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Resumo 
 

O estágio curricular representa o culminar do ciclo de estudos do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas. Nesta unidade curricular, o estudante tem a 

oportunidade de aplicar todo o conhecimento teórico-prático adquirido ao longo de 

quatro anos e meio de formação. O estágio curricular em Farmácia Comunitária é de 

extrema importância, uma vez que a maior parte dos farmacêuticos se encontram 

empregados nesta área. 

A Farmácia Almeida Cunha possui uma forte imagem de marca no que toca a 

venda e aconselhamento de produtos de dermocosmética, razão pela qual decidi 

desenvolver esta temática. Foi realizado um questionário de avaliação cosmetológica 

de forma a avaliar o mercado de produtos cosméticos (género, faixa etária, produtos 

utilizados, indicação de uso, local de compra e gasto médio mensal). Também associei 

este tema à gestão em farmácia comunitária, uma vez que pode fazer a diferença no 

que toca à rentabilização da farmácia.  

A longo do estágio também verifiquei uma elevada procura de medicamentos e 

produtos de saúde para o tratamento de problemas de obstipação, pelo que decidi 

desenvolver melhor esta temática. Com o objetivo de verificar se os utentes estavam a 

utilizar estes produtos da melhor forma, realizei um questionário que incidiu 

essencialmente no laxante utilizado, no modo de uso e na indicação de uso. Também 

elaborei um manual de obstipação de forma a melhorar a informação disponível para o 

utente e de forma a melhorar o aconselhamento farmacêutico. 

Pode-se dizer que o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas foi uma boa 

surpresa, uma vez que, como se trata de um curso bastante versátil e alargado 

consegue dotar o farmacêutico de várias competências de forma a este exercer as 

atividades profissionais clássicas e outras atividades menos exploradas. 
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1. Introdução 

 O Estágio profissionalizante em Farmácia Comunitária revela-se uma das mais 

importantes unidades curriculares do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

(MICF). Sendo uma unidade curricular inserida no segundo semestre do quinto ano do 

MICF, esta surge numa nova fase de formação do mestre em Ciências Farmacêuticas, 

em que é necessário aplicar todo o conhecimento teórico-prático adquirido ao longo de 

um ciclo de estudos.  

 Apesar do MICF proporcionar uma formação muito alargada, com a possibilidade 

de várias saídas profissionais, a maior parte dos profissionais farmacêuticos encontram-

se empregados em Farmácia Comunitária [1], o que demonstra a importância do estágio 

curricular nesta área.  

 O meu estágio curricular em Farmácia Comunitária realizou-se na Farmácia 

Almeida Cunha (FAC), entre os dias 8 de março e 20 de julho de 2017, sob a orientação 

do Diretor Técnico Dr. Gaspar Figueiras.  

  Inicialmente, o horário de estágio apresentado apenas contemplava hora de 

entrada (09 horas), sendo o horário de saída à minha escolha. Ao fim dos primeiros de 

estágio, e por opção própria, o horário ficou definido das 09 horas às 13 horas e das 14 

horas às 19 horas de forma a potenciar a minha aprendizagem.    

 Na Tabela 1 encontra-se descrito o cronograma das atividades desenvolvidas ao 

longo do meu estágio curricular. 

 
Tabela 1 - Cronograma das atividades desenvolvidas na FAC 

Atividades março abril maio junho julho 

Aprovisionamento e Encomendas      

Serviços Farmacêuticos      

Atendimento ao Balcão 
 

    

Formações 
 

    

Projeto I – Dermocosmética e Gestão em 

Farmácia 

 
    

Projeto II – Obstipação e Aconselhamento 

Farmacêutico 
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2. Farmácia Almeida Cunha 

 

2.1. Localização, Direção Técnica e Horário de Funcionamento 

A FAC situa-se na Rua Formosa, junto à entrada sul do Mercado do Bolhão. Esta 

foi fundada em 1890 e destacou-se pelos serviços de ortopedia e pela produção de 

algumas fórmulas farmacêuticas inovadoras, como o penso gástrico e a injeção anti-

hemorrágica [2]. Atualmente a Direção Técnica da FAC está entregue ao Dr. Gaspar 

Figueiras.  

A FAC encontra-se em funcionamento de segunda a sexta-feira das 08 horas às 

19 horas, sem interrupção para almoço e aos sábados das 09 horas às 13 horas. 

Encerra aos domingos e feriados para descanso dos seus funcionários. 

 
 

2.2. Instalações e Equipamentos 

2.2.1. Espaço Interior (Anexo I) 

A FAC possui diferentes zonas distribuídas por dois pisos, piso 0 e piso -1. No 

piso superior encontram-se a zona de atendimento ao público, zona de receção de 

encomendas, gabinete da Direção Técnica e casa de banho de serviço. No piso inferior 

encontra-se a zona dedicada à ortopedia, gabinete de podologia, vestiário, copa 

laboratório de preparação de manipulados (que no momento se encontra inativo), um 

segundo gabinete e zona de recolhimento.  

O interior da farmácia oferece um ambiente calmo, profissional e agradável para 

os utentes. A zona de atendimento ao público é composta por quatro balcões destinados 

à dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) e medicamentos não 

sujeitos a receita médica (MNSRM), por um balcão destinado à dispensa de MNSRM e 

por um gabinete de consulta farmacêutica, que permite a prestação de alguns serviços 

farmacêuticos (como a medição de parâmetros bioquímicos) de uma forma mais 

privada.  

 

2.2.2. Espaço Exterior (Anexo II) 

Relativamente ao espaço exterior, a FAC é facilmente identificável pela fachada 

centenária com o nome da Farmácia e pela presença de duas “cruzes verdes” (uma com 

o símbolo das Farmácias Portuguesas e outra luminosa, com várias informações, como 

o nome da farmácia, temperatura e hora). Na porta da farmácia, encontra-se informação 
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sobre o horário de funcionamento e das farmácias de serviço do município em regime 

de serviço permanente e respetiva localização. Existe também, uma placa exterior com 

o nome da farmácia e do Diretor Técnico. 

A montra foi recentemente renovada e agora possui um ecrã digital com os 

serviços farmacêuticos prestados no interior da farmácia. 

 

 

2.2.3. Equipamentos (Anexo III) 

Os equipamentos presentes na FAC encontram-se distribuídos por diferentes 

áreas, conforme as necessidades da farmácia, o que contribui para o seu bom 

funcionamento. Existem vários computadores equipados com o sistema Sifarma2000® 

nos balcões de dispensa de medicamentos, no gabinete da Direção Técnica e no local 

de receção de encomendas. No gabinete de consulta farmacêutica existe um 

equipamento de medição de parâmetros bioquímicos do modelo CallegariTM, que 

permite a medicação do colesterol total, triglicerídeos, hematócrito, um aparelho de 

medição da pressão arterial e frequência cardíaca e um aparelho para a medição dos 

níveis de glucose no sangue. Na zona destinada ao armazenamento de medicamentos 

e produtos de saúde (MPS) também existe um frigorífico e equipamentos que 

monitorizam a temperatura e a humidade. Para além dos equipamentos acima 

mencionados, também existem outros equipamentos básicos como impressoras, fax, 

telefones, fotocopiadora, leitores óticos. 

 

 

2.3. Recursos Humanos  

A FAC possui uma equipa constituída por oito funcionários: 

• Dois farmacêuticos: o Dr. Gaspar Figueiras, Diretor Técnico e o Dr. Emanuel 

Nunes, Farmacêutico Adjunto.  

• Dois Ajudantes Técnicos de Farmácia: Glória Rafael e Ernesto Oliveira 

• Dois Técnicos Auxiliares de Farmácia: Andreia Sousa e Gonçalo Albergaria. 

Uma Técnica de Dermocosmética: Ana Pinto. 

• Uma Empregada de Limpeza: Tânia Ribeiro. 

Trata-se de uma equipa constituída com elementos de várias faixas etárias, que 

conjuga a formação com a experiência. É uma equipa bem organizada, em que cada 

elemento possui responsabilidades bem definidas e que trabalham todos com um 

objetivo comum.  
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2.4. Perfil dos Utentes 

Os utentes da FAC são maioritariamente adultos e idosos, com diferentes 

habilitações literárias e pertencentes a diversos estratos sociais. Como a FAC se situa 

em plena baixa da cidade do Porto, o seu público é constituído por residentes na zona, 

por pessoas que trabalham nas imediações, por ex-residentes que se mantêm 

fidelizados à farmácia e por turistas nacionais e estrangeiros. 

 

 

 

3. Gestão em Farmácia Comunitária 

Nos últimos anos, a realidade da Farmácia Comunitária alterou-se 

profundamente. Com as alterações legislativas que foram aprovadas desde o ano de 

2005, a farmácia deixou de ser um negócio tão lucrativo [3]. Atualmente, uma boa gestão 

em farmácia comunitária assume-se como fundamental para o seu funcionamento. 

Como tal, o farmacêutico atual assume-se cada vez mais como um gestor, conciliando 

os serviços farmacêuticos com a vertente comercial. 

 

 

3.1. Sistema Informático 

O Sistema Informático (SI) utilizado é o Sifarma2000®. Este sistema possui 

várias funcionalidades que facilitam a gestão em farmácia comunitária e o próprio 

atendimento farmacêutico. Relativamente à gestão, o SI permite realizar toda a gestão 

dos produtos desde a sua entrada à sua saída da farmácia. Relativamente ao 

atendimento, o SI permite verificar interações medicamentosas, contraindicações, fazer 

o seguimento farmacoterapêutico do utente, entre outras funcionalidades. 

Também é importante referir, que cada utilizador do SI tem as suas credenciais 

individuais, o que permite um maior controlo de todos os processos. 

 

 

3.2. Gestão de Stocks 

Os stocks representam uma temática importante na gestão em farmácia 

comunitária, porque exigem grandes movimentações de dinheiro. Devem ser 

trabalhados de forma a satisfazerem as necessidades dos utentes. A boa gestão dos 

stocks deverá ter em conta vários fatores, como o tipo de utentes da farmácia, patologias 
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com maior incidência e a sua sazonalidade, a divulgação na comunicação social de 

alguns MNSRM, bonificações e descontos oferecidos à farmácia. Para além disso, 

podem ocorrer ruturas de stock por motivos externos à farmácia, como a falha no 

fornecimento ou no laboratório. Assim, níveis de stocks elevados podem garantir a 

dispensa ao utente, mas representa um empate de capital, possíveis desperdícios e 

elevado espaço de armazenamento. Por outro lado, níveis de stocks mais baixos 

permitem um maior controlo, mas podem comprometer a satisfação do utente.  

Na FAC a gestão de stocks é realizada usando o SI Sifarma2000®, em que para 

a maior parte dos produtos é definido um stock máximo e mínimo, sendo este 

encomendado quando atinge o valor mínimo. Como todas as movimentações de stock 

e prazos de validade (PV) são registadas no SI, qualquer discrepância entre o stock 

físico e o stock informático poderão ser resultantes de erros do armazenista ou na 

marcação dos produtos. 

Ao longo do meu estágio identifiquei algumas situações em que o stock 

informático não coincidia com o stock físico, alertando sempre os responsáveis 

para a situação.  

 

3.3. Fornecedores e Critérios de Aquisição  

Alguns dos Medicamentos e Produtos de saúde (MPS) podem ser adquiridos 

através de distribuidores grossistas ou diretamente ao laboratório fabricante. Os critérios 

de seleção dos fornecedores baseiam-se sobretudo no serviço prestado e nos preços 

praticados. O tempo de entrega, a frequência de entregas, a diversidade dos produtos, 

as condições de pagamento, descontos, bonificações, a possibilidade de devoluções 

são alguns dos parâmetros analisados na escolha dos fornecedores [4], [5]. 

A aquisição através do distribuidor grossista ou diretamente ao laboratório 

fabricante tem vantagens e desvantagens. Os laboratórios fornecem em grande 

quantidade e oferecem mais bonificações e descontos comerciais. Os distribuidores 

grossistas garantem maior rapidez na entrega, não exigem quantidades mínimas e 

permitem várias encomendas diárias; a desvantagem está no preço. 

A FAC trabalha maioritariamente com distribuidores grossistas, sendo o principal 

fornecedor a Alliance HealthCare®. Para alguns produtos de saúde também é utilizada 

a Empifarma® e a Plural®. A Alliance HealthCare® apresenta três períodos de entrega, 

ao início da manhã, início da tarde e ao fim da tarde. Os restantes distribuidores 

grossistas apresentam um período de entrega, a meio da manhã. Por vezes também 

são encomendados MPS diretamente ao laboratório fabricante, nomeadamente aos 
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Laboratórios Expanscience®, à L’Oréal Cosmética Ativa®, à Johnson & Johnson® e à 

Pierre Fabre®.  

Desde fevereiro de 2015, a FAC integra um grupo de compras, a RedeClaro®, 

que se assume como um grupo de farmácias autónomas, cooperantes, que partilham 

informação e conhecimento [6], o que permite melhores condições comerciais na 

aquisição de MPS.  

 

 

3.4. Realização de Encomendas 

 

As encomendas podem ser realizadas aos distribuidores grossistas ou 

diretamente ao laboratório fabricante. Estas podem ser realizadas através do SI 

Sifarma2000®, por via telefónica, por internet (área do cliente no site do fornecedor) ou 

através do delegado de informação médica (DIM). 

 

Relativamente à encomenda aos distribuidores grossistas, esta é geralmente 

realizada através do SI sob a forma de encomenda diária ou encomenda instantânea.   

A encomenda diária, usa como referência o stock informático dos produtos com 

maior rotatividade. Quando é atingido o stock mínimo, previamente definido, o produto 

entra para a encomenda diária. Antes de ser enviada ao distribuidor grossista, a 

encomenda é analisada pelos responsáveis, que definem a quantidade a pedir, os 

produtos a acrescentar ou retirar, de forma a conseguir as melhores condições 

comerciais. Por dia, existem duas entregas, uma ao início da manhã e outra ao início da 

tarde. 

A encomenda instantânea é utilizada para produtos de procura pontual, que 

normalmente não se encontram disponíveis na farmácia. Ao realizar esta encomenda, 

o SI permite a escolha do distribuidor grossista permite verificar a disponibilidade do 

produto, bem como o horário de entrega.  

Ao longo do meu estágio realizei inúmeras encomendas quer instantâneas 

ou manuais sempre que me era solicitado no atendimento ao público. Também 

realizei algumas encomendas por telefone quando apenas sabia a descrição do 

produto (e não sabia o nome que se encontrava no SI).   
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3.5. Receção e conferência de encomendas 

Os produtos encomendados são entregues na farmácia em contentores de 

plástico (apelidados de “banheiras”), em caixas de cartão ou contentores térmicos 

(produtos que necessitam de frigorífico), específicos de cada fornecedor. Os 

contentores possuem um código interno e vêm identificados com o nome da farmácia e 

o código de encomenda, o que permite associar os contentores a cada fatura. As 

encomendas são acompanhadas pela fatura emitida em duplicado ou pela guia de 

remessa (no caso de não terem sido faturados). Estes documentos possuem várias 

informações como a identificação do fornecedor, o número do documento, o valor total 

do documento, o valor do imposto de valor acrescentado (IVA), descrição dos produtos, 

número de unidades encomendadas e fornecidas, preço de venda ao armazenista 

(PVA), preço de venda à farmácia (PVF), preço de venda ao público (PVP) e quando 

aplicado, os descontos ou bonificações e produtos em falta e respetiva justificação.  

A receção de encomendas é realizada através do menu dedicado no 

Sifarma2000®. Após a identificação do fornecedor e do número externo de encomenda 

(número atribuído à encomenda pelo SI), procede-se à identificação da fatura e do seu 

valor total. Posteriormente registam-se todos os produtos por leitura ótica do Código 

Nacional de Prescrição (CNP), verificando-se o PV, PVP e integridade da embalagem. 

