aplicados, apresentam maior 

risco de complicações agudas e/ou tardias e transmissão de doenças infeciosas como VIH, hepatite 

B, hepatite C, malária, entre outros20. Assim sendo, são produtos farmacêuticos que exigem um 

circuito de distribuição especial e que é feito de forma individualizada doente a doente. 

Após publicação do Despacho n.º 1051/2000, de 14 de setembro, todos os procedimentos 

relativamente a hemoderivados foram uniformizados a nível nacional, tendo como objetivo o rastreio 

completo e inequívoco do produto durante o circuito e em caso de suspeita de possível efeito adverso 

estabelecer causalidade entre este e a administração do hemoderivado21. 

Desta forma, a dispensa de medicamentos hemoderivados exige a apresentação de um documento 

de registo e de requisição, dispensa e administração preenchido pelo médico e com identificação do 

doente, que se encontra dividido em duas vias: a Via Farmácia e a Via Serviço (anexo XIX). Todos 

os lotes de medicamentos hemoderivados adquiridos pelos SF são analisados pelo Instituto Português 

do Sangue que comunica os resultados de conformidade ao INFARMED e este emite um CAUL, 

que acompanha o produto aquando da entrega22. Nos SF do HPH existe uma lista atualizada dos lotes 

autorizados disponíveis em stock destes produtos e que auxilia o preenchimento do documento de 

dispensa, onde é obrigatório registar o produto dispensado, a quantidade, o lote, o 

laboratório/fornecedor e n.º do certificado do INFARMED. Em arquivo fica a Via Farmácia do 

documento e o impresso da saída informática do produto. 

Ao longo do estágio contactei diversas vezes com este processo de dispensa, assistindo à 

consulta dos CAUL, preenchimento do documento de registo e arquivo de informação. Procedi 

também à verificação manual dos lotes de cada medicamento hemoderivado existente em stock, 

atualizando assim a lista de CAUL, de forma a agilizar o processo.  
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3.5.2.  ESTUPEFACIENTES E PSICOTRÓPICOS 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, pelo risco de habituação e dependência (física 

ou psíquica) e pela associação criminal, estão sujeitos a uma legislação especial para aquisição e 

venda23, 24.  

É exigido que nos SF todos os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes se encontrem 

segregados dos restantes e numa estrutura com fechadura5, assim no HPH estes encontram-se numa 

divisão própria que só os farmacêuticos têm acesso (anexo XX). Além deste armazém, cada serviço 

possui dentro dos mesmos moldes um stock mais pequeno deste tipo de medicamentos, acordado 

entre o farmacêutico e o enfermeiro-chefe com base nos consumos médios. 

A distribuição destes produtos funciona numa base de reposição por cofres, pelo preenchimento 

de um documento de registo de consumos (Livro de Estupefacientes), fármaco a fármaco, onde é 

colocado o serviço, identificação do doente, a quantidade utilizada, a data de administração e 

devidamente assinado pelo médico e enfermeiro (anexo XXI)5. O farmacêutico analisa os 

medicamentos e o número de produtos utilizados e repõe estas unidades, registando no mesmo 

documento o lote do produto. Este documento apresenta uma segunda via, sendo uma arquivada nos 

SF, juntamente ao impresso de registo da saída informática do produto. Cada serviço tem um dia da 

semana específico para proceder à reposição de stock, salvo situações de rutura, e deve ser recolhido 

pelo enfermeiro ou pelo AO, exigindo-se que o cofre permaneça fechado (anexo XXII). 

Além destes procedimentos, o controlo apertado destes medicamentos é feito com uma contagem 

diárias dos produtos com movimento (entrada ou saída) e comparação do valor com o registo 

informático. Ainda, a cada três meses é enviado ao INFARMED todos os documentos de registo 

mencionados e uma relação de entradas e saídas25. 

Também durante o estágio contactei com este processo de distribuição, e sempre 

acompanhada por um farmacêutico auxiliei na reposição destes stocks em cofre, o que me fez 

realçar a exigência do procedimento. 
 