O PV registado no SI, para um produto, deverá corresponder ao mais baixo disponível 

fisicamente na farmácia. 

Após o registo de todos os produtos, verifica-se o PVF de cada produto, 

estabelecem-se as margens dos produtos sem Preço Inscrito na Cartonagem (PIC) e 

confirma-se se o valor total da fatura corresponde ao valor indicado pelo SI. Após a 

aprovação da encomenda, o SI gera uma lista de produtos em falta que podem ser 

adicionados à encomenda diária ou transferidos para outro fornecedor. Por fim, é 

impresso no verso da fatura duplicada, um documento com detalhes da receção da 

encomenda. As faturas são arquivadas, sendo os originais destinados à contabilidade e 

os duplicados para arquivo na FAC. 

Caso ocorra alguma discrepância entre os dados da fatura e os produtos 

enviados, procede-se ao contacto telefónico com o respetivo distribuidor 

grossista/laboratório de forma a regularizar a situação, sendo geralmente enviada uma 

nota de crédito.  

No final da encomenda são impressas as etiquetas dos MPS sem PIC. Aquando 

a colocação de etiquetas, deve-se ter em atenção para estas não taparem informação 

importante. 
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A receção e conferência de encomendas foi a primeira atividade que 

desenvolvi na farmácia e ocupou todo o meu estágio. Considero que esta é uma 

das atividades mais importantes do estágio, uma vez que permite o primeiro 

contacto com o medicamento e permite saber da existência de determinados 

produtos.  

 

 

 

3.6. Armazenamento 

Após a receção da encomenda, procede-se à arrumação dos MPS nos 

respetivos locais de armazenamento, sendo os produtos de frio os primeiros a serem 

arrumados. Este procedimento é realizado segundo a regra “First expired, First out”, 

permitindo que os produtos com menor PV sejam dispensados primeiro, evitando a 

acumulação de stock de produtos com PV a expirar. 

Na área de armazém, a FAC possui gavetas deslizantes organizadas por formas 

farmacêuticas (pós e granulados, comprimidos e cápsulas, aerossóis, supositórios e 

óvulos, sistemas transdérmicos, injetáveis, colírios e gotas auriculares, creme e 

pomadas, uso externo, soluções e suspensões orais e colutórios) e por nome comercial. 

Nestas gavetas são colocados MSRM e MNSRM com maior rotatividade. Neste local 

existem também diversos armários destinados ao armazenamento separado de 

medicamentos e produtos veterinários, produtos de higiene intima, chás e infusões 

medicinais, MEP, produtos do protocolo da diabetes, adesivos, ligaduras, compressas, 

termómetros, sacos coletores de urina e dedeiras. A FAC também possui um local de 

armazenamento dos produtos de menor rotatividade e do excedente dos produtos 

colocados nas gavetas.  

Na área de atendimento ao público, junto aos balcões de atendimento existem 

lineares com vários MNSRM mais específicos e com maior rotatividade. Ao alcance do 

público existem produtos de dermocosmética, produtos de higiene oral, produtos 

capilares, dietéticos e multivitamínicos e produtos para grávidas e recém-nascidos.  

É importante referir que a temperatura e a humidade são controladas e 

monitorizadas constantemente, de forma a garantir as condições de conservação dos 

MPS. Assim, a temperatura e a humidade deverão ser inferiores a 25ºC e a 60%, 

respetivamente. A temperatura do frigorífico deverá estar compreendida entre os 2 e os 

8ºC [7].  
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3.7. Controlo de Prazos de Validade 

No caso do medicamento, o PV indica a data a partir da qual não se consegue 

garantir eficácia ou segurança no uso do medicamento, uma vez que se degradou mais 

de 10% de substância ativa. O PV deve ser então controlado periodicamente, de forma 

a garantir a comercialização de MPS nas melhores condições de utilização. Deste modo, 

o controlo do PV é efetuado diariamente aquando a receção de encomendas e 

mensalmente através de uma lista obtida do Sifarma2000®, onde constam os produtos 

com PV a terminar nos três meses seguintes. A confirmação dos PV é feita 

manualmente, os produtos são separados e avalia-se a possibilidade de devolução ou 

comercialização (quando a sua utilização não ultrapassa o PV). O PV dos produtos 

também é retificado a nível informático, de forma a corresponder com o PV mais baixo. 

Durante o estágio tive a oportunidade de realizar o controlo dos PV dos 

MPS. Esta atividade foi-me dada na segunda e penúltima semanas de estágio. No 

início achei um pouco moroso, uma vez que não sabia a localização dos produtos. 

Contudo, nas últimas semanas, a atividade foi realizada de forma muito mais 

rápida e assertiva.   

 

 

3.8. Devoluções 

Para além do término do PV, existem outras situações que levam à devolução 

de um produto aos fornecedores, tais como circulares de recolha emitidas pelo detentor 

da Autorização de Introdução no Mercado (AIM), circulares de suspensão de 

comercialização ordenada pelo INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde, I. P. (INFARMED), ou problemas detetados aquando a receção de 

encomendas (produto danificado, pedido por engano, ausência de pedido).  

Para se proceder à devolução, utiliza-se o SI Sifarma2000® que possui um menu 

específico. Assim, cria-se uma nota de devolução onda consta o nome do fornecedor, 

os produtos a devolver, a quantidade, a razão de devolução e a identificação da fatura 

da encomenda (caso se trate de problemas aquando a receção). A nota de devolução 

é impressa em triplicado, carimbada e assinada, sendo um exemplar arquivado na 

farmácia e os restantes enviados ao fornecedor.  

Após o fornecedor analisar a nota de devolução e os produtos, este emite um 

documento aceitando ou não a devolução. Caso seja aceite, o fornecedor procede à 

troca dos produtos ou envia uma nota de crédito à farmácia (mais frequente). Caso não 

seja aceite, o fornecedor reenvia de novo os produtos para a farmácia. Em ambos os 

casos deve-se proceder à regularização da devolução no SI. 
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Durante o meu estágio procedi à devolução de vários produtos devido a 

erros no pedido, prazo de validade a terminar, circulares de recolha e produtos 

danificados. Também procedi à regularização das mesmas no SI. 

 

 

4. Dispensa de Medicamentos e Produtos de Saúde 

A Farmácia assume-se cada vez mais como o local primário na procura de 

cuidados de saúde e o local onde existe o último contacto do profissional de saúde com 

o circuito do medicamento. Assim, o processo de dispensa de MPS torna-se num dos 

atos farmacêuticos mais importantes na farmácia comunitária. A dispensa de MPS deve 

ser realizada com todo o profissionalismo, fornecendo todas as informações 

necessárias para o correto uso do produto, de forma a assegurar a qualidade, segurança 

e eficácia do mesmo. 

A partir da minha terceira semana de estágio comecei a realizar a dispensa 

de MPS aos utentes. No balcão, o primeiro contacto com o público foi difícil, mas 

ao longo das semanas e meses seguintes fiquei mais à vontade no balcão. Ao 

longo do meu estágio dispensei inúmeros MSRM e MNSRM.  

Quanto à dispensa ao público, os medicamentos são classificados como MSRM 

e MNSRM [8].  

 

 

 

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Segundo o Estatuto do Medicamento, os MSRM são aqueles que podem 

apresentar vários riscos para a saúde do utente, se não forem utilizados de forma 

correta. Como tal, estes medicamentos só podem ser dispensados mediante a 

apresentação de receita médica válida [4]. 

 

4.1.1. Prescrição Médica 

Atualmente, a prescrição de medicamentos é feita maioritariamente por via 

eletrónica ou, em casos excecionais por receita manual [8].  

A receita poderá ser manual em casos de falência informática, inadaptação do 

prescritor, prescrição ao domicílio ou prescrição de até 40 receitas por mês [9].  

Relativamente à receita eletrónica, esta poderá ser materializada renovável, 

materializada não renovável ou desmaterializada.  
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A receita eletrónica materializada não renovável destina-se a tratamentos de 

curta duração e apresenta a duração de trinta dias. A receita eletrónica materializada 

renovável destina-se a tratamentos de longa duração e contém até três vias da receita 

com a duração de seis meses.  

Quer as receitas materializadas ou por via manual, só poderão conter até quatro 

medicamentos ou produtos de saúde distintos, uma vez que apenas possuem quatro 

linhas de prescrição.  Além disso, não podem ser prescritos mais de duas embalagens 

do mesmo medicamento ou produto. 

A receita eletrónica desmaterializada, que atualmente está em vigor, representa 

a junção das receitas eletrónicas anteriormente apresentadas. Neste tipo de receita, 

podem ser prescritos um número ilimitado de produtos diferentes, com limitações nas 

quantidades prescritas. Se for tratamento de curta duração (30 dias) só poderão ser 

prescritas duas embalagens, se for tratamento de longa duração (6 meses) só poderão 

ser prescritas seis embalagens.  

 A prescrição médica é obrigatoriamente efetuada pela Denominação Comum 

Internacional (DCI) da substância ativa e deve apresentar dosagem, forma 

farmacêutica. A receita médica poderá ser prescrita pelo nome comercial em algumas 

situações excecionais (não existe medicamento genérico similar comparticipado, 

medicamento que apenas pode ser prescrito para determinada indicação terapêutica, 

justificação técnica do prescritor para a não substituição do medicamento prescrito) [8]. 

 
 

4.1.2. Validação da Prescrição Médica 

Para realizar a dispensa de medicamentos, o farmacêutico deverá analisar e 

validar a prescrição, de forma a garantir que todos os parâmetros se encontram 

conforme os que estão indicados nas normas [8]. Apesar da legislação ter sido alterada, 

de forma a promover a prescrição por receita eletrónica desmaterializada, ainda existem 

em circulação as receitas manuais e as receitas eletrónicas materializadas, que 

requerem alguns cuidados na validação.  

 

 Receita Eletrónica Materializada 

 Para a validação deste tipo de receita é necessário que estejam corretamente 

preenchidos e legíveis os seguintes campos: 

• Número da receita, local de prescrição e identificação do médico 

prescritor 

• Identificação do utente:  

o Nome  



13 
 

o Número de utente do Serviço Nacional de Saúde (SNS)   

o Regime de comparticipação de medicamentos, representado 

pelas letras “R” e “O”, se aplicável (“R” – utentes pensionistas 

abrangidos pelo regime especial de comparticipação; “O” – 

utentes abrangidos por outro regime especial de comparticipação 

identificado por menção ao respetivo diploma legal) 

• Identificação do Medicamento, podendo ser prescrito por Denominação 

Comum Internacional (DCI) (A) ou por marca (B): 

o A) Deve ser identificado por DCI ou substância ativa, forma 

farmacêutica, dosagem, dimensão da embalagem, Código 

Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos 

(CNPEM). 

o B) Em situações excecionais: medicamento com substância ativa, 

em que não existe medicamento genérico similar comparticipado; 

medicamento que apenas pode ser prescrito para determinada 

indicação terapêutica; justificação do prescritor quanto à 

insusceptibilidade de substituição do medicamento prescrito.  

Na prescrição deve constar nome comercial do medicamento ou 

do respetivo titular de Autorização de Introdução no Mercado 

(AIM). 

• Comparticipações Especiais, com indicação do despacho aplicável 

• Número de embalagens 

• Data de prescrição e Validade de Prescrição 

• Assinatura do médico 

 

Prescrição Manual 

Para além dos tópicos apresentados anteriormente, para a validação da 

prescrição manual é necessário verificar ainda: 

• Posição da vinheta e assinatura do médico prescritor 

• Vinheta do local de prescrição, se aplicável (se o utente for pensionista, 

a vinheta deverá ser de cor verde ou vir escrito manualmente a letra “R”) 

• Exceção justificativa, corretamente preenchida 

• A caligrafia não poderá ser diferente e não pode conter rasuras; a cor da 

caneta deverá ser igual e não se pode utilizar lápis.  

• A data da prescrição médica não deverá ultrapassar os 30 dias. 
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Prescrição Eletrónica Desmaterializada 

A Prescrição Eletrónica Desmaterializada surgiu com o objetivo de reduzir os 

erros na prescrição, validação e dispensa de medicamentos que poderiam ocorrer com 

as outras prescrições. Com este tipo de receita não existem erros relativamente à 

validade da prescrição (habitual na prescrição manual e eletrónica materializada) nem 

à identificação do medicamento, devido à caligrafia (habitual na prescrição manual). 

Para a dispensa deste tipo de prescrição, o número da receita, código de acesso e 

código de direito de opção deverão ser legíveis e/ou fornecidos. 

 

 

4.1.3. Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

Os Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos (MEP) apresentam atividade 

estimulante ou depressora sobre o sistema nervoso central, sendo utilizados em 

diversas situações clínicas. Contudo, estão também associados a atos ilícitos e à 

dependência física e psíquica, sendo por isso sujeitos a um circuito de distribuição 

especial [10]. Os MEP encontram-se listados no Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de janeiro 

[11] e no artigo 86º do Decreto-Regulamentar nº 61/94, de 12 de outubro [12].  

A prescrição de MEP obedece a algumas particularidades: no caso de prescrição 

materializada online, offline ou manual, estes têm de ser prescritos isoladamente em 

receita do tipo “RE”, enquanto que no caso da prescrição desmaterializada, estes têm 

de ser prescritos numa linha do tipo “LE”. A validação da prescrição é feita com base 

nas mesmas regras descritas anteriormente.  

No ato de dispensa destes medicamentos é necessário inserir no SI os dados de 

identificação do doente e da pessoa que levanta a medicação (nome, data de 

nascimento, morada, número e data do cartão de cidadão), sendo também necessária 

a apresentação do cartão de cidadão. Os dados do médico prescritor também deverão 

estar corretamente preenchidos. 

Após a dispensa do medicamento, no caso de prescrição materializada ou 

manual, os dados são impressos no verso da receita, sendo carimbada e assinada pelo 

farmacêutico. Também é impresso um recibo de venda de psicotrópicos, que é 

arquivado durante 3 anos, juntamente com a cópia da prescrição. No caso das receitas 

desmaterializadas, apenas é impresso este último recibo. 

Ao longo do meu estágio contactei com esta documentação e efetuar 

diversas dispensas destes medicamentos durante o atendimento. 
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4.1.4. Sistemas de comparticipação 

Segundo a legislação em vigor, o SNS pode comparticipar alguns medicamentos 

através de um regime geral e de um regime especial [13]–[15].  

 

Regime Geral de Comparticipação 

Relativamente ao Regime Geral de Comparticipação, o SNS definiu quatro 

escalões de comparticipação, em que o Estado paga uma percentagem do PVP do 

medicamento. Assim, estão definidos: 

• Escalão A (90% do PVP) 

• Escalão B (69% do PVP) 

• Escalão C (37% do PVP) 

• Escalão D (15% do PVP) 

Os diferentes escalões de comparticipação variam conforme vários parâmetros, 

como a indicação terapêutica do medicamento, a sua utilização e o consumo acrescido 

para doentes que sofram de determinadas patologias, caso não estejam incluídos na 

lista de medicamentos considerados imprescindíveis em termos de sustentação de vida 

[16]–[18]. 

 

Regime Especial de Comparticipação 

Relativamente ao Regime Especial de Comparticipação, este pode ser efetuado 

em função dos beneficiários ou em função de patologias ou grupos especiais de utentes.  

No primeiro caso, a comparticipação é feita com base nos rendimentos. A 

comparticipação do Estado nos medicamentos integrados no Escalão A é acrescida de 

5% (95%) e é acrescida de 15% nos Escalões B, C e D (84%, 52% e 30%, 

respetivamente). No caso dos pensionistas do regime especial, identificados pela letra 

“R”, caso o medicamento dispensado seja algum dos cinco mais baratos, a 

comparticipação é de 95%.  

No segundo caso, a comparticipação é feita em medicamentos para o tratamento 

de doenças crónicas. Este regime é identificado pela letra “O”, a comparticipação é 

variável e está identificada em várias portarias e decretos-lei [19].  

 

Outros Regimes de Comparticipação 

✓ Medicamentos manipulados: comparticipação de 30% 

✓ Produtos destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus: comparticipação 

de 85% do PVP das tiras-teste e de 100% nas agulhas, seringas e lancetas 
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✓ Produtos dietéticos com caráter terapêutico: comparticipação de 100% se 

forem prescritos no Instituto de Genética Médica Dr. Jacinto Magalhães 

(IGM) ou nos centros de tratamento dos hospitais parceiros do IGM  

✓ Câmaras expansoras: comparticipação de 80% no PVP de uma câmara 

expansora por ano, não podendo exceder 28€, mediante apresentação de 

receita médica. 

✓ Dispositivos médicos para doentes ostomizados: comparticipação variável. 

 

Existem também vários subsistemas de saúde, em que os utentes beneficiam da 

comparticipação do SNS acrescida de uma comparticipação adicional. São exemplos 

de subsistemas de saúde a Assistência na Doença aos Militares, Multicare®, Caixa 

Geral de Depósitos, Médis®, Serviços de assistência Médico-Social (SAMS) dos 

sindicatos de bancários do Norte e Centro, SAMS quadros, entre outros. 

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de dispensar diversos 

medicamentos comparticipados pela maior parte destes subsistemas de saúde. 

 

 

4.1.5. Conferência de Receituário/ Faturação 

A Conferência de Receituário tem como objetivo verificar se os medicamentos 

(comparticipados pelo SNS) foram dispensados de acordo com as especificações do 

prescritor e é uma forma de controlar a despesa do SNS [20]. 

Atualmente, com a existência de prescrições materializadas e 

desmaterializadas, a conferência de receituário faz-se de duas formas distintas. 

No caso das receitas materializadas, após a dispensa dos MSRM 

comparticipados, é impresso no verso da receita um documento de faturação, que 

possui várias informações relativamente ao que foi dispensado. Este documento inclui 

a identificação da farmácia, a identificação de cada medicamento em carateres e código 

de barras, o preço total de cada medicamento, o valor da comparticipação, o valor 

efetivamente pago pelo utente e o valor total da receita. Posteriormente, as receitas são 

validadas pelo responsável, que analisa se os medicamentos prescritos foram 

corretamente dispensados. Uma vez validadas, as receitas são organizadas em lotes 

de 30 receitas e são emitidos os verbetes de identificação de lote. No final do mês são 

emitidos o Resumo Mensal de Lotes e a Fatura Mensal. Estes documentos são enviados 

ao Centro de Conferência de Faturas (CCF) na Maia, juntamente com os lotes e os 

verbetes até ao dia 10 do mês seguinte.  

No caso das receitas desmaterializadas, o envio destes documentos para o CCF 

é feito automaticamente por via online. 
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Caso os MSRM sejam comparticipados por outro subsistema de saúde, no 

momento da dispensa é impresso um documento faturação, que contém para além da 

informação dos documentos dispensados, o número de beneficiário. Estes documentos 

são enviados à Associação Nacional de Farmácias (ANF), que posteriormente reenvia 

aos respetivos subsistemas.  

Ao longo do meu estágio observei como se procedia à validação das 

receitas e tive a oportunidade de organizar o receituário pelos respetivos regimes 

de comparticipação.  

 

4.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os MNSRM são aqueles que não necessitam de receita médica para serem 

vendidos e como tal podem ser comercializados na farmácia ou em outros locais de 

venda autorizados. Estes medicamentos devem possuir um perfil de segurança bem 

estudado e estão mais associados a situações de automedicação [21], [22]. Os MNSRM 

não apresentam PIC, pelo que geralmente, não são comparticipados e o PVP é definido 

pela farmácia [4]. Utentes pertencentes ao organismo 42 – paramiloidose ou ao 

organismo 47 – lúpus têm comparticipação nos MNSRM, por exemplo.     

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de dispensar inúmeros 

MNSRM para diversas patologias como a constipação, alergias, dores menores, 

perturbações oculares, feridas superficiais, entre outros. 

 

 

4.3. Dispensa de outros produtos farmacêuticos 

A legislação contempla outros produtos de saúde que podem ser 

comercializados nas farmácias. A FAC comercializa alguns desses produtos: 

• Medicamentos e Produtos Homeopáticos [4]: Na FAC estes produtos não 

são muito procurados (exceto por estrangeiros). 

• Medicamentos e Produtos Veterinários [23]: Na FAC são mais procurados 

os medicamentos antiparasitários e os anticoncecionais.  

• Produtos para alimentação especial e produtos dietéticos [24], [25]: A FAC 

possui fórmulas para lactentes, fórmulas de transição e alguns suplementos 

dietéticos proteicos. Na FAC estes produtos não são muito procurados. 

• Produtos fitoterapêuticos [26]: A FAC possui alguns chás e infusões 

medicinais. 
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• Dispositivos Médicos [27]: A FAC comercializa material de penso, artigos 

de puericultura, fraldas e pensos para a incontinência, testes de gravidez, 

meias de compressão, entre outros. 

• Medicamentos Manipulados [28]: A FAC não prepara produtos 

manipulados.  

• Produtos Cosméticos e Dermofarmacêuticos [29]: A FAC possui uma 

grande variedade de produtos Cosméticos e Dermofarmacêuticos. Este 

tópico é abordado na Parte II deste relatório. 

Ao longo do meu estágio tive a oportunidade de dispensar alguns destes 

produtos, como produtos cosméticos e dermofarmacêuticos (na qual me senti um 

pouco limitado), dispositivos médicos (material de penso, testes de gravidez, 

meias de compressão, fraldas para a incontinência, entre outros), medicamentos 

e produtos veterinários e produtos fitoterapêuticos.  

 

 

4.4. Dispensa e Aconselhamento Farmacêutico 

Atualmente, com o aumento da competitividade na área farmacêutica, mais 

especificamente na área da farmácia comunitária, o atendimento farmacêutico deverá 

ser o mais profissional e diferenciado possível. O farmacêutico deverá deixar de ser 

apenas um vendedor de “caixinhas” e ter uma atitude mais ativa na dispensa do 

medicamento.  

Aquando a dispensa, o farmacêutico deverá ter uma atitude crítica perante os 

medicamentos ou produtos de saúde que estão a ser aconselhados, de forma a verificar 

se é realmente o mais indicado para o utente. Após proceder a esta avaliação, o 

farmacêutico deve fornecer toda a informação necessária para o uso correto do 

medicamento, tendo em conta a habilitações literárias/ situação social do utente de 

forma a adaptar o discurso. O farmacêutico deverá dar informação sobre a função do 

medicamento, posologia, modo de administração, reações adversas frequentes, contra-

indicações, entre outras.  

No decorrer do estágio fui-me apercebendo da importância do 

aconselhamento farmacêutico para o uso correto do medicamento. Algumas 

dessas situações encontram-se aqui descritas: 

 

Situação 1:  

Uma utente dirige-se à farmácia com o objetivo de medir a pressão arterial. Após 

a prestação do serviço, a utente refere em conversa informal, que no último mês, se 
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levanta várias vezes de noite para ir urinar e que está com perdas de urina frequentes. 

Questionada sobre mudanças de medicação recentes, esta refere que o médico lhe 

receitou uma nova medicação para a pressão arterial – Flutensif® 1,5mg + 2,5mg (Les 

Laboratoires Servier). Sendo o Flutensif® (Les Laboratoires Servier) constituído por 

indapamida e amlodipina, que são bloqueadores da entrada de cálcio e um análogo das 

tiazidas, respetivamente, informei a utente de que provavelmente as idas à casa-de-

banho estariam relacionadas com o medicamento e que deveria reportar esse efeito ao 

médico. Umas semanas mais tarde, a utente volta à farmácia com nova prescrição para 

a pressão arterial. 

 

Situação 2: 

Uma utente dirige-se à farmácia para aviar uma prescrição médica que continha 

pomada de mometasona 1mg/g 30g. Após questionada sobre a utilização do 

medicamento, esta refere que o médico não lhe deu qualquer indicação. Sendo a 

mometasona um corticosteroide de ação tópica, são necessários alguns cuidados na 

sua utilização, de forma a evitar o “efeito rebound” [30]. Assim, informei a utente de que 

deveria de utilizar a pomada uma vez por dia durante cinco dias, nos quatro dias 

seguintes deveria de utilizar “dia sim, dia não” e depois parar com o tratamento. 

 

Situação 3: 

Um utente dirige-se à farmácia para aviar uma prescrição médica que continha 

Muse® Lápis Uretral (Meda Pharma - Produtos farmacêuticos, S.A.). Sendo um 

medicamento que requer certos cuidados na administração, consultei o Resumo das 

Características do Medicamento (RCM) [31] de forma a fornecer a melhor informação 

ao utente. 

 

Situação 4:  

Uma utente dirige-se à farmácia para aviar uma prescrição médica que continha 

Ácido Alendrónico + Colecalciferol 70mg + 2800 U.I comprimidos. O medicamento é 

constituído por bifosfonatos, que possuem baixa absorção e podem causar irritação da 

mucosa gastrointestinal superior [32]. Como tal, indiquei à utente de que estes deverão 

ser tomados 30 minutos antes da ingestão do pequeno-almoço e que deverá manter-se 

em pé durante esse tempo.  
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5. Serviços prestados 

Com o meu estágio pude observar que a Farmácia Comunitária é o local mais 

próximo da comunidade no que toca a cuidados de saúde. A Farmácia surge como um 

local onde o utente pode procurar aconselhamento e outros serviços na área da saúde 

[33] sem ter que se deslocar muito da sua área de residência e sem esperar em longas 

filas. Os serviços farmacêuticos que podem ser prestados nas farmácias encontram-se 

legislados e têm como objetivo a promoção da saúde e bem-estar dos utentes [34]. Os 

serviços farmacêuticos prestados pela FAC são a administração de primeiros socorros, 

utilização de meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, as campanhas de 

informação, os programas de cuidados farmacêuticos e programas de educação para a 

saúde.  

A medição dos parâmetros físicos e bioquímicos, como a Pressão Arterial, a 

glicémia, o colesterol total e os triglicerídeos são os serviços farmacêuticos mais 

conhecidos dos utentes da FAC.  

 A medição dos parâmetros físicos e bioquímicos foi das primeiras 

atividades desenvolvidas no estágio. Considero que esta foi das atividades mais, 

uma vez que permitiu o primeiro contacto com o utente. Ao longo do meu estágio 

procedi à medição da pressão arterial, da glicémia, do colesterol total e dos 

triglicerídeos de diversos utentes, tendo o cuidado de aconselhar sempre que 

possíveis medidas não farmacológicas.  

 

  

6. Formações  

Atualmente, o conhecimento científico e o mercado de produtos de saúde estão 

em constante evolução. Todos os dias aparece um produto novo no mercado e todos 

os dias aparece alguém na farmácia a pedir alguma coisa nova que viu na internet ou 

na televisão. Como tal, o farmacêutico deverá manter-se atualizado de forma a poder 

prestar o melhor aconselhamento.  

As formações fazem parte do processo de aprendizagem do farmacêutico. Desta 

forma, os laboratórios e empresas têm duas abordagens diferentes. Uma das 

abordagens e a mais frequente, é o envio de formadores à farmácia, de forma a 

apresentarem os novos produtos; a outra abordagem passa pelo convite dos 

colaboradores da farmácia a frequentar a formações, num local externo à farmácia.  

No âmbito do estágio curricular tive a oportunidade de participar nestes 

dois tipos de formações: 
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• Formação da Reckitt Benckiser sobre produtos das marcas Scholl®, Durex® 

e Nurofen®. 

• Formação da Papillon ® London Cosmetics For Men sobre os produtos da 

marca. 

• Formação da RenéFurterer® sobre produtos da marca. 

• Formação sobre a caspa realizada pela VichyDercos® - formação realizada 

fora da farmácia de caráter mais científico. Foram apresentadas as várias causas 

para a caspa, estatísticas do problema, casos clínicos e os produtos da marca. 
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Parte II – Projetos desenvolvidos 

no estágio 
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Projeto I  

1. Dermocosmética e Gestão em Farmácia Comunitária 

1.1. Contextualização 

Antes de iniciar o meu estágio na Farmácia Comunitária procurei saber quais 

eram as áreas de intervenção da FAC. Pela consulta do site, deparei-me com inúmeros 

setores de atividade, como a Dermocosmética, Podologia, Puericultura, Medicamentos 

Veterinários e Medição de diversos parâmetros bioquímicos [35]. O que me chamou 

mais à atenção foi a área da Dermocosmética, uma vez que essa área não é muito 

aprofundada ao longo do curso.  

A presença na FAC de uma técnica especializada em Dermocosmética, a Dª Ana 

Pinto foi a oportunidade para desenvolver e melhorar as minhas competências nesta 

área. Aqui, a Dª Andreia Sousa também se mostrou uma mais valia na minha 

aprendizagem. 

 

1.2. A Pele 

A pele é o maior e mais pesado órgão do corpo humano. Este mede quase 2m2 

e pesa aproximadamente 4Kg. A pele funciona como limite entre o meio interno e o meio 

externo e exerce diversas funções essenciais à vida [36], [37]. As principais funções da 

pele são: 

• Proteção física: A pele funciona como barreira protetora contra agentes do 

meio externo. 

 

• Regulação Térmica: A pele possui diversos mecanismos que ajudam a 

regular a temperatura corporal, como a contração ou dilatação de vasos 

sanguíneos, a ereção de folículos pilosos, as secreções das glândulas 

sudoríparas e a presença de tecido adiposo. 

 

• Manutenção: A pele impede a evaporação e desidratação excessiva 

através das “tight junctions” e da membrana lipídica. 

 

• Sensibilidade: A pele possui diversas terminações nervosas, pelo que tem 

a capacidade de transmitir vários tipos de estímulos. 

 

• Metabolismo: na pele dá-se a síntese de vitamina D. 
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A pele é constituída por três camadas principais, por diversas subcamadas e por 

vários apêndices cutâneos (figura 1) [37]–[39]. Cada camada tem a sua função: 

• Epiderme: é a camada mais externa da pele. A sua principal função é a 

proteção de agentes provenientes do meio externo. É formada por 5 

subcamadas, cuja principal célula é o queratinócito. 

 

• Derme: é a camada intermédia da pele. A sua principal função é a 

resistência e elasticidade da pele. É formada por 2 subcamadas, 

constituídas maioritariamente por colagénio e elastina. Nesta camada 

também se podem encontrar as terminações nervosas, glândulas sebáceas 

e sudoríparas e folículos pilosos. 

 

• Hipoderme: é a camada mais interior da pele. A sua principal função é o 

armazenamento de energia e proteção contra agressões físicas. É 

composta por adipócitos e vasos sanguíneos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glândula Sebácea 

Epiderme 

Derme 

Hipoderme 

Vasos sanguíneos 
Tecido Conjuntivo 

Adipócitos 

Folículo piloso 

Figura 1: Estrutura simplificada da pele, adaptado de [38] 
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1.2.1. Tipo de pele 

O tipo de pele é um conceito dinâmico, que varia conforme vários fatores 

endógenos e exógenos. Fatores como o clima, alterações hormonais, carências 

nutricionais, patologias, medicamentos, idade, fazem variar o tipo de pele.  

Habitualmente o tipo de pele resulta da combinação de três fatores: quantidade 

em água, quantidade em lípidos e nível de sensibilidade. Contudo, existem vários tipos 

de classificação de pele e estes privilegiam diferentes critérios.  