3.5.3.  INTERRUPÇÃO VOLUNTÁRIA DA GRAVIDEZ 

Desde abril de 2007 que a mulher pode requerer a interrupção da gravidez de forma legal e em 

segurança26. Este procedimento envolve consulta com o médico que prescreve a medicação de acordo 

com protocolos pré-estabelecidos e que deverá ser recolhida nos SF27. No HPH, diariamente, um AO 

da Consulta Externa de Ginecologia dirige-se aos SF com um cofre fechado e com as prescrições 

médicas preenchidas, carimbadas, assinadas e datadas e do respetivo kanban da medicação 

necessária. Após verificação, o farmacêutico cede a medicação associada novamente ao kanban e 

coloca no cofre fechado. Após preparação é informado ao serviço que poderá recolher o cofre. A 

distribuição dos DIUs segue o mesmo modelo. 

Este processo de dispensa foi-me igualmente apresentado e tive oportunidade de preparar 

os DIUs a dispensar ao serviço, cedidos após verificação do farmacêutico. 
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3.5.4.  OUTROS 

Existem, ainda, outros medicamentos e produtos farmacêuticos cuja distribuição está sujeita a 

legislação especial, como é o caso de medicamentos que requerem AUE ou AE e cujo processo se 

encontra anteriormente descrito. 

De realçar, ainda, a distribuição de antibióticos de largo espetro ou com ação específica contra 

um determinado agente infecioso, para os quais é exigida uma justificação clínica em anexo à 

prescrição que reflete sobre as caraterísticas do doente, diagnóstico e história clínica e, sempre que 

possível, identificação do microrganismo e realização do antibiograma. Esta medida tem por objetivo 

diminuir as resistências aos antibióticos e contribuir para o sucesso da terapêutica. 
 

4. PREPARAÇÕES FARMACÊUTICAS 

A produção de medicamentos é uma das principais áreas de intervenção do farmacêutico 

hospitalar, embora nos dias de hoje a produção seja cada vez menor devido aos avanços técnicos e 

científicos, sendo esta tarefa assumida pela indústria farmacêutica em crescimento notório e com 

melhor capacidade de resposta5,28. Assim, a farmacotecnia corresponde à área dos SF “onde é 

efetuada a preparação de formulações de medicamentos necessários ao hospital e que não se 

encontram disponíveis no mercado”28, o que assegura melhor qualidade e segurança na preparação, 

melhor resposta às necessidades específicas do doente, redução de desperdícios e uma gestão mais 

racional29. Na ULSM existem quatro unidades de manipulação de medicamentos, abaixo explicadas. 
 

4.1. UNIDADE DE PREPARAÇÃO DE CITOTÓXICOS 

Na ULSM, a UPC encontra-se devidamente equipada para a manipulação em qualidade e 

segurança de medicamentos CTX (anexo XXIII). Esta unidade encontra-se fechada e isolada do 

restante espaço dos SF e é composta por uma zona de validação, uma zona de preparação e uma sala 

de manipulação com antecâmara (onde o operador se equipa), existindo entre as duas últimas 

comunicação por adufa. A sala de manipulação conta com uma bancada de material devidamente 

separado, identificado e desinfetado e uma Câmara de Fluxo Laminar Vertical (CFLV) classe II.B, 

de acordo com a literatura5, existindo uma diferença de pressões entre as diferentes salas que mantém 

a esterilidade e protege o operador. 
 

4.1.1.  HOSPITAL DE DIA 

A UPC assegura a preparação da medicação necessária aos diferentes tratamentos de 

quimioterapia, neurologia e gastroenterologia dos utentes do HPH que serão administrados no 

Hospital de Dia (HD) ou no domicílio, exigindo isto uma cooperação constante e dinâmica entre o 

médico, farmacêutico e enfermeiro.  

Com a devida antecedência, e após consulta da calendarização dos tratamentos, o farmacêutico 

prepara o dia separando todas as prescrições/mapas de produção dos utentes que se prevê iniciar e/ou 

continuar o ciclo de tratamentos. Posto isto, o farmacêutico responsável pela validação deverá 

aguardar a prescrição médica online no SGICM e validá-la (avaliar se o protocolo é indicado àquele 

diagnóstico, se a dose prescrita se encontra ajustada à área corporal do doente, entre outros). Após 
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validação, imprime o mapa de produção onde se encontra o protocolo do doente e imprime o n.º de 

etiquetas necessário para identificação da(s) preparação(ões) com nome do doente, DCI, dose, 

volume, ritmo e nome dos farmacêuticos envolvidos no processo; no entanto, só se passa à 

preparação quando é dada indicação de tal por parte da enfermagem. Posto isto, o farmacêutico de 

apoio na zona de preparação verifica novamente todos os cálculos a fim de validar a prescrição e 