Tendo em conta as características do filme hidrolipídico (quantidade de água e 

lípidos), a pele pode ser classificada em três tipos principais (normal, seca, oleosa) e 

em vários subtipos [40], [41]: 

 

• Pele Normal (ou eudérmica): possui o equilíbrio ideal entre água e lípidos, 

o que resulta numa pele sem imperfeições, sem poros percetíveis a olho 

nu, com textura lisa e regular e brilho moderado. É uma pele fina, flexível e 

elástica. 

 

• Pele Seca: a genética, variações hormonais ou agentes externos (vento, 

radiação solar) podem alterar alguns fatores como a água nos corneócitos 

(células mortas da subcamada mais externa da derme), renovação dos 

queratinócitos, alterações na síntese de lípidos, coesão intercelular na 

epiderme. Este tipo de pele possui poros praticamente invisíveis e nenhuma 

luminosidade. Apresenta dois subtipos: 

 

o Pela Seca Constitucional: é uma pele áspera e rugosa, que se 

agrava com a exposição a agentes externos. Apresenta 

hiperqueratose. 

 

o Pele Seca Adquirida: é uma pele com aspeto mate e tem maior 

tendência para o aparecimento de rugas na zona em redor da boca 

e dos olhos. Apresenta manchas vermelhas e pode descamar em 

contacto com agentes externos. Pode ainda subdividir-se em pele 

alípica (quando apresenta menor quantidade de lípidos) ou pele 

desidratada (quando apresenta perda excessiva de água).  

 

• Pele Oleosa: alterações hormonais, stress, medicamentos ou agentes 

externos (calor, humidade) podem alterar a atividade de glândulas 
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sebáceas. Este tipo de pele apresenta excesso de oleosidade, poros 

percetíveis e é brilhante. Apresenta três subtipos: 

 

o Pele oleosa seborreica: apresenta hiperqueratose e tacto untuoso. 

 

o Pele Oleosa desidratada: apresenta manchas vermelhas, irritação e 

pode descamar. 

 

o Pele Oleosa com retenção de sebo: apresenta brilho nas zonas 

seborreicas (testa, queixo, nariz), mas aspeto mate na zona lateral. 

Ocorre retenção de sebo sob a forma de quistos e/ou comedões e 

tem tendência à irritação. Habitualmente chamada de “pele mista”. 

Existem outros critérios de classificação do tipo de pele, tendo em conta a sua 

textura (tonificada ou flácida), o seu fototipo (Classificação de Fitzpatrick – Fototipo I, II, 

III, IV) ou a sua idade (pele infantil ou senil) [40], [41].  

 

1.3. Produtos cosméticos e Dermofarmacêuticos 

Segundo a legislação em vigor, um produto cosmético destina-se a ser colocado 

nas partes superficiais do corpo humano (epiderme, sistema piloso e capilar, unhas, 

lábios, órgãos genitais externos, dentes, mucosa bucal) e tem como finalidade limpar, 

perfumar, proteger, modificar o aspeto ou corrigir odores [42]. Estes podem incluir-se 

em sete categorias principais: higiene oral, cosméticos decorativos, perfumes, proteção 

solar, cuidado de cabelo, cuidado de corpo e cuidado de pele, conforme observado na 

figura 2 [43], [44]. 
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Como se pode verificar a definição de produto cosmético engloba uma grande 

quantidade de produtos. Contudo, existem alguns produtos que deixam algumas 

dúvidas quanto à classificação, seja pela sua composição, apresentação, modo de ação 

ou local de aplicação. Estes produtos chamam-se produtos fronteira e devem ser 

avaliados individualmente. São alguns exemplos produtos para higiene vaginal ou 

cremes com ação repelente de insetos [45].   

 

Existem algumas pessoas que acreditam que os produtos cosméticos surgiram 

recentemente e que não têm qualquer aplicação. Contudo, já se verificou que os 

produtos cosméticos são utilizados há milhares de anos com o objetivo de aumentar a 

autoestima, melhorar o bem-estar e proteger a saúde [46]. Por exemplo, o uso de sabão 

Tipos de 
Cosméticos 

Higiene 
Oral 

Perfumes 

Cosméticos 
decorativos 

Cuidado 
de pele 

Cuidado 
de corpo 

Cuidado 
de cabelo 

Proteção 
solar 

Cremes 
Loções 

Óleos 

Sprays 

Géis 

Loções 

Champôs 

Condicio- 
nadores 

Esfoliantes Colutórios 

Pastas  
dos dentes 

Fio dental 

Cremes de 
barba 

Máscaras 
faciais 

Loções de 
limpeza 

Séruns 

Cremes 
anti-idade 

Creme de 
olhos 

Tónicos 
Cremes 

hidratantes 

Sabões 

Óleos 

Antitrans- 
pirantes 

Loções 

Géis de 
banho 

Séruns Tintas de 
cabelo 

Champôs 
anti-caspa 

Espumas 

Bases 

Blushes 

verniz de 
unhas 

Máscaras 

Sombra  
de Olhos 

Eyeliners 

Batons e 
glosses Perfumes 

Óleos 
perfumados 

After  
shave 

Figura 2: Categorias de produtos cosméticos e alguns exemplos, adaptado de [43] 
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para lavar as mãos previne algumas doenças (as nossas mãos são portadoras de várias 

bactérias), o uso de pasta dos dentes previne cáries e o aparecimento de tártaro, o uso 

de protetores solares previne o aparecimento de problemas de pele.  

Também está comprovado, que os consumidores vêm com bons olhos os 

produtos cosméticos. Segundo um estudo realizado, 71% dos consumidores 

consideram que os cosméticos são importantes no dia-a-dia, 72% consideram que 

aumentam a qualidade de vida e 80% consideram que aumenta a auto-estima [47]. 

 

1.3.1. Mercado dos produtos cosméticos 

Como verificámos, os produtos cosméticos fazem parte do nosso dia-a-dia. 

Desde o gel de banho que utilizamos no banho matinal, à pasta dos dentes ou mesmo 

aquele sabão com que lavamos as mãos várias vezes ao dia, são considerados 

produtos cosméticos. 

O mercado de produtos cosméticos é um mercado que movimenta grandes 

valores de capital a nível mundial. A Research and Markets estima que em 2020 se 

atinjam 578 biliões de euros em vendas de produtos cosméticos [48]. A IBISWorld 

estima que nesse mesmo ano, a indústria cosmética tenha ganhos na ordem dos 288 

biliões de euros (figura 3) [49].  
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Figura 3: Retorno monetário da Indústria Cosmética  - crescimento do retorno em percentagem e valor do retorno 
em biliões de euros, adaptado de [49] 
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Este mercado localiza-se maioritariamente em duas regiões: a Ásia com 36% do 

mercado e a América do Norte com 24%. A Europa ocidental, América Latina, Europa 

oriental e África possuem respetivamente, 20%, 11%, 6% e 3% do mercado [49]. 

As empresas que atualmente possuem maior quota do mercado são a L’Oréal, 

Unilever, Estée Lauder, Shiseido, Procter & Gamble, Beiersdorf, com 10,2%, 7,3%, 

4,1%, 2,7%, 2,6% e 2,1%, respetivamente. Os restantes 71% pertencem a pequenas e 

médias empresas [49], [50].  

Como se observa pela figura 4, a maior parte dos produtos vendidos, pertence à 

categoria dos produtos de cuidados de pele [49]. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Estudo realizado 

Durante o meu estágio desenvolvi um questionário de avaliação cosmetológica 

(Anexo IV) de forma a avaliar o mercado de produtos cosméticos na FAC.  

O questionário foi realizado a todos os utentes que adquiriram este género de 

produtos entre os dias 22 de maio a 22 de junho. Uma vez que muitas pessoas não 

tinham disponibilidade para responder ao questionário, no fim deste período apenas 

consegui 14 respostas válidas. Decidi então aumentar a população em estudo e 

coloquei o questionário nos vários grupos de Facebook dos alunos da Faculdade de 

Farmácia da Universidade do Porto. No fim do estágio obtive 33 respostas válidas.  

Os resultados encontram-se listados nos seguintes gráficos: 

 

A Cuidado de Pele 36,1% 

B Cuidado de Cabelo 22,9% 

C Maquilhagem 17,3% 

D Fragrâncias 12,2% 

E Produtos de Higiene 10,4% 

F Higiene Oral 1,1% 

F 

Figura 4: Vendas a nível mundial de produtos cosméticos, adaptado de [49] 
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  Figura 5: Avaliação Cosmetológica - Género 

 

Figura 6: Avaliação Cosmetológica – Faixa Etária 

 

 

Figura 7: Avaliação Cosmetológica - Produtos Utilizados 

 
 

Figura 8: Avaliação Cosmetológica – Aconselhamento 
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Figura 9: Avaliação Cosmetológica - Local de Compra 

 

Figura 10: Avaliação Cosmetológica - Gasto Médio 
Mensal 

 

Pelos resultados obtidos observa-se que o sexo feminino continua a ter mais 

cuidado com a pele, apesar de haver cada vez mais homens a utilizar produtos 

cosméticos.  

A faixa etária predominante é entre os 21 e os 30 anos, devido à disponibilização 

do questionário na internet. Contudo, é de ressaltar também que 16% das respostas 

correspondem a pessoas com idade compreendida entre os 61 e 70 anos.   

Podemos verificar que os produtos mais utilizados são o protetor solar e cremes 

de dia. Relativamente à indicação/aconselhamento do produto cosmético, o 

farmacêutico “está a perder a corrida” para os familiares, para o médico e para o próprio 

utente. O local de compra preferencial destes produtos continua a ser a farmácia e o 

gasto médio mensal é inferior a 20€ (uma vez que cada produto tem durabilidade  

superior a um mês, habitualmente). 

 

 

1.5. Gestão em Farmácia Comunitária 

Nos últimos anos as alterações legislativas que foram aprovadas, alteraram a 

realidade da Farmácia Comunitária. Um negócio que era lucrativo deixou de o ser e 

como tal, para as “farmácias sobreviverem” tiveram de implementar novas medidas e 

estratégias de forma a aumentar a sua rentabilidade. Segundo a bibliografia consultada, 

exemplos dessas medidas poderão ser: a fidelização do utente, realização de consultas 

e rastreios periódicos, otimização das vendas e da gestão de stocks, aumento dos 

serviços prestados, realização de entregas ao domicílio, formação aos colaboradores, 

entre outros [3], [51]. 
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Num contexto de gestão em farmácia, os produtos cosméticos e 

dermofarmacêuticos poderão fazer a diferença. Como já foi visto anteriormente, este é 

um mercado em constante crescimento e a farmácia é o local de eleição para a compra 

destes produtos. Aqui, o farmacêutico pode tornar estes produtos em algo diferenciador 

para a farmácia: 

 

• Fidelização do cliente: Em vez de vender apenas o produto cosmético, o 

farmacêutico pode realizar um atendimento personalizado à medida do 

utente. A satisfação do utente com o atendimento e profissionalismo dos 

serviços prestados leva-o a influenciar outras pessoas a utilizar aquela 

farmácia. 

 

• Otimização de stocks: O farmacêutico deverá escolher o melhor portfólio de 

produtos para a farmácia de forma a satisfazer as necessidades do cliente. 

Deverá ter-se em conta a procura pelo utente, as condições comerciais 

oferecidas pelo laboratório, bem como a notoriedade das marcas.  

 

• Otimização de vendas: Estes produtos possuem uma maior margem de lucro 

do que os MSRM, que possuem PVP definido, pelo que é necessário um 

menor volume de vendas. Um bom plano de marketing na divulgação destes 

produtos também poderá levar ao aumento das vendas. 

 

Com uma grande variedade de produtos, um bom marketing e um excelente 

aconselhamento de uma Técnica Especializada na área, a FAC consegue responder de 

forma positiva às oportunidades de negócio que estes produtos conseguem trazer.  

 

 

 

 

 

 

  



33 
 

Projeto II 

1. Obstipação e Aconselhamento Farmacêutico 

 

1.1. Contextualização 

Após algumas semanas no balcão de atendimento, apercebi-me de alguns 

produtos que eram bastante solicitados pelos utentes: laxantes, produtos para distúrbios 

do sono, produtos ortopédicos, entre outros.  

Dos produtos solicitados, o que me chamou mais à atenção foram os produtos 

laxantes. Estes produtos são na sua maioria MNSRM e estão associados a um contexto 

de automedicação. Apesar destes medicamentos poderem ser vendidos noutros locais 

para além da farmácia, sem o correto aconselhamento poderão surgir diversos 

problemas relacionados com a medicação. 

Sendo o aconselhamento farmacêutico, uma peça fundamental na profissão 

farmacêutica, questionei-me se os utentes estariam a utilizar estes produtos da forma 

correta, surgindo daí o meu interesse neste tema.  

 

1.2. Obstipação 

A obstipação não é uma doença como a maior parte dos utentes pensa. A 

obstipação é um sintoma que pode surgir devido a fatores culturais, psicológicos e 

dietéticos e está associada a uma alteração significativa do trânsito intestinal. O utente 

experiencia, habitualmente, dificuldade em defecar, movimentos intestinais 

infrequentes, fezes duras ou grumosas ou defecação incompleta [52]. 

Para alguns utentes, isto é uma ocorrência regular que se traduz na perda de 

qualidade de vida e no aparecimento de algumas co-morbilidades. 

 

 

1.2.1. Epidemiologia e Sintomas 

O termo “obstipação” é na maioria das vezes definido pela enumeração dos seus 

sintomas e como tal tem significado diferente para o utente e para o profissional de 

saúde. Para o utente, a questão “quais são os sintomas da obstipação?” tem diferentes 

respostas [53]:  

• 52% dos utentes consideram que seja a dificuldade em defecar;  

• 44% considera que sejam fezes duras ou grumosas (pellet-like); 
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• 34% considera que seja a incapacidade de defecar quando quer; 

• 33% considera que seja movimentos intestinais infrequentes.  

Por outro lado, para o clínico, a resposta à questão supracitada baseia-se nos 

critérios da Rome Foundation, em que têm de estar presentes dois ou mais dos 

seguintes sintomas, pelo menos durante três meses, para se poder fazer o diagnóstico 

[53], [54]:  

• Esforço excessivo em mais de 25% das defecações 

• Fezes duras ou grumosas em mais de 25% das defecações 

• Sensação de evacuação incompleta em mais de 25% das defecações 

• Menos de três movimentos intestinais por semana 

• Necessidade do uso de manobras para facilitar a defecação em mais de 25% 

das defecações (ex: pressão manual na vagina ou no ânus) 

• Sensação de bloqueio anorretal em mais de 25% das defecações 

Com a existência destas duas definições e dependendo do local onde é feita a 

investigação (hospital, comunidade, outras instituições), a prevalência da obstipação é 

muito variável. Contudo, estima-se que a obstipação atinja entre 12 a 19% da população 

geral e que afete entre 30 a 40% dos indivíduos com mais de 65 anos [55]. 

 

 

1.2.2. Causas 

A obstipação pode resultar de causas primárias ou de causas secundárias. As 

causas primárias estão relacionadas com alterações funcionais do pavimento pélvico, 

enquanto que as causas secundárias estão relacionadas com efeitos secundários de 

medicamentos ou resultantes de outras patologias [52], [53], [56].  

 

Causas Primárias 

Podem ser resultantes de trânsito lento, em que ocorre a diminuição da 

frequência das contrações propulsoras após as refeições; trânsito normal, em que o 

utente tem a perceção sensitiva alterada (sente que está com obstipação); ou disfunção 

anorretal, em que o utente não consegue coordenar os músculos do pavimento pélvico 

no ato de dejeção. 

 

Causas Secundárias 

Podem ser resultantes da medicação, do metabolismo, alterações estruturais ou 

neurológicas, como se pode verificar pela tabela 2.  
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Tabela 2: Causas Secundárias da obstipação, adaptado de [57]. 

Medicação Metabolismo Neurológicos 

Antidepressivos tricíclicos Amiloidose Depressão 

Inibidores da Recaptação 
de Serotonina 

Desequilíbrio Eletrolítico 
(cálcio e magnésio) 

Acidente Vascular 
Cerebral 

Antipsicóticos Doença Renal Crónica Esclerose Múltipla 

Anti-histamínicos Hiperparatiroidismo Demência 

Anti-parkinsónicos Hipotiroidismo 
Neuropatia 
Autonómica 

Antiácidos Diabetes Doença de Parkinson 

Diuréticos Esclerodermia  

Suplementos de Ferro  Outros 

Anti-inflamatórios não 
Esteróides 

Estruturais 
Dieta pobre em fibras 

e líquidos 

Opiáceos Estenose Anal Baixa atividade Física 

Suplementos de Cálcio Neoplasia do cólon Febre 

Bloqueadores dos canais 
de cálcio 

 

“Estreitamentos” (intrínsecos e 
extrínsecos 

Falta de acesso à 
casa-de-banho 

 

 

1.2.3. Fatores de Risco 

Existem algumas situações ou fatores que podem levar a um risco aumentado 

de obstipação. Também existem grupos de pessoas que têm maior tendência para este 

problema [52], [53]:  

• Bebés e Crianças 

• Idade superior a 55 anos 

• Sexo Feminino 

• Cirurgia recente abdominal ou perianal/pélvica 

• Gravidez Tardia 

• Baixa atividade física 

• Dieta com baixo teor em fibras e líquidos 

• Polimedicação (especialmente nos idosos) 

• Viagens 

• Pacientes terminais 

• Histórico de obstipação crónica 
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Pessoas idosas têm maior tendência para apresentar obstipação do que os 

adultos jovens. Isto deve-se maioritariamente à falta de exercício, dieta pobre em fibras 

e líquidos, polimedicação e maus hábitos de defecação [53].  

A obstipação em bebés e crianças deve-se maioritariamente a maus hábitos de 

defecação e é habitualmente resultante de causas primárias [53].  

 

1.2.4. Tratamento 

Segundo a World Gastroenterology Organization, o tratamento da obstipação 

deve ser feito de forma gradual e deve começar com alterações da dieta e do estilo de 

vida. Se possível, qualquer medicação que possa causar obstipação deve ser suspensa. 

Os passos seguintes incluem o uso de laxantes expansores do volume fecal, laxantes 

osmóticos e se possível terapia de biofeedback. Se estas abordagens falharem recorre-

se ao uso de laxantes de contacto, emolientes e procinéticos. A cirurgia apenas é 

indicada em casos excecionais [52], [53], [55], [57]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 11: Tratamento Gradual da Obstipação, adaptado de [53] 

 

Abordagem Não Farmacológica 

O tratamento da obstipação deve ser iniciado com as medidas não 

farmacológicas [52], [53]: 

• Alterações da dieta: aumentar o consumo de líquidos e fibras de forma a 

conferir volume e maleabilidade às fezes. 

• Praticar exercício físico. 

Alterações da dieta e estilo de vida
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• Educação do doente: criar hábitos de defecação (após as refeições e com 

tempo), não ignorar a necessidade de defecar. 

• Interrupção da medicação obstipante (se possível). 

Existem outras medidas não farmacológicas que podem ser utilizadas como a 

terapia de biofeedback de forma a coordenar os músculos do pavimento pélvico no ato 

de dejeção e a cirurgia no caso de tumores malignos ou obstrução intestinal [52], [53]. 

 

 

Abordagem Farmacológica 

Caso as medidas não farmacológicas não sejam suficientes para o tratamento 

da obstipação, devem-se utilizar laxantes até voltar o normal funcionamento do intestino. 

Os laxantes não devem ser utilizados se o utente tiver dor abdominal, náuseas, cãibras, 

vómitos ou inflamação. São classificados em quatro grupos [52], [53]: 

• Emolientes:  

o Mecanismo de ação: amolecem as fezes, diminuindo a tensão superficial 

entre as fezes e a água. 

o Composição: parafina líquida. 

o Exemplos: Parafinina® (Generis Farmacêutica, S.A). 

 

• Contacto/ Estimulantes: 

o Mecanismo de ação: estimulam os nervos e a mucosa do cólon, o que 

aumenta o peristaltismo intestinal e a secreção de água para o intestino. 

o Composição: bisacodilo, fenolftaleína, cáscara sagrada, sene. 

o Exemplos: Doce Alívio® (Farmácia Moreno, Lda), Dulcolax® (Sanofi – 

Produtos Farmacêuticos, Lda), Microlax® (Jaba Recordatii, S.A), 

Dagragel® (Meda Pharma – Produtos Farmacêuticos, S.A), Bekunis® 

(Roha Arzneimittel GmbH), Pursennide® (GlaxoSmithKline Consumer 

Healthcare Produtos para a Saúde e Higiene Lda). 

 

• Osmóticos: 

o Mecanismo de ação: promovem a secreção de água para o lúmen 

intestinal para manter a isotonicidade. 

o Composição: lactulose, sorbitol, macrogol, (catárticos salinos: 

sulfato/hidróxido/citrato de magnésio, fosfato de sódio/potássio) 

o Exemplos: Laevolac® (Ferraz, Lynce, Especialidades Farmacêuticas, 

S.A.), Dulcosoft® (Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda). 
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• Expansores do Volume Fecal:  

o Mecanismo de ação: absorvem água e aumentam o conteúdo fecal. 

o Composição: metilcelulose, carboximetilcelulose, preparados de 

Psilium, gomas, farelo, bassorina. 

o Exemplos: Agiolax® (Neo-Farmacêutica, S.A). 

 

Situações Específicas 

Os estudos atuais não permitem concluir sobre diferenças entre os grupos 

terapêuticos, contudo, existem situações mais específicas em que se deve utilizar um 

tipo de laxante em detrimento dos outros [53]. 

No caso dos idosos, como se tratam de pessoas com reduzida mobilidade e a 

tomar um grande número de medicamentos, deve-se dar muita importância a alterações 

da dieta (ingerir mais líquidos e fibras) e a alterações do estilo de vida (mais exercício 

físico: caminhadas, por exemplo). Deve-se dar preferência a laxantes osmóticos ou de 

contacto em detrimento dos laxantes expansores de volume fecal. Se possível o idoso 

deverá parar com a medicação obstipante. 

No caso de diabéticos devem ser evitados laxantes osmóticos, uma vez que 

podem alterar os níveis de glicose. Deve-se dar preferência a laxantes expansores de 

volume fecal. 

No caso de grávidas, o tratamento deverá passar essencialmente pelas medidas 

não farmacológicas (fibras, líquidos, exercício). Caso estas falhem, deve-se dar 

preferência aos laxantes expansores de volume (não passam para o leite materno). 

No caso das crianças, o tratamento também deverá ser essencialmente à base 

de medidas não farmacológicas (muitas fibras e líquidos e evitar o consumo excessivo 

de leite). Caso estas falhem, deverá dar-se preferência a laxantes por via oral. Não 

existem estudos que confirmem qual é o melhor grupo de laxantes a utilizar. 

  

 

1.3. Estudo realizado 

Durante o meu estágio desenvolvi um questionário de avaliação de uso de 

laxantes (Anexo V) de forma a avaliar os laxantes mais vendidos, a posologia, a 

indicação de uso e outros parâmetros de interesse na obstipação.  

Uma vez que se trata de um assunto sensível, muitas pessoas não mostraram 

muita disponibilidade para responder ao questionário. Assim, de forma a ultrapassar 

essa limitação, a maioria das perguntas foram feitas de forma informal e apenas foram 

registadas as respostas às perguntas mais relevantes.  
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Este estudo foi realizado a todos os utentes que me solicitaram este género de 

produtos entre os dias 22 de junho e 20 de julho. Os produtos catárticos não foram 

incluídos neste questionário.  No fim deste período obtive 24 respostas válidas. Os 

resultados encontram-se listados nos seguintes gráficos: 

 

 

Figura 12: Avaliação do Uso de Laxantes - Género 

 

Figura 13: Avaliação do Uso de Laxantes - Laxantes Utilizados 
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Pelos resultados obtidos observa-se que o sexo feminino utiliza mais produtos 

laxantes que o sexo masculino, numa proporção de 3:1.  

Como o mercado de produtos laxantes é enorme, os laxantes utilizados também 

são muito variáveis. Neste estudo, os laxantes predominantes são Dulcolax® 

Comprimidos (Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda), Supositórios de Glicerina e 

Dulcosoft® (Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda). Este último aparece nesta lista, 

porque foi frequentemente aconselhado pelo farmacêutico, uma vez que tem uma ação 

mais prolongada ao longo do tempo. O Dulcolax® (Sanofi - Produtos Farmacêuticos, 

Lda) como tem grande marketing associado era expectável que aparecesse nos 

produtos mais vendidos.  

Relativamente à primeira indicação/aconselhamento, o médico surge no topo. É 

de ressaltar que nesta categoria, o farmacêutico aparece em último lugar e que existem 

algumas pessoas a tomar laxantes sem qualquer aconselhamento. 

 O uso de laxantes deverá ser interrompido quando o intestino voltar ao normal 

funcionamento, contudo por este estudo observou-se que 45,8% das pessoas utilizam 

frequentemente laxantes e que apenas conseguem defecar com uso destes. É também 

importante referir que algumas pessoas utilizam mais que um tipo de laxante. 

 

1.4. Educação para a saúde 

Sendo os laxantes frequentemente solicitados na FAC e tendo estes várias 

particularidades na sua utilização, o farmacêutico deverá ter um papel mais ativo na 

indicação e aconselhamento destes produtos.  

Antes de dispensar o produto, o farmacêutico deverá tentar perceber se se trata 

de um caso de obstipação e deverá alertar para as medidas não farmacológicas, como 

a ingestão de fibras, líquidos e a prática de exercício físico.  

No que toca à farmacoterapia, o farmacêutico deverá dar todas as informações 

para o correto uso do medicamento. De forma a ajudar o farmacêutico na dispensa 

destes produtos elaborei um pequeno manual (Anexo VI), que possui algumas 

informações sobre a obstipação (sintomas, causas, tratamento farmacológico e não 

farmacológico) e particularidades de algumas apresentações comerciais usadas no 

tratamento. Este manual, como foi elaborado com uma linguagem simples e clara 

também pode ser fornecido ao utente para retirar dúvidas sobre a utilização destes 

produtos [57]–[76]. Ao longo do estágio o manual foi maioritariamente usado por mim, 

de forma a conseguir oferecer ao utente o melhor aconselhamento possível.  

Aqui também apresento algumas situações relacionadas com o tema que devido 

à sua particularidade foram úteis na minha formação: 
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Situação 1: 

Uma utente dirige-se à farmácia a solicitar aconselhamento farmacêutico 

relativamente aos produtos laxantes que toma. Esta refere que tem hemorroides e que 

atualmente está a tomar Laevolac® saquetas (Ferraz, Lynce, Especialidades 

Farmacêuticas, S.A), mas que este não tem surtido efeito. Refere ainda que tem 

supositórios de glicerina para situações de SOS.  

Assim, aconselhei a utente o uso Dulcosoft® saquetas (Sanofi - Produtos 

Farmacêuticos, Lda) durante um período não superior a 28 dias, uma vez que evita o 

esforço excessivo na evacuação.   

 

Situação 2: 

Uma utente dirige-se à farmácia a solicitar uma seringa e um frasco de glicerina 

líquida para um caso de obstipação numa criança de 4 meses. Apesar desta opção ser 

mais económica e poder ser utilizada nestes casos, aconselhei o uso de Bebegel® 

(Meda Pharma - Produtos farmacêuticos, S.A.) porque é um medicamento estéril e 

porque a cânula é menos agressiva para a mucosa. 
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Considerações Finais 

O estágio curricular foi uma grande aventura. Apesar da imensa formação teórica 

e laboratorial do MICF, não há nada que nos prepare para o contacto com o público 

como o estágio curricular.   

O público aparece na farmácia com duas facetas: aquela em que reconhece o 

farmacêutico como um profissional de saúde e aquela em que o farmacêutico não sabe 

nada e que só está na farmácia para vender “caixinhas”. Ao longo do meu estágio 

experienciei estas duas vertentes: numa fase inicial a de “vendedor de caixinhas” e 

numa fase final a de profissional de saúde. Com isto posso dizer que o estágio curricular 

me deu muitas valências relativamente à comunicação com o público e na aplicação 

dos conhecimentos adquiridos ao longo de vários anos de curso. 

Ao longo do estágio desenvolvi dois projetos com o objetivo de aprender e 

melhorar o meu aconselhamento farmacêutico.   

Ao desenvolver o projeto da Dermocosmética aprendi mais sobre este tema e 

percebi a sua importância na gestão da farmácia. A formação em produtos anti-caspa 

veio complementar ainda mais o tema, uma vez que tive a oportunidade de realizar 

aconselhamento sobre estes produtos.  

Relativamente ao tema da obstipação apercebi-me que afeta uma grande parte 

da comunidade e que o farmacêutico pode realmente fazer a diferença. Apesar de ter 

indicado poucas vezes estes produtos, aconselhei várias vezes o seu uso correto. Deixo 

também o meu contributo com o manual de obstipação, que espero que seja útil para a 

farmácia e para os utentes da FAC. 

Estes projetos permitiram, de uma forma geral, desenvolver as minhas 

capacidades pesquisa, contacto com o doente, educação para a saúde e pensamento 

crítico.  

Relativamente ao MICF foi realmente uma boa surpresa. Apesar de não ter sido 

a minha primeira escolha, o MICF revelou-se um curso bastante versátil e alargado, que 

consegue preparar o farmacêutico para exercer as atividades profissionais clássicas 

(farmácia comunitária, farmácia hospitalar) e deixa ainda várias competências para 

outras áreas menos exploradas. 
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Anexo I – Espaço Interior da FAC 

Piso Superior 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17: Balcão de Dispensa de MNSRM  

Figura 18: Produtos de Dermocosmética 

 
Figura 19: Balcões de Dispensa de MSRM e MNSRM  

Figura 20: Gabinete de Consulta Farmacêutica 
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Figura 16: Planta do piso superior da FAC 
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Figura 21: Produtos de higiene oral e suplementos  

Figura 22: Gavetas deslizantes para dispensa de 
medicamentos 

 
Figura 23: Vista panorâmica do armazém 

 
Figura 24: Local de receção de encomendas e gabinete da Direção Técnica 
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Piso Inferior 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
Figura 26: Zona de Ortopedia 

 
Figura 27: Gabinete de Podologia 

 
Figura 28: Gabinete 
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Figura 25: Planta do piso inferior da FAC 
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Anexo II – Espaço Exterior da FAC 

 

Figura 30: Fachada da FAC 
 

 

Anexo III - Equipamentos 

 
Figura 31: Aparelho CallegariTM e aparelho de medição 
da pressão arterial e frequência cardíaca 

 
Figura 32: Aparelho para medição do peso e da altura 
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Anexo IV – Questionário de Avaliação Cosmetológica 
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Anexo V – Questionário de Avaliação de Uso de Laxantes 
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Anexo VI – Manual de obstipação 
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Resumo 
 

A formação académica de um profissional em Ciências Farmacêuticas, na 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, requer um período de estágio em 

Farmácia Comunitária, podendo incluir também, um período de estágio em Farmácia 

Hospitalar. Estes períodos de estágio têm como objetivo garantir o contacto do 

estudante com a realidade profissional, promovendo o desenvolvimento de novas 

competências de natureza prática e de forma a aplicar os conhecimentos teóricos 

adquiridos ao longo de nove semestres escolares. 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares têm uma reconhecida importância a 

nível hospitalar, uma vez que garantem a qualidade, eficácia e segurança de toda a 

medicação e tem uma ação preponderante no que toca ao processo terapêutico dos 

doentes. 