coloca em tabuleiro metálico as matérias-primas necessárias à preparação da formulação, passando-

o pela adufa após desinfeção com álcool a 70º, registando os lotes e PV de todos os produtos e 

medicamentos utilizados. O farmacêutico operador na zona de manipulação, após desinfeção diária 

da câmara e preparação da zona de trabalho recebe e valida os cálculos, verificando se possui todo o 

material e matérias-primas necessárias à manipulação, numa dupla verificação. Após preparação, 

controlo e identificação da formulação, operador coloca-a na adufa e esta será novamente verificada 

pelo farmacêutico de apoio (homogeneidade, verificação de partículas estranhas, etc) que a coloca 

em saco opaco de acondicionamento e o identifica, juntando medicação complementar ao tratamento 

em casos apropriados (como por exemplo, antieméticos orais). A preparação será transportada ao 

HD por um AO, sendo a hora de saída registada em documento próprio e o enfermeiro regista a hora 

e como recebeu a preparação. 

No final do dia de trabalho, é dada saída informática de todos os medicamentos CTX utilizados e 

reposto o material necessário ao dia seguinte, desde material clínico a IGV. Sempre que é aberta uma 

caixa destes produtos, o lote e PV é registado em documento apropriado. Também ao final do dia se 

verificam os agendamentos do dia seguinte, confirmando-os, sendo os utentes tratados naquele dia 

transferidos para um outro dia próximo ou arquivados. Finalmente, são avaliados os agendamentos 

das semanas seguintes e estes devidamente separados e destacados. 

A manipulação de CTX exige o cumprimento de várias regras que asseguram a esterilidade da 

preparação e a proteção do operador, daí que só possa ser feita por profissionais devidamente 

formados. Isto requer, também, procedimentos de controlo e, desta forma, diariamente é recolhida 

uma amostra aleatória de uma preparação que será analisada pelo Serviço de Microbiologia; ainda, 

e em datas especificadas, são recolhidas amostras das luvas do operador, bem como análise da sala 

e da CFLV. Os resultados serão apresentados e interpretados apenas após a administração do 

medicamento, pelo que todas as medidas adotadas serão corretivas quer em termos de intervenção 

na saúde do doente, quer em termos de protocolo de trabalho. 

Todos os procedimentos acima descritos me foram apresentados ao longo do estágio e tive 

oportunidade de auxiliar ativamente em todos os processos preparativos da manipulação de 

CTX (cálculos, preparação de tabuleiros, separação de protocolos, …). Pude, também, assistir 

à manipulação destes medicamentos com explicação constante por parte do farmacêutico. 
 

4.1.2.  FRACIONAMENTO DE MEDICAMENTOS 

É também na UPC que se realiza o fracionamento de dois medicamentos: Avastin®, 

bevacizumab, e Eylea®, aflibercept. O bevacizumab é um anticorpo monoclonal capaz de se ligar a 
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todas as isoformas do VEGF-A (Vascular Endothelial Growth Factor-A), impedindo a ligação ao 

seu recetor e é utilizado como primeira linha na Degenerescência Macular relacionada com a Idade30; 

de modo similar, o aflibercept inibe também a ação do VEGF-A e do PIGF (Placental Growth 

Factor)31. No entanto, estes fármacos são utilizados também em outras afeções oculares como o 

edema macular diabético32. 

Esta manipulação consiste na utilização de uma ampola de fármaco para o tratamento de vários 

doentes, apresentando claras vantagens económicas. Este procedimento exige a manutenção de 

condições de esterilidade que, assim, asseguram a manutenção da eficácia e segurança do tratamento.  

Este serviço funciona apenas às quintas (Eylea®) e sextas-feiras (Avastin®) e todas as prescrições 

médicas são enviadas manualmente com a devida antecedência, sendo analisadas e preparadas por 

dois farmacêuticos. Na zona de preparação, um farmacêutico separa todo o material e matérias-

primas necessárias, registando os lotes e PV destes, enviando para a sala de manipulação após 

desinfeção com álcool a 70º. Após preparação da câmara, dois farmacêuticos cooperam na 

preparação das injeções intravítreas, o que exige, em primeiro lugar, a aspiração do conteúdo da 

ampola para uma seringa (que deve ter filtro no caso do manuseamento do aflibercept), e posterior 

distribuição em seringas apropriadas à administração intravítrea, sempre com dupla verificação. Cada 

seringa é colocada em manga estéril e não há necessidade de identificação do doente, apenas do 

medicamento, pois a dose é a mesma para todos os utentes. Terminado o fracionamento, todas as 

mangas são colocadas em recipiente estéril que é transportado pelo AO à Unidade de Cirurgia de 

Ambulatório. Também aqui, e pelos motivos já citados para as preparações do HD, são recolhidas 

amostras posteriormente analisadas pelo Serviço de Microbiologia. 