Neste sentido, decidi e tive a oportunidade de realizar estágio curricular nos 

Serviços Farmacêuticos do Hospital Privado da Trofa, do Grupo Trofa Saúde, de 17 de 

janeiro a 7 de março de 2017.  

No decurso deste estágio curricular foi possível participar ativamente nas 

diversas atividades desenvolvidas nos Serviços Farmacêuticos Hospitalares do Hospital 

Privado da Trofa, o que permitiu conhecer a realidade do profissional farmacêutico nesta 

área de atividade. O presente relatório pretende descrever essas atividades. 

Deste modo, o relatório encontra-se dividido em duas partes, sendo a primeira 

parte referente à descrição das atividades desempenhadas pelo profissional 

farmacêutico em Farmácia Hospitalar e a segunda parte referente às atividades e 

projetos por mim desenvolvidos durante o período de estágio referido. Com base em 

diversas situações do dia-a-dia, tive a oportunidade de desenvolver quatro projetos 

durante o meu estágio:  a elaboração de um protocolo de preparação de uma solução 

oral de Vancomicina, um trabalho relativo a corretivos de volémia e de alterações 

eletrolíticas, um estudo relativo à administração de medicamentos aos doentes (uso 

racional do medicamento) e a discussão de um caso clínico. 
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Introdução 

O Grupo Trofa Saúde (GTS), que possui o slogan “Construímos relações de 

confiança”, assume-se como uma referência a nível nacional na área da saúde. 

Servindo uma população superior a 2,5 milhões de habitantes, com maior destaque no 

norte de Portugal, o GTS possui uma vasta rede de unidades hospitalares, de forma a 

proporcionar aos seus clientes, um atendimento personalizado, eficiente e com os 

melhores cuidados de saúde [1].  

O GTS é constituído por seis hospitais – Hospital Privado da Trofa (HPT), 

representado no Anexo I, Hospital Privado de Alfena (HPAV), Hospital Privado da Boa 

Nova (HPBN), Hospital Privado de Braga (HPB), Hospital Privado de Braga Centro 

(HPBC), Hospital Privado de Gaia (HPG) e por dois hospitais de dia – Hospital de Dia 

de Famalicão (HDF) e Hospital de Dia da Maia (HDM) [1]. Atualmente está a ser 

construída uma nova unidade hospitalar em Vila Real [2], o que mostra o grande 

crescimento do GTS.  

Cada unidade de saúde do GTS, procura oferecer um vasto leque de serviços à 

população da área onde está instalada como, serviços de urgência de adultos e 

pediátrica 24 horas, blocos operatórios, unidades de neonatologia 24h, maternidades 

com várias salas de parto, medicina física e reabilitação, consultas externas com mais 

de 45 especialidades clínicas e diversos meios complementares de diagnóstico. A 

qualidade também é uma preocupação constante para o GTS, sendo todas as unidades 

hospitalares certificadas pela Associação Portuguesa de Certificação (APCER), 

segundo a norma ISO 9001-2008 [1]. 

Apesar do HPT ter sido o primeiro hospital do grupo a ser construído, este ainda 

é uma referência no setor e possui uma equipa altamente especializada de profissionais 

[3].  

 

1. Organização e Gestão dos Serviços 

Cada Unidade Hospitalar do GTS possui Conselhos de Administração 

autónomos, dirigidos por um Diretor Clínico e por um Administrador. Existem também 

serviços centrais partilhados como a organização da Gestão Hospitalar e a Associação 

Complementar de empresas (ACE), como entidade prestadora de serviços às diferentes 

unidades (figura 1).  
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Figura 1. Organograma do Grupo Trofa Saúde 

1.1.  Serviços Farmacêuticos Hospitalares 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) referem-se ao conjunto de 

atividades desempenhadas pelo farmacêutico em âmbito hospitalar, sendo 

responsáveis por garantir o acesso a um medicamento eficaz, seguro e com qualidade, 

garantir a melhor terapêutica medicamentosa ao doente, promover ações de 

ensino/formação e investigação científica/clínica e integrar equipas de cuidados de 

saúde. Apesar de os SFH estarem sobre alçada e orientação dos Órgãos 

Administrativos do Hospital, estes ainda possuem autonomia técnica e científica, de 

forma a oferecer o melhor serviço ao doente, com a ressalva de que respondem de 

acordo com o resultado do seu exercício [4], [5].  

 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) do GTS são constituídos por seis 

Farmacêuticos Diretores Técnicos, distribuídos por cada Unidade Hospitalar (HPB, 

HPT, HPAV, HPBN, HPBC, HPG). Existe também uma Farmacêutica Especialista em 

Farmácia Hospitalar (Dra. Patrícia Moura) Coordenadora dos Diretores Técnicos do 

Grupo, que se encontra no “Armazém Central”, localizado no HPAV. Os Hospitais de 

Dia de Famalicão e da Maia não possuem SFH, estando estes sob responsabilidade 

dos SFH do HPT e do HPBN, respetivamente (figura 2). Os farmacêuticos das diferentes 

unidades hospitalares encontram-se em constante contacto entre si, bem como com a 

Dra. Patrícia Moura, de forma a melhorar os cuidados farmacêuticos e otimizar todos os 

processos e tarefas. Cada SFH do GTS possui um plano operacional diário adaptado a 

cada a hospital, onde se encontram as tarefas que têm de ser realizadas de manhã e 

de tarde e em cada dia da semana, de forma a garantir o melhor funcionamento dos 

serviços clínicos do hospital [6]. O plano operacional dos SFH do HPT encontra-se 

descrito no Anexo II.  
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1.1.1. Hospital Privado da Trofa 

Os SFH do HPT encontram-se no piso -1 da unidade hospitalar e funcionam de 

segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, sendo o horário estipulado pela Comissão 

Executiva. No caso de surgir alguma necessidade fora do horário estipulado, é possível 

entrar em contacto com o Farmacêutico responsável, cujo número se encontra na lista 

de contactos de emergência do hospital [6].  

O espaço físico dos SFH é constituído apenas por uma divisória, composta por 

uma zona de receção de encomendas, zona de satisfação de pedidos dividida segundo 

o serviço clínico, armazém e zona de gabinete. No anexo III encontra-se este tópico 

descrito ao pormenor.  

Todos os SFH das unidades hospitalares pertencentes ao GTS, incluindo o HPT 

utilizam o software informático CPC/HS, desenvolvido pela Global Intelligent 

Technologies (Glintt), destinado à área hospitalar [6].  

 

 

2. Gestão de medicamentos e produtos de saúde 

O Farmacêutico Hospitalar (FH) é responsável pela gestão dos produtos 

farmacêuticos e medicamentos de forma a assegurar o bom funcionamento hospitalar 

e a sua dispensa ao doente [4].  Os SFH deverão apresentar um stock mínimo e máximo, 

de forma a satisfazer as necessidades dos utentes e dos serviços da unidade hospitalar, 
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Figura 2: Organograma da Organização e Gestão dos SFH do GTS 
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tendo sempre em conta o investimento financeiro, o espaço disponível, alterações na 

conservação do produto e prazos de validade (PV) [6].  

A gestão de Medicamentos e Produtos de Saúde (MPS) tem várias fases, 

começando na seleção, aquisição e armazenamento, passando pela distribuição e 

acabando na administração do medicamento ao doente [4].  

 

 

2.1.  Seleção de medicamentos e produtos de saúde 

A seleção dos MPS disponíveis nas diferentes unidades é realizada pela 

Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), da qual fazem parte alguns profissionais 

de saúde do GTS. A CFT elabora um Formulário Hospitalar Interno (FHI) tendo por base 

o Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e as necessidades 

terapêuticas dos doentes. Um produto farmacêutico poderá ser adicionado ou retirado 

do FHI, se for realizado um pedido à CFT por escrito, em impresso interno, com 

identificação e justificação técnica da molécula ou forma farmacêutica pretendida. A 

CFT, que realiza reuniões periódicas de dois em dois meses, avalia o pedido e toma 

uma decisão.  

 

2.2. Sistemas e critérios de aquisição 

Anualmente, no mês de janeiro, realiza-se um concurso envolvendo todos os 

laboratórios fornecedores de medicamentos pertencentes ao FHI do GTS. Cada 

laboratório envia uma proposta de preço, condições de entrega e outras informações 

relevantes. Posteriormente, as propostas são analisadas pelo responsável do 

departamento de compras e pela Coordenadora dos SFH do GTS, a Dra. Patrícia Moura, 

de forma a verificar as melhores condições oferecidas. Assim, a encomenda de cada 

produto é efetuada a um laboratório específico, exceto se o produto estiver esgotado ou 

ocorrer outra circunstância especial.  

A gestão dos produtos em cada unidade hospitalar é realizada informaticamente 

através do “stock ideal” de cada produto farmacêutico e medicamento. No início de cada 

semana, o farmacêutico responsável de cada unidade hospitalar faz um pedido ao 

Armazém Central, através do CPC/HS. Após a receção dos pedidos de todas as 

unidades hospitalares, estes são compilados pela Coordenadora dos SFH num único 

pedido e encaminha para o departamento de compras através da Intranet. Este último 

é responsável por fazer a encomenda aos laboratórios pré-definidos.  
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2.2.1. Medicamentos Estupefacientes 

O processo de aquisição de medicamentos estupefacientes possui algumas 

particularidades que o diferencia do processo de aquisição dos outros medicamentos. 

Mensalmente, o farmacêutico responsável de cada unidade hospitalar faz um pedido ao 

Armazém Central. Após a receção dos pedidos de todas as unidades hospitalares, estes 

são compilados pela Coordenadora dos SFH, criando uma nota de encomenda, que é 

enviada por correio registado, com o Modelo VII (anexo IV) para o laboratório pré-

definido.  

O Modelo VII é constituído pelo documento original e pelo duplicado, devendo 

ambos ser assinados e carimbados pela Coordenadora dos SFH. Antes do seu envio 

para o laboratório, o documento também deverá ser fotocopiado. Após a sua receção 

pelo laboratório, este deverá assinar e carimbar o documento, ficando em arquivo o 

duplicado e enviando o original juntamente com a encomenda. Após a receção da 

encomenda pelos SFH, a fotocópia deverá ser substituída pelo original.  

 

2.2.2. Medicamentos com Autorização de utilização excecional 

Em Portugal, de uma forma geral, os medicamentos só podem ser 

comercializados se  possuírem Autorização de Introdução no Mercado (AIM), concedida 

pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED) [7]. No 

entanto, existem certos medicamentos que são utilizados, mesmo sem possuírem AIM, 

sendo para isso necessário uma Autorização de Utilização Excecional (AUE) [8].  

No GTS, os pedidos de AUE são realizados anualmente ao INFARMED entre 

setembro e outubro. Para este efeito, é necessário o preenchimento de um impresso 

próprio, onde se coloca o motivo pela qual se requer a AUE, o nome do medicamento, 

substância ativa, forma farmacêutica, dosagem, quantidade, preço por unidade e outras 

informações relevantes (anexo V) [6]. 

No caso do INFARMED autorizar a AUE, esta tem a validade de um ano e o 

requerente é informado através de um documento onde consta o número de unidades 

autorizadas (anexo VI) [6].  

 

2.2.3. Gases Medicinais  

De acordo com o Decreto-Lei nº176/2006 de 30 de agosto, os Gases Medicinais 

passaram a ser considerados medicamentos, estando sob a responsabilidade do 

INFARMED e dos SFH. No GTS a responsabilidade é partilhada entre os SFH e os 

Serviços de Manutenção: os SFH fazem o registo relativo a lotes, prazo de validade 
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(PV), receção de novas garrafas e os Serviços de Manutenção fazem o manuseamento 

e controlo (Anexo VII). 

O Serviço de Manutenção realiza um pedido de reposição ao fornecedor, quando 

a quantidade de gases atinge 50% do stock ideal. Regularmente também é verificado 

os níveis das garrafas e é feita a contagem das garrafas de oxigénio dos serviços 

clínicos, sempre com o conhecimento dos SFH.  

 

 

2.3. Receção e conferência de encomendas 

As encomendas destinadas às unidades hospitalares do GTS são entregues no 

serviço de aprovisionamento do “Armazém Central”, localizado no HPAV. Todos os 

produtos e medicamentos, quando provêm diretamente do fornecedor, vêm 

acompanhados por fatura e/ou guia de transporte ou guia de remessa, sendo necessário 

aquando a receção, a verificação manual dos MPS.  É necessário avaliar a integridade, 

quantidade e prazo de validade (PV). Por norma, só se aceitam produtos farmacêuticos 

com prazos de validade não inferiores a um ano. Caso sejam recebidos produtos com 

prazo de validade inferior a um ano, estes só poderão ser rececionados após avaliada 

a viabilidade do consumo no prazo de validade do produto, sendo necessária a 

autorização da Coordenadora dos SFH. Os derivados do plasma só podem ser 

rececionados se acompanhados pelo respetivo Certificado de Autorização de Lotes de 

Medicamentos derivados do sangue ou do plasma humano (CAUL) (Anexo VIII) e os 

psicotrópicos se acompanhados pelo documento original do Modelo VII (anexo IV).   

Após o cumprimento de todos os requisitos, procede-se à receção da 

encomenda informaticamente, no programa PHCenterprise e à confirmação da 

encomenda na Intranet, de modo a que o stock dos produtos seja atualizado no 

CPC/HS. O documento original das guias de transporte é arquivado, enquanto que o 

documento original das faturas é enviado para o departamento de compras, sendo o 

duplicado arquivado pelos SFH.  

Posteriormente, faz-se a satisfação dos pedidos de cada unidade hospitalar, 

sendo emitida uma guia de transporte. A satisfação destes pedidos permite que o stock 

seja automaticamente transferido para a respetiva unidade hospitalar. Os produtos e a 

respetiva guia são entregues em cada unidade hospitalar pelo departamento de 

logística, usando para o transporte, uma carrinha para medicamentos e outra para os 

restantes produtos, sendo em ambas controladas a temperatura e a humidade. Na 

unidade hospitalar, o farmacêutico responsável verifica se os produtos e os 

medicamentos estão de acordo com o descrito na guia de transporte, arquivando a guia 

numa capa apropriada (Anexo IX). 
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Este circuito de distribuição não se verifica para encomendas muito volumosas, 

como é o caso de soros, em que a entrega é feita diretamente nos SFH de cada unidade 

hospitalar. 

 

2.4.  Armazenamento dos medicamentos e produtos de saúde 

Os SFH são responsáveis pelo cumprimento das recomendações relativamente 

ao armazenamento de MPS na unidade hospitalar, quer seja no espaço da farmácia ou 

nos serviços clínicos. Este procedimento deve ser realizado segundo a regra “First 

expired, First out”, colocando os produtos com menor PV à frente, permitindo uma 

distribuição mais fácil e evitando a acumulação de stock de produtos com prazo de 

validade a expirar [4], [6]. 

 

2.4.1. Condições de armazenamento 

No HPT, os MPS encontram-se organizados de forma a serem facilmente 

localizáveis (por ordem alfabética e por diversas zonas), estando todos os 

medicamentos identificados com uma etiqueta que contém a denominação comum 

internacional (DCI), dosagem e respetivo código de barras.  

  Existem várias áreas de arrumação, nomeadamente estantes com diversas 

prateleiras e gavetas. Na área destinada às gavetas, encontra-se uma zona de 

comprimidos, subdividida numa área com comprimidos em grande quantidade e outra 

com comprimidos em pequena quantidade, uma zona de injetáveis, subdividida numa 

área com ampolas de grandes dimensões e outra com ampolas de pequenas 

dimensões; uma zona com medicamentos laxantes e de uso retal. Relativamente às 

estantes, cada prateleira destina-se a uma categoria de fármacos e produtos 

farmacêuticos, como xaropes e soluções orais, anestésicos gerais, colírios, pomadas, 

material de penso, desinfetantes, soros, produtos destinados a Medicina Dentária, 

produtos de nutrição, entre outros (Anexo X).  

Além disso, com o objetivo de diminuir os erros e aumentar a segurança dos 

doentes, incluíram-se pictogramas de alerta para os medicamentos de alto risco (Anexo 

XI), para os medicamentos com a mesma DCI, mas diferente dosagem e foram 

destacados os medicamentos cuja embalagem é semelhante (“Look-alike, Sound-alike” 

- LASA) (Anexo XII).  

 Neste espaço, as condições de temperatura e humidade são controladas por 

aparelhos eletrónicos, não devendo ultrapassar os 25ºC e os 60%, respetivamente.  
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2.4.2. Armazenamento especial 

Existem produtos que exigem condições de armazenamento especial, pelo que 

seguem algumas especificações. Incluem-se neste grupo os medicamentos 

termolábeis, os medicamentos fotossensíveis, estupefacientes e psicotrópicos, gases 

medicinais, inflamáveis, medicação de carros de emergência e o Sugamadex.  

No caso dos medicamentos termolábeis, estes devem ser armazenados num 

frigorífico, com temperatura compreendida entre os 2 e 8ºC (Anexo XIII).  

Os medicamentos fotossensíveis, que necessitam de embalagens apropriadas, 

devem ser mantidos ao abrigo da luz. Caso não seja possível manter estes 

medicamentos na embalagem original (secundária), deve proceder-se ao isolamento da 

embalagem primária com papel de alumínio, colocando-se uma etiqueta no exterior com 

a devida identificação e/ou isolar o local de armazenamento da luz (colocando cartão 

nas gavetas, por exemplo) (Anexo XIV).   

Os estupefacientes e psicotrópicos devem ser armazenados num cofre com 

fechadura de segurança, devido ao risco de causarem dependência (Anexo XV). No 

HPT, opta-se por guardar no cofre outros medicamentos, que não são estupefacientes, 

como as ampolas de Sugamadex, que têm um elevado custo monetário e que não 

podem ser utilizadas sem justificação. 

Os gases medicinais, que incluem o oxigénio medicinal, protóxido de azoto, 

dióxido de carbono e ar comprimido medicinal, devem ser armazenados numa sala 

apropriada, fora dos SFH. Nessa sala, os diferentes gases estão localizados 

separadamente por rampas, existindo a rampa esquerda, direita e a rampa de 

emergência (para o caso de as garrafas das outras rampas se esgotarem e não terem 

sido substituídas) (Anexo XVI).  

Os inflamáveis devem ser armazenados num armário corta-fogo, juntamente 

com o procedimento que deve ser seguido em caso de incêndio (Anexo XVII). 

Os carros de emergência constituem uma situação particular do armazenamento 

de medicamentos, uma vez que contêm o material necessário em caso de emergência. 

Estes carros encontram-se selados com certos medicamentos em quantidades 

definidas, sendo necessário, após o uso, proceder-se à sua reposição, antes do carro 

ser selado novamente. Também se procede ao registo do selo, de quem abriu o carro e 

a respetiva justificação (Anexo XVIII). 
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2.4.3. Controlo da temperatura e humidade 

É necessário realizar-se o controlo da temperatura e humidade, nos locais de 

armazenamento de MPS, como o armazém da farmácia. A temperatura não deverá 

ultrapassar os 25ºC e a humidade os 60%, a temperatura do frigorifico deverá estar 

compreendida entre os 2 e os 8ºC. Este controlo é realizado através de aparelhos 

eletrónicos, sendo emitido um alarme para os Serviços de Manutenção e para os SFH 

se alguma medição ultrapassar as recomendações. Semanalmente, os Serviços de 

Manutenção enviam um relatório para os SFH, em forma de gráfico, sendo necessário, 

por motivos de qualidade, a justificação de qualquer variação brusca nos parâmetros 

(Anexo XIX). Todos os relatórios são arquivados na Pasta “Registo de Temperatura e 

Humidade”.  

 

 
2.4.4. Controlo dos prazos de validade 

O controlo do PV dos medicamentos e produtos farmacêuticos é realizado na 

farmácia e nos serviços clínicos da unidade hospitalar e é principalmente da 

responsabilidade dos SFH.  

Por uma questão de organização, os medicamentos com PV a expirar no ano 

correspondente, são registados em excel, onde consta a DCI, o PV, a quantidade e o 

local de armazenamento (podendo ser qualquer serviço clínico ou a farmácia). 

No HPT, estão definidos meses específicos para proceder ao controlo do PV, 

reservando os meses de janeiro, abril, julho e outubro para a verificação de todo o stock 

da farmácia e dos serviços clínicos e os restantes meses para a verificação dos 

medicamentos presentes na lista de PV.  

Quando se encontram medicamentos com prazo de validade inferior a 3 meses, 

deve seguir-se o fluxograma presente em anexo (Anexo XX), devendo proceder-se à 

troca dos medicamentos a expirar por outros que tenham maior validade. O 

medicamento com PV a expirar ou é enviado para outro serviço que tem elevados 

consumos desse medicamento ou é enviado para outra unidade hospitalar do GTS, de 

forma a este ser usado antes que a validade expire. Caso não hajam medicamentos 

com PV superior, o medicamento fica no serviço clínico devidamente identificado com 

uma etiqueta “Atenção prazo de validade a expirar” (Anexo XXI).  

 Se existirem no mesmo compartimento medicamentos com PV muito diferentes, 

coloca-se uma etiqueta “Usar primeiro”, identificando o medicamento com o PV mais 

curto (Anexo XXII). 
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3. Sistemas de distribuição de medicamentos e produtos 

farmacêuticos 

A distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos é da responsabilidade 

dos SFH e tem como objetivo garantir o cumprimento da prescrição, diminuindo 

possíveis erros na administração. Pretende-se que o medicamento prescrito chegue ao 

doente certo, na dose certa, na forma farmacêutica certa e na altura certa.  

No GTS, a distribuição de medicamentos pode ser dividida por distribuição 

clássica ou tradicional, distribuição individual diária em dose unitária (a doentes em 

regime de internamento), distribuição a doentes em regime de ambulatório e distribuição 

de medicamentos sujeitos a controlo especial.  A distribuição de medicamentos é 

realizada aos vários serviços clínicos da unidade hospitalar, nomeadamente aos 

serviços de Internamento, Urgências, Bloco operatório, Bloco de Partos, Imagiologia, 

Gastroenterologia, Fisioterapia, Consulta externa, garantindo assim o acesso a 

medicamentos a doentes internados e a consultas da unidade hospitalar. No caso 

específico do HPT, também são fornecidos MPS ao HDF. 

 

 

3.1. Distribuição Clássica 

A distribuição clássica baseia-se na reposição de stock por níveis e na satisfação 

de requisições personalizadas aos diferentes serviços clínicos.  

Na reposição de stock por níveis, cada serviço clínico possui um stock máximo 

previamente definido para cada MPS, de acordo com as suas necessidades semanais. 

As quantidades estabelecidas, resultam de um acordo entre o FH e o Enfermeiro 

Responsável. Desta forma, o FH é responsável por gerar informaticamente um pedido 

semanal, que tem por base a diferença entre o stock ideal e o stock informático do 

serviço. No HPT, a reposição por níveis é efetuada em dias específicos nos Serviços de 

Internamento, de Urgência e Bloco Operatório (Anexo II). No caso do Internamento e 

Bloco operatório, a medicação é reposta pelo próprio FH nos respetivos locais de 

armazenamento, enquanto que no caso da Urgência, a medicação é conferida e reposta 

no local de armazenamento pelo Enfermeiro Responsável. No Serviço de Internamento 

também é gerado o pedido de stock ideal de soros pelo FH, sendo este a armazená-los 

no local respetivo.  

As requisições personalizadas são feitas pelos serviços consoante as suas 

necessidades, através do programa CPC/HC. Estes pedidos são separados 

temporariamente na zona de satisfação de pedidos, em caixas de transporte próprias, 

sendo depois transportados por auxiliares para o serviço correspondente (Anexo XXIII).  
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Após a satisfação de cada pedido, quer seja por requisição personalizada ou 

reposição de stocks, a encomenda deve ser registada informaticamente, de forma a ser 

atualizado o stock no serviço correspondente.  

Eventualmente, podem ser realizados pedidos para doentes específicos, em que 

o FH disponibiliza o medicamento ou produto farmacêutico sendo habitualmente 

debitado diretamente na conta informática do doente. No HPT, o produto mais pedido 

por esta via é material de penso. Caso se trate de um produto pertencente ao Formulário 

Interno, mas que não existe em stock, o FH deve consultar informaticamente o stock do 

produto das restantes unidades hospitalares do GTS e solicitar um pedido à unidade 

com a maior quantidade em stock. Caso se trate de um produto que não pertence ao 

Formulário Interno, mas que exista em farmácias comunitárias, o medicamento pode ser 

solicitado à Farmácia Vilalva, em Santo Tirso, com quem o HPT tem um protocolo. 

Durante o fim-de-semana e a partir das 18h em dias de semana, como a farmácia 

se encontra fechada, caso seja necessária alguma medicação que não se encontra no 

stock dos serviços, o Enfermeiro Responsável deverá solicitar a chave da farmácia aos 

Serviços de Manutenção e proceder ao levantamento da medicação requerida, com o 

preenchimento de uma folha de registo de levantamento da medicação (Anexo XXIV). 

Esse registo permite saber qual foi a medicação, a quantidade, quem levantou e para 

que doente.  

 

3.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

A distribuição individual diária em dose unitária (DIDDU) consiste na dispensa 

de medicamentos e produtos farmacêuticos em doses individualizadas a cada doente 

para um período de 24 horas. Este tipo de distribuição surgiu de forma a aumentar a 

segurança no circuito do medicamento, diminuindo riscos de interações, erros de 

administração (medicamento no doente certo) e de forma a racionalizar a terapêutica 

[4]. No HPT, este procedimento é efetuado para os doentes do Serviço de Internamento 

1 e 1A e corresponde à medicação necessária das 15h do respetivo dia, às 15h do dia 

seguinte. 

O processo inicia-se com uma prescrição médica, através do CPC, que fica 

imediatamente disponível para os SFH. Através do CPC, o FH tem acesso a diferentes 

dados, como a identificação do doente, parâmetros antropométricos (como idade, peso, 

altura) e à respetiva prescrição médica, onde deverá constar a identificação do 

medicamento por DCI, forma farmacêutica, posologia, via de administração, duração do 

tratamento (quando aplicável), data e hora da prescrição.  
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Para proceder à correta validação da prescrição, o FH deverá ter em 

consideração possíveis interações entre os medicamentos, a posologia, a duração do 

tratamento, a dose, justificação do médico prescritor para serem usados certos 

medicamentos (como por exemplo, antibióticos). No caso de a prescrição apresentar 

alguma incoerência, o FH contacta o médico prescritor de modo a adaptar e confirmar 

a prescrição.  

O passo seguinte é gerar os mapas de distribuição em dose unitária, faz-se o 

débito da medicação de DIDDU na conta informática do doente e são impressas 

etiquetas de identificação dos doentes, com a distinção dos dois serviços de 

Internamento e das camas. As etiquetas identificam a gaveta das malas de DIDDU 

correspondente a cada doente (Anexo XXV). Certos medicamentos e produtos 

farmacêuticos não são dispensados por DIDDU, nomeadamente insulinas, psicotrópicos 

e soros. Existem situações específicas, em que a DIDDU é realizada para 72h, 

nomeadamente às sextas (que corresponde aos dias do fim-de-semana) e em vésperas 

de feriado, em que a DIDDU é realizada para 48h.  

Aquando a entrega das malas da DIDDU no serviço, o Enfermeiro deve conferir 

as doses unitárias, tendo em conta o mapa de distribuição em dose unitária. Se houver 

alguma inconformidade, deve preencher uma ficha de registo que contém os 

medicamentos dispensados incorretamente e proceder-se à correção. No HPT, devido 

à limitação de recursos humanos dos serviços de enfermagem, esta dupla confirmação 

da medicação em dose unitária é realizada nos SFH, pelo estagiário e pelo farmacêutico 

responsável. O FH também deverá recolher as malas da DIDDU do dia anterior e 

comparar a medicação não administrada, de forma individual, com o mapa de 

distribuição do dia anterior e do dia atual, de forma a detetar possíveis erros na 

administração de medicação. A medicação não administrada também é retirada da 

conta do doente.  

 

 

3.3. Distribuição de medicamentos a doentes em regime de 
ambulatório 

A distribuição de medicamentos a doentes em regime de ambulatório (DMDRA) 

surgiu da necessidade de haver um maior controlo, assegurando a adesão dos doentes 

à terapêutica e à vigilância de efeitos secundários graves. A DMDRA permite a 

realização da terapêutica em casa, diminuindo os custos associados a um internamento 

e o risco de infeções hospitalares e destina-se a doentes com certas patologias crónicas 

[4].   



13 
 

 No HPT, a DMDRA ocorre essencialmente associada a doentes oncológicos e 

ligada a diversos serviços clínicos como a consulta externa, urgência ou em situações 

de alta hospitalar. Para que o paciente possa levantar a medicação, o médico prescritor 

deverá contactar os SFH e entregar a identificação do doente e uma prescrição da 

medicação. Posteriormente, o doente ou o representante é contactado para proceder 

ao levantamento da medicação, sendo dada toda a informação para o uso correto do 

medicamento.  

 Os SFH também deverão possuir um registo de DMDRA, onde se encontra qual 

o medicamento dispensado, o nome do doente, a data da dispensa e a data da próxima 

dispensa, garantindo assim um maior controlo da terapêutica (Anexo XXVI). 

 

 

 

3.4. Medicamentos sujeitos a controlo especial 

Existem alguns medicamentos que estão sujeitos a uma legislação especial e 

que estão sujeitos a um controlo mais rigoroso por parte dos SFH. Os estupefacientes 

e psicotrópicos, derivados do plasma, citotóxicos e imunossupressores, incluem-se 

nesta categoria [4].  

Também pertencem a esta categoria os gases medicinais (já falado na secção 

“Sistemas e Critérios de Aquisição” e “Receção e conferência de encomendas”), os 

medicamentos extra formulário e os medicamentos de elevado custo financeiro, como 

o Sugamadex (especificamente no GTS).  

 

 

 
3.4.1. Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos (MEP) apresentam atividade 

sobre o sistema nervoso central (atividade estimulante ou depressora) e são utilizados 

no tratamento de diversas doenças e situações clínicas. Contudo, estão também 

associados a atos ilícitos e à dependência física e psíquica, sendo por isso necessário 

definir um circuito de distribuição especial [9].   

A aquisição e receção de MEP pelo GTS, obedece a normas bem definidas, que 

foram enumeradas anteriormente nas secções “Sistemas e Critérios de aquisição” e 

“Receção e conferência de encomendas”. 

Após a distribuição dos MEP pelo “Armazém Central” às diferentes unidades 

hospitalares, o Farmacêutico Responsável procede ao seu registo numa folha excel 

específica para o efeito. Nesta folha excel, encontra-se discriminado o stock total de 

MEP e o registo de entradas e saídas.  
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Cada serviço clínico tem um stock pré-definido destes produtos, estabelecido 

entre o Enfermeiro Coordenador e o FH. A administração de MEP requer prescrição 

médica e o respetivo registo em impresso apropriada, denominado Anexo X, modelo nº 

1509 (Anexo XXVII), de forma a proceder-se à reposição do stock. Este documento é 

constituído por um documento original e duplicado e é utilizado para apenas uma 

substância ativa: é registado a DCI, forma farmacêutica, dosagem, nome do doente, 

número interno do doente, a quantidade administrada e a assinatura de quem 

administrou. Quando o documento se encontra totalmente preenchido ou é necessária 

reposição do stock do serviço, o documento é assinado pelo diretor de serviço e é 

entregue aos SFH.  