Ao longo do estágio várias vezes auxiliei na preparação prévia desta manipulação 

organizando toda a documentação. Tive também oportunidade de entrar na sala de 

manipulação onde me foi explicado todo o processo de higienização, equipamento do operador 

e, por fim, a manipulação propriamente dita. 
 

4.2. UNIDADE DE PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESTÉREIS  

À semelhança da UPC, a UPE encontra-se num espaço fechado e reservado dentro dos SF. A 

manipulação nesta unidade tem como principal objetivo garantir a esterilidade e qualidade da 

preparação e não tanto a segurança do operador, pois as matérias-primas manipuladas são, 

essencialmente, nutrientes. Posto isto, as instalações devem apresentar certas caraterísticas de forma 

a manter uma área de trabalho limpa5. 

Esta unidade é composta por uma zona de preparação, onde os farmacêuticos colocam em 

tabuleiros metálicos todos os materiais e matérias-primas necessárias (após registo do lote e PV) à 

manipulação a realizar devidamente desinfetados com álcool a 70º, existindo para tal uma adufa que 

comunica com a sala de manipulação. Entre esta zona e a sala de manipulação existe uma antecâmara. 

A sala de manipulação é composta por uma bancada que contém algum material necessário à 

manipulação e uma câmara de fluxo laminar horizontal que garante a maior proteção possível da 
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preparação5. São várias as preparações que podem ser preparadas na UPE, contudo na ULSM a 

grande maioria corresponde à preparação de misturas para nutrição parentérica para o Serviço de 

Neonatologia. 

Diariamente, sempre que há necessidade de preparação destas bolsas nutritivas, uma prescrição 

médica chega aos SF com identificação do bebé ou mãe, a idade gestacional e peso atual que é 

validada por dois farmacêuticos .Estes confirmam os cálculos feitos, avaliando a sua adequação tendo 

em conta o peso, as análises sanguíneas mais recentes e os valores recomendados, tendo sempre o 

cuidado de acrescentar uma sobrecarga adequada para que não haja perda de nutrientes aquando da 

purga da linha de administração (anexo XXIV). Posto isto são impressos os rótulos de identificação 

das preparações e procede-se à preparação das misturas sempre por dois farmacêuticos, com dupla 

verificação. De um modo geral, para cada recém-nascido é preparada uma bolsa com aminoácidos, 

minerais, vitaminas hidrossolúveis e heparina e uma seringa opaca com lípidos e vitaminas 

lipossolúveis, evitando a agregação dos lípidos provocada pelo cálcio e consequente separação de 

fases. Durante a preparação da bolsa nutritiva é necessário cumprir uma ordem de aditivação 

específica: 1) solução de aminoácidos, 2) eletrólitos – catiões monovalentes (sódio e potássio), 

fosfato, magnésio e cálcio (nunca adicionar cálcio e fosfato consecutivamente devido à formação de 

precipitados), 3) oligoelementos – suplemento mineral, gluconato de zinco -, 4) heparina diluída em 

cloreto de sódio 0,9% (5000UI em 100ml NaCl) e 5) vitaminas hidrossolúveis. Quando preparadas 

apresentam um PV de 24 ou 72h se, respetivamente, possuírem ou não vitaminas hidrossolúveis na 

sua composição. Uma vez preparadas, são transportadas pelo AO até ao serviço. 

Durante o meu período de estágio contactei com todas as etapas de preparação de 

medicamentos estéreis, desde a receção e verificação de cálculos, higienização do operador para 

manipulação antes e após entrar na sala de manipulação e à preparação propriamente dita. 
 

4.3. UNIDADE DE PREPARAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO ESTÉREIS 

A UPNE é outra unidade de manipulação de medicamentos com intervenção do farmacêutico que 

possui um espaço fechado e reservado dentro dos SF (anexo XXV). Neste laboratório são preparados 

vários medicamentos que incluem papéis medicamentosos, xaropes, suspensões, emulsões, etc. Estas 

preparações são requisitadas maioritariamente pelos Serviços de neonatologia e pediatria, ou seja, 

para utentes com caraterísticas fisiológicas que tornam várias vezes os medicamentos adquiridos em 

grande escala inadequados ao seu tratamento por, por exemplo, problemas de deglutição. 

Como referido, a preparação destes medicamentos é feita por um TDT com supervisão 

farmacêutica. Após o pedido, o farmacêutico analisa a prescrição médica e valida-a, imprimindo a 

ficha de preparação do produto preenchida de acordo com o Formulário Galénico Português e 

respetivos rótulos. Já na UPNE, seguindo o protocolo estabelecido o TDT procede à preparação do 

medicamento, enquanto que o farmacêutico valida todos os pontos (medições de volumes, pesagens, 

etc, …). No final, o farmacêutico avalia a conformidade da preparação (avaliação da cor, aspeto, 

entre outros) garantindo a qualidade da mesma. Ao longo do procedimento, o farmacêutico completa 
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a ficha de preparação com dados sobre as matérias-primas (lotes, PV e origem) que, após totalmente 

preenchida e assinada, é arquivada e permite a rastreabilidade do produto. 

Foi-me também apresentada a UPNE onde auxiliei na preparação e supervisão de um 

xarope de hidrato de cloral, uma solução oral de morfina, um colutório para mucosite e uma 

solução a 1% de sulfato de alumínio e potássio. Além disto contactei com os procedimentos 

prévios de preparação de fichas e recolha de material (anexos XXVI, XXVII, XXVIII e XXIX). 
 

4.4. REEMBALAMENTO 

A Unidade de Reembalamento possui também um espaço reservado e fechado dentro dos SF cuja 

gestão é da responsabilidade dos TDT (anexo XXX). É uma unidade de manipulação extremamente 

importante, que permite a existência de doses melhor adequadas às necessidades do doente e uma 

melhor gestão de existências e recursos humanos com menos gastos e desperdícios, sem prejuízo da 

proteção mecânica, proteção à luz e ar e mantendo a ação farmacológica do medicamento5. 

Ao longo do dia, os TDT anotam quais os medicamentos que são necessários fracionar e 

reembalar de acordo com as necessidades do momento. Deste modo, diariamente, o TDT destacado 

para esta manipulação analisa a lista e prepara o reacondicionamento dos medicamentos mais 

urgentes, reunindo o número de unidades do medicamento original e preenchendo a ficha de 

preparação com identificação completa do medicamento e quantidade a reembalar. Nesta unidade, o 

TDT começa por preparar o local de trabalho e proceder ao fracionamento do medicamento (manual, 

com lâmina, entre outros, …) e de seguida programa o aparelho de trabalho para a reembalagem 

colocando em cada unidade de acondicionamento uma fração do comprimido. Cada uma destas 

unidades encontra-se devidamente identificada com DCI, laboratório, dose, lote e PV (que passa a 

ser ¼ do PV original num máximo de 6 meses).  

Apesar de não existir intervenção física do farmacêutico neste procedimento (exceto no 

fracionamento e reembalamento de psicotrópicos), é na mesma notória a sua importância no 

acompanhamento do processo, visto que, por exemplo, nem todos os medicamentos mantêm 

estabilidade após fracionamento e como especialista do medicamento, é o farmacêutico que se 

procura para esclarecimento deste tipo de questões.  

Devidamente acompanhada por um TDT, pude verificar como se prepara a sala de 

trabalho, as condições exigidas para este processo e, com alguma autonomia, preparar o 

fracionamento manual e reembalamento de medicamentos. 
 

5. ENSAIOS CLÍNICOS 

Segundo a Lei n.º 21/2014, de 16 de junho, a investigação clínica é definida como “todo o estudo 

sistemático destinado a descobrir ou a verificar a distribuição ou o efeito de fatores de saúde, de 

estados ou resultados em saúde, de processos de saúde ou de doença, do desempenho e, ou, segurança 

de intervenções ou da prestação de cuidados de saúde”. A aprovação desta Lei surge em necessidade 

de regular e agilizar todos os procedimentos envolvidos na investigação clínica, com o objetivo de 

projetar o país neste ramo e torná-lo mais competitivo33. 
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São várias as entidades envolvidas na investigação clínica e que, entre si, asseguram a qualidade, 

segurança e confidencialidade do estudo, mais especificamente: Comissão de Ética para Investigação 

Clínica, INFARMED (Autoridade Competente), Comissão Nacional de Proteção de Dados e as 

Administrações Hospitalares. Ainda, são vários os profissionais envolvidos e responsáveis pelos EC 

e que pertencem quer à empresa promotora do estudo quer ao local de prestação de cuidados de saúde 

onde o estudo decorre: promotor, monitor e equipa de investigação com investigador principal e onde 

se integra o farmacêutico. Em conjunto, deverão assegurar os direitos, segurança e bem-estar dos 

utentes participantes e credibilidade dos dados, sendo exigido aos intervenientes do estudo requisitos 

de qualidade ética e científica34. 

No seio do EC, o farmacêutico é o responsável por todo o circuito do medicamento experimental. 

Desta forma, é responsável, de uma forma resumida, por rececionar e conferir a medicação (n.º de 

unidades, lotes, PV, selos, etc), garantir o armazenamento adequado (temperatura e humidade), 

gestão de existências, cedência e preparação da medicação, transmissão de informação ao doente, 

devoluções, compliance e por registar e arquivar toda a informação durante, pelo menos, 15 anos33,34. 

Na ULSM são vários os EC ativos no momento, existindo uma equipa de farmacêuticos 

responsável por cada ensaio e por assegurar a sua boa conduta (anexo XXXI). Ao longo do meu 

estágio por diversas vezes assisti à ocorrência destes processos por parte da minha orientadora, 

responsável pela Unidade de EC. Foi-me também apresentado de forma detalhada toda a 

legislação envolvente, as diferentes comissões integrantes, a equipa envolvida e qual o papel do 

farmacêutico. 
 

6. COMISSÕES HOSPITALARES 

Uma das funções do farmacêutico hospitalar é a contribuição em Comissões Técnicas 

Hospitalares (CTH). Estas comissões são no fundo equipas multidisciplinares que partilham 

conhecimento científico e técnico na tomada de decisões, estipulando regras e dando pareceres para 

melhoria contínua. Enquanto especialista do medicamento, o papel do farmacêutico é indispensável 

em algumas CTH existentes, sendo que na ULSM este integra a CFT, Comissão de Controlo de 

Infeção e Resistência aos Antimicrobianos (CCIRA), Comissão de Ética e Comissão de Catástrofe. 

A CFT integra o Diretor Clínico (ou substituto), médicos e farmacêuticos (incluindo a Diretora 

dos SF). Esta comissão liga os serviços destes profissionais de saúde e compete-lhe, entre outros, a 

elaborar (e emitir pareceres sobre) adendas de adição e exclusão de medicamentos ao FHNM, 

garantir o cumprimento do FHNM e respetivas adendas, avaliar os custos de tratamentos cujo parecer 

da CFT é obrigatório e qualquer outra atividade dentro das suas competências35. 

A CCIRA foi criada como medida do Plano Nacional de Prevenção e Controlo da Infeção 

Associada aos Cuidados de Saúde36 e na ULSM é constituída por um médico infeciologista, um 

médico cirurgião, um médico do ACES, um microbiologista, enfermeiros e um farmacêutico. Esta 

comissão reúne semanalmente e são várias as suas responsabilidades: realização de auditorias (por 

exemplo, controlo da prescrição de antibióticos de largo espetro – carbapenemos e fluoroquinolonas 
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-, de validação obrigatória por um infeciologista), implementação de medidas corretivas e para 

otimização (por exemplo, elaboração de protocolos informáticos parametrizados ao tipo de cirurgia 

que associavam o melhor tratamento e duração), emissão de pareceres, realização de programas 

informativos, entre outros. De uma forma geral, esta comissão pretende racionalizar o uso do 

antibiótico, garantir a sua máxima eficácia e diminuir o estabelecimento de estirpes resistentes, o que 

implica um conhecimento pormenorizado dos diferentes fármacos quanto ao espetro de ação, 

posologia adequada e duração do tratamento, tornando notório o impacto do farmacêutico. 

Ainda, a Comissão de Ética discute e emite pareceres sobre assuntos deste caráter na prática 

clínica, garantindo sempre a proteção da dignidade e integridade humana. Por fim, a Comissão de 

Catástrofe reflete sobre casos de emergência e planos de atuação, sendo responsável por transmitir e 

atualizar esta informação, prestar formação e organizar simulacros para treino do pessoal3,37. 

De acrescentar a ação do Grupo para a segurança do circuito do medicamento, um grupo 

multidisciplinar do qual o farmacêutico é coordenador. Este grupo trabalha orientado para a 

segurança no uso do medicamento, desenvolvendo metodologias, como é o caso do método de 

sinalização de medicamentos high alert (medicamentos com maior risco de danos para o utente) 

através de etiquetagem nos locais de armazenamento, e exigindo dupla verificação. Também a 

sinalização e identificação de medicamentos LASA (Look-alike, sound-alike) com etiquetas próprias, 

inserção de letras maiúsculas e separação física adequada. Todos estes medicamentos se encontram 

listados e acessíveis e existe uma plataforma da intranet em que os profissionais de saúde podem 

reportar novos casos suscetíveis de dúvida. 
 

7. O FUTURO DO FARMACÊUTICO HOSPITALAR 

Tal como tem vindo a ser descrito até agora, o farmacêutico hospitalar desenvolve um leque muito 

variado de funções e todas elas de extrema importância que lhes exige nada mais do que a excelência 

profissional. Contudo, a intervenção do farmacêutico pode ainda estender-se a muitas outras áreas 

numa afirmação clara da profissão. Na ULSM, certas destas áreas começam já a ser implementadas. 

Semanalmente, em alguns Serviços clínicos, são reunidas equipas multidisciplinares que contam 

com médicos, enfermeiros, nutricionista e o farmacêutico na designada “Visita Clínica”. Nestas 

reuniões são cruzados conhecimentos de forma a, doente a doente, melhorar a qualidade dos serviços 

prestados e promover uma melhoria do estado de saúde. O farmacêutico assume um papel central no 

uso racional do medicamento, promovendo a diminuição dos erros associados à terapêutica, e 

facultando-lhe uma posição mais importante junto do doente.  

Outra área a ser implementada na ULSM é a de Reconciliação Terapêutica, extremamente 

importante no processo de instituição do tratamento farmacológico. Este processo consiste numa 

revisão da terapêutica medicamentosa sempre que o doente é admitido no hospital, transferido entre 

serviços e pós-alta, através do preenchimento de formulários desenvolvidos por equipas 

multidisciplinares com a lista de toda a medicação do doente antes dos momentos referidos e que 
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justifiquem qualquer alteração realizada38. Esta implementação poderá diminuir este tipo de erros, 

associados a cerca de 60% de todos os erros de medicação cometidos a nível hospitalar39,40. 

O quadro farmacêutico dos SF da ULSM conta com uma equipa inovadora e pró-ativa que 

diariamente demonstra o seu valor e a importância do seu julgamento na tomada de decisões clínicas, 

perspetivando assim uma influência crescente do farmacêutico no dia-a-dia do HPH. 

 
 

Parte II – Outras atividades 

1. PLATAFORMA INTERATIVA NA UNIDADE DE AMBULATÓRIO 

Em conjunto e com supervisão da minha orientadora, Dr.ª Carla Mendes Campos, iniciamos a 

construção de uma plataforma interativa para a UA com o objetivo de facilitar a consulta de 

informação técnico-científica dos medicamentos aí cedidos. Esta plataforma seria integrada na 

intranet do HPH com acesso a diferentes tipos de informação, consoante o profissional de saúde.  

Esta plataforma providencia uma informação atualizada, fidedigna e de acesso rápido acerca dos 

principais medicamentos dispensados, constando: apresentação do medicamento, indicações 

terapêuticas, modo de administração, principais efeitos adversos, contraindicações e principais 

interações medicamentosas e o RCM completo, em anexo. A atualização constante seria assegurada 

pelos SF, criando um método de pesquisa específico do HPH e de acordo com as suas necessidades.  
 

2. X CONGRESSO NACIONAL APFH: FARMACÊUTICO CLÍNICO – A CHAVE DO 

SISTEMA DE SAÚDE 

Em colaboração com a minha colega de estágio e com supervisão da Dr.ª Graça Guerreiro, 

participei na recolha e tratamento de dados para apresentação de um poster no X Congresso Nacional 

da Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares (APFH). Este projeto tem como objetivo 

relacionar a eficácia do tratamento dos doentes com hepatite C com os diferentes genótipos do vírus. 

Para tal, e com apoio do SAM, recolhemos informação relativa a todos os doentes que iniciaram e 

terminaram o tratamento na instituição, mais especificamente: duração do tratamento, genótipo 

vírico, co-morbilidades e a carga vírica no final do tratamento, 6 meses após e atual. Os dados foram 

também separados tendo em conta o tipo de terapêutica estabelecida: Harvoni® (ledipasvir e 

sofosbuvir), Sovaldi (sofosbuvir) e Viekirax (ombitasvir, paritaprevir e ritonavir) com Exviera 

(dasabuvir). Os resultados finais serão apresentados de 22 a 25 de novembro. 
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ANEXOS 

Anexo I: Organização geográfica da ULSM, EPE.  
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Anexo II: Divisão do espaço dos Serviços Farmacêuticos da ULSM, EPE. 
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Anexo III: Zona de receção de medicamentos e produtos farmacêuticos. 
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Anexo IV: Armazém dos Serviços Farmacêuticos. 

         (cima, da esquerda para a direita): Zona dourada e Zona geral. 

(baixo, da esquerda para a direita): Zona de armazenamento de produtos de Nutrição, 

de injetáveis de grande volume e frigorífico aberto e fechado. 
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Anexo V: Exemplos de kanbans, de diferentes zonas do armazém. 
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Anexo VI: Norma de utilização do kanban na ULSM, EPE. 
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Anexo VII: Normas de utilização dos produtos do armazém dos Serviços Farmacêuticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Hospitalar  
 

Andreia Raquel Almeida de Sousa | 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Hospitalar  
 

Andreia Raquel Almeida de Sousa | 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Hospitalar  
 

Andreia Raquel Almeida de Sousa | 37 

 

Anexo VIII: Gabinete de validação de prescrições médicas para Distribuição Individual Diária em Dose Unitária. 
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Anexo IX: Zona de preparação das malas para Distribuição Individual Diária em Dose Unitária. 
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Anexo X: Tabela de registo de intervenções na Dose Unitária. 
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Anexo XI: Análise de uma prescrição do Serviço de Urologia. 
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Anexo XII: Análise de uma prescrição do Serviço de Medicina M. 
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Anexo XIII: Zona de trabalho da Distribuição Clássica. 
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Anexo XIV: Distribuição por Rotas – reposição do sistema de dupla caixa nos Serviços 

Farmacêuticos. 
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Anexo XV: Máquina Omnicell® de distribuição semi-automática. 
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Anexo XVI: Distribuição aos Centros de Saúde – caixas de transporte de medicamentos e 

outros produtos de saúde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Hospitalar  
 

Andreia Raquel Almeida de Sousa | 46 

 

Anexo XVII: Gabinete de atendimento da Unidade de Ambulatório da Farmácia Hospitalar. 
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Anexo XVIII: Cartão do utente do Serviço de Infeciologia para levantamento da medicação 

na Unidade de Ambulatório. 
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Anexo XIX: Documento de dispensa de medicamentos hemoderivados. 
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Anexo XX: Sala de psicotrópicos e estupefacientes. 
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Anexo XXI: Documento de requisição de psicotrópicos e estupefacientes aos Serviços 

Farmacêuticos, pelos Serviços clínicos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXII: Cofre de reposição de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes nos 

Serviços clínicos. 
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Anexo XXIII: Unidade de Preparação de Citotóxicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Hospitalar  
 

Andreia Raquel Almeida de Sousa | 52 

 

Anexo XXIV: Prescrição do Serviço de Neonatologia para preparação de nutrição 

parentérica na Unidade de Preparação de medicamentos Estéreis, com respetivos cálculos. 
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Anexo XXV: Unidade de Preparação de medicamentos Não Estéreis. 
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Anexo XXVI: Ficha de preparação de um Xarope de Hidrato de cloral 50 mg/mL na 

Unidade de Preparação de medicamentos Não Estéreis. 
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Anexo XXVII: Ficha de preparação de uma Solução oral de morfina 0,2 mg/mL na Unidade 

de Preparação de medicamentos Não Estéreis. 
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Anexo XXVIII: Ficha de preparação de um Colutório para Mucosite na Unidade de 

Preparação de medicamentos Não Estéreis. 
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Anexo XXIX: Ficha de preparação de uma Solução de sulfato de alumínio e potássio a 1% 

na Unidade de Preparação de medicamentos Não Estéreis. 
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Anexo XXX: Sala de reembalamento. 
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Anexo XXXI: Unidade de Ensaios Clínicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