Nos SFH, o Farmacêutico Responsável procede à validação do documento, ao 

verificar se está corretamente preenchido, com todas as assinaturas necessárias e ao 

verificar a quantidade administrada. Posteriormente é realizado o registo na folha de 

MEP, faz-se a transferência informática de stock para o serviço corresponde e é 

impressa uma guia de transporte em duplicado. No momento de reposição dos MEP, o 

FH deverá acompanhar-se pela guia de transporte, pelos medicamentos a repor e pelo 

Anexo X, de forma a este ser assinado por quem recebeu a medicação. O duplicado do 

Anexo X e uma das guias de transporte são arquivados no serviço clínico requisitante. 

O original e a outra guia de transporte são arquivados nos SFH. Esta documentação, 

deverá ser mantida por um período não inferior a 5 anos. 

 

 
3.4.2. Derivados do Plasma humano 

Os medicamentos derivados do plasma humano exigem um circuito especial de 

distribuição, uma vez que podem ser veículo de transmissão de doenças por via 

sanguínea.  Esta categoria de medicamentos incluem albumina, imunoglobulinas, 

complexo de protrombina, plasma humano inativado e fatores de coagulação (fator VII 

e fator IX) [10].  

O processo de libertação oficial de lotes dos medicamentos derivados do plasma 

humano requer uma avaliação da documentação relativa à produção de cada lote 

individual e a ensaios laboratoriais específicos realizados, de forma a despistar doenças 

transmissíveis. Se estiver tudo em conformidade, o INFARMED emite o Certificado de 

Autorização de Lotes de Medicamentos derivados do sangue ou do plasma humano 

(CAUL) (Anexo VIII) e o Certificado Oficial Europeu de Libertação de Lote (COELL), 

reconhecido na União Europeia e no Espaço Económico Europeu [10].  
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A aquisição e receção de Medicamentos derivados do plasma humano pelo GTS, 

obedece a normas bem definidas, que foram enumeradas anteriormente nas secções 

“Sistemas e Critérios de aquisição” e “Receção e conferência de encomendas”. 

A dispensa destes medicamentos aos serviços clínicos está integrada na 

distribuição clássica e na DIDDU e requer uma prescrição médica individualizada, que 

se destina apenas a um medicamento a um doente.  

Todos os medicamentos derivados do plasma humano devem ser identificados 

e registados num impresso próprio, o modelo nº 1804 (Anexo XXVIII), que deve sempre 

acompanhar o medicamento quando este é enviado para o serviço clínico. Este 

impresso é constituído por um documento original (Via Farmácia) e por um duplicado 

(Via Serviço). O médico prescritor deverá preencher o impresso com a sua identificação, 

a identificação do doente, a medicação pretendida, o diagnóstico, enquanto que o FH é 

responsável pelo preenchimento do nome e dose do hemoderivado, da quantidade 

dispensada, número lote, laboratório, número de certificado do INFARMED (CAUL) e a 

numeração sequencial da requisição. É da responsabilidade do Enfermeiro, o registo 

das administrações no documento duplicado (Via Serviço).  

A “Via Serviço” é arquivada no processo clínico do doente no serviço clínico 

requisitante, enquanto que a “Via Farmácia” é arquivada nos SFH. Estes registos devem 

ser arquivados durante pelo menos 5 anos. 

 

 

3.4.3. Medicamentos extra-formulário 

Os medicamentos disponíveis no HPT estão descritos no Formulário Hospitalar 

Interno (FHI) do GTS [11] e é constituído por medicamentos necessários a uma 

terapêutica adequada à generalidade das situações hospitalares. No entanto, no 

tratamento de determinadas patologias, podem ser necessários medicamentos que não 

estão incluídos neste formulário. Nessa situação, o médico prescritor deve preencher o 

formulário de “Justificação de Receituário de Medicamentos” (Anexo XXIX), de forma a 

justificar o uso de um medicamento extra-formulário em detrimento de outro pertencente 

ao FHI com a mesma finalidade. Após a aprovação pelo Diretor Clínico, os SFH podem 

dar início ao processo de encomenda. 

 

 
3.4.4. Citotóxicos 

Os citotóxicos são fármacos utilizados no tratamento de neoplasias malignas 

quando a cirurgia ou radioterapia não são possíveis ou se mostram ineficazes. Estes 

fármacos podem ainda ser usados como adjuvantes da cirurgia ou da radioterapia [12]. 

Na terapia com citostáticos é necessário acompanhar o doente, explicando os efeitos 
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adversos mais comuns causados pela terapêutica, e qual a melhor forma para os 

controlar.  

 O circuito de medicamentos citotóxicos envolve Médicos, os SFH e enfermeiros 

especializados.  

No GTS, a medicação citotóxica é preparada, armazenada e distribuída pelos 

SFH do “Armazém Central”. O processo inicia-se com a prescrição informática de um 

protocolo de quimioterapia, por parte do médico prescritor. De seguida, ocorre uma 

dupla validação da prescrição pelos SFH, em que se compara o protocolo com o 

diagnóstico e verifica-se se a dose prescrita é a mais adequada. A dose é determinada 

informaticamente a partir da superfície corporal do doente, sendo confirmada 

manualmente pelo farmacêutico.  

 Antes do Farmacêutico responsável proceder à preparação da terapia 

antineoplásica, o doente deverá realizar análises clínicas, para dosear leucócitos, 

eritrócitos e plaquetas. Dependendo do resultado dos exames, o doente poderá iniciar 

ou não a terapia.  

Após a preparação do medicamento, este é distribuído à unidade hospitalar 

requerente, sendo posteriormente administrada por um Enfermeiro Especialista.  

 

 
3.4.5. Sugamadex 

O Sugamadex é um fármaco usado para reverter o bloqueio neuromuscular 

induzido por curarizantes, como o vecurónio ou o rocurónio. Este fármaco apresenta 

maior eficácia e rapidez na reversão da anestesia, relativamente à neostigmina [13]. 

Contudo, o custo associado à sua aquisição é mais elevado, sendo necessário proceder 

a um controlo mais rigoroso da sua administração.  

Assim, introduziu-se uma folha de preenchimento obrigatório (Anexo XXX), de 

forma a justificar o uso de Sugamadex no GTS. 

 

 
3.4.6. Antissépticos e desinfetantes 

Os antissépticos e desinfetantes são importantes para prevenir e controlar 

infeções e são utilizados em todos os serviços clínicos. A sua distribuição funciona de 

forma semelhante à distribuição clássica, em que o Serviço Clínico realiza um pedido 

semanal aos SFH, consoante as necessidades. Posteriormente, estes pedidos são 

separados temporariamente, na zona de satisfação de pedidos, em caixas de transporte 
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próprias, sendo depois transportados por auxiliares para o serviço correspondente. 

Cada serviço possui um catálogo específico de produtos. 

 

 

4. Produção e controlo de medicamentos 

Os medicamentos manipulados são preparados segundo fórmulas magistrais ou 

oficinais, sendo da responsabilidade dos SFH, a sua validação, preparação, embalagem 

e controlo de qualidade.  

No GTS, a produção de medicamentos manipulados é feita no “Armazém 

Central”, que posteriormente distribui os medicamentos às restantes unidades 

hospitalares. 

 

 

4.1. Manipulação de preparações estéreis 

 
4.1.1. Misturas para nutrição parentérica 

A nutrição parentérica consiste na administração de macro e micronutrientes por 

via central (através da veia subclávia ou jugular) ou por via periférica (através da veia 

da mão ou do antebraço) [14]. 

 No GTS não é preparada nutrição parentérica. Esta é adquirida sob a forma de 

bolsas comerciais tricompartimentadas de administração periférica (com menor aporte 

calórico e menor orsmolaridade) e de administração central (com maior aporte calórico 

e maior osmolaridade). Cada bolsa possui três compartimentos com soluções de 

aminoácidos, glucose e lípidos, sendo necessária a sua reconstituição antes da 

administração. Caso as bolsas adquiridas não consigam satisfazer as necessidades do 

doente, é possível, no momento da administração, adicionar-se oligoelementos e/ou 

vitaminas.  

 

 
4.1.2. Citotóxicos 

A produção de citotóxicos, no GTS, é feita de acordo com a marcação dos ciclos 

oncológicos de cada doente. A manipulação deste tipo de medicamentos requer 

procedimentos técnicos específicos, pessoal especializado e instalações e 

equipamentos próprios, de forma a garantir a segurança do operador [15].  

Os locais de preparação de citotóxicos são constituídos por três áreas distintas: 

a zona negra, onde se encontra todo o material necessário ao correto funcionamento da 

unidade; a zona de ante-câmara, onde se procede à lavagem e desinfeção das mãos 
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(num lavatório com uma torneira accionada por pé) e onde se encontra o material de 

proteção individual dos operadores (bata, máscara, pés plásticos, luvas e barretes); e a 

zona branca, com um sistema de tratamento de ar com pressão negativa, onde se 

procede efetivamente à preparação dos medicamentos. Na zona branca existe uma 

câmara de fluxo laminar vertical, Classe II, Tipo B, uma adufa, que faz a comunicação 

física com a zona negra e um “kit de derramamento de citotóxicos” por precaução, em 

casos de derrame [15].  

No final, o manipulado deve ser identificado com um rótulo próprio e colocado 

num saco apropriado ao transporte de citotóxicos. O transporte dos citotóxicos 

preparados é efetuado em malas fechadas e devidamente identificadas com o símbolo 

de material citotóxico [15].  

 

 

4.2. Manipulação de preparações não-estéreis 

As preparações não-estéreis são normalmente soluções destinadas aos serviços 

clínicos Consulta Externa, Medicina Dentária e Fisioterapia.  

Semanalmente, às terças-feiras, o “Armazém Central” recebe um pedido com os 

manipulados das unidades hospitalares do GTS, consoante a necessidade dos serviços 

clínicos. A sua produção é feita numa hotte por uma Técnica Responsável, com base 

num Manual Interno de Manipulados. Aquando a sua preparação, deve ser preenchida 

uma ficha de preparação e a emissão do rótulo do manipulado onde consta: composição 

qualitativa e quantitativa, PV, data de produção, número de lote atribuído, condições de 

conservação e instruções de utilização.  

 

 

4.3. Etiquetagem e reembalagem 

Nas unidades hospitalares, os comprimidos e cápsulas, devem ser distribuídos 

em dose unitária de forma a conseguir-se um melhor seguimento da terapia 

farmacológica do doente [16]. Desta forma, se os comprimidos e cápsulas rececionados 

no “Armazém Central” não se encontrarem embalados em dose unitária, estes são 

reembalados e etiquetados numa área específica e registados num modelo próprio 

(Anexo XXXI). Posteriormente, são distribuídos às outras unidades hospitalares.  

 Em cada unidade hospitalar individualizada, mais concretamente, no HPT, 

também poderá haver a necessidade de reembalamento de medicamentos. Para o 

efeito, o HPT, possui uma máquina de reembalamento de comprimidos manual, que se 

encontra numa área própria, que oferece as melhores condições de assepsia.  
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No HPT também há a necessidade de etiquetagem de alguns medicamentos, 

nomeadamente quando estes se destinam aos Serviços de Bloco Operatório e 

Urgência. Para o Serviço de Urgência, são etiquetados os soros, enquanto que para o 

Serviço de Bloco Operatório são etiquetados os soros, ampolas grandes e algumas 

ampolas pequenas. Esta necessidade surge de controlar melhor os stocks destes 

serviços e para impedir erros na administração, nomeadamente de medicamentos LASA 

(Anexo XI).  

 

 

4.3.1. Fracionamento de comprimidos 

O fracionamento de comprimidos é uma prática comum em todas as unidades 

hospitalares, uma vez que não é viável financeiramente, nem logisticamente possuir 

todas as dosagens comercializadas. Esta prática surge da necessidade de obter uma 

dose prescrita quando esta não se encontra comercializada ou em situações em que é 

necessário titular o regime posológico (aumentos ou decréscimos graduais de dose) 

[17].  

Já se verificou que a divisão de comprimidos pode levar a alguma incerteza, no 

que toca à uniformidade de massa e da dose e pode alterar a biodisponibilidade do 

fármaco contudo, quando não existem alternativas disponíveis deve ser decidido caso 

a caso tendo em conta as propriedades galénicas do sistema farmacêutico [17].  

No HPT, o fracionamento de comprimidos surge em situações de DIDDU. Para 

o efeito, os SFH dispõem de um local próprio, que possui uma máquina de reembalar 

comprimidos, luvas estéreis e um “cortador de comprimidos”. Após o fracionamento, 

ocorre de imediato a reembalagem e etiquetagem com a identificação de DCI, Lote, 

prazo de validade e com a indicação de que se trata de meio comprimido. O prazo de 

validade atribuído não poderá ser superior a 6 meses após o fracionamento. No final, 

deverá registar-se o processo num documento apropriado (Anexo XXXI) e todo o 

equipamento utilizado deverá ser limpo, desinfetado e inspecionado.  

 

 

5. Farmácia Clínica 

Com o conceito de Farmácia Clínica, o FH deixa de ter uma postura passiva de 

fabricante e dispensador de medicamentos, para exercer uma intervenção farmacêutica 

baseada no doente, promovendo o uso racional do medicamento e oferecendo os 

melhores cuidados farmacêuticos. Para tal, o FH deverá fazer parte da equipa clínica e 

deve prestar apoio ao utente, médico e enfermeiros [4]. O FH também deverá estar em 
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contacto permanente com os órgãos de gestão da unidade hospitalar, de forma a estar 

sempre envolvido em todos os processos relacionados com o medicamento. 

 

5.1. Comissões técnicas  

A existência de “Comissões Técnicas” é necessária para que a utilização de 

medicamentos se faça da melhor forma possível: racional, clinicamente apropriada, 

segura e economicamente sustentável [18].  

No GTS, existem a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), a Comissão de 

Gestão operacional e administrativa hospitalar (CGOAH) e a Comissão de Controlo de 

Infeção e Resistência a Antibióticos (CCIRA).  

A CFT é constituída por alguns profissionais de saúde do GTS, nomeadamente 

os farmacêuticos e diretores clínicos. Tem como principal função a discussão do FHI. 

Esta comissão reúne-se de dois em dois meses, salvo algumas situações de urgência. 

A CGOAH é constituída pelo Administrador do hospital, Diretor Clínico, 

Enfermeiro Coordenador, Farmacêutico Coordenador, Responsável pela Faturação do 

Serviço de Ambulatório e Internamento, Responsável dos Recursos Humanos, 

Responsável dos Serviços de Manutenção, Responsável dos Serviços de Fisioterapia 

e Imagiologia. Esta comissão tem como principal função aumentar a eficiência dos 

procedimentos e protocolos em cada serviço, de forma a dar a melhor resposta a novos 

problemas que vão aparecendo na unidade hospitalar. A CGOAH tem reuniões 

semanais. 

 A CCIRA é constituída pelo Administrador do Hospital, Diretor Clínico, 

Enfermeiro Coordenador, Farmacêutico Coordenador, Médico de Medicina Interna e de 

Cirurgia, Responsável pela Qualidade e Especialista em Microbiologia, e tem como 

principal função a manutenção e criação de novos protocolos que visam o controlo 

microbiológico dos diferentes serviços. Esta comissão também é responsável por 

reportar casos de infeções de microorganismos às entidades competentes.  

 

 

5.2.  Intervenção Farmacêutica 

O FH, como profissional de saúde, deverá estar integrado em todas as etapas 

relacionadas com o medicamento, nomeadamente na seleção, gestão, prescrição, 

dispensa e administração. O FH é responsável por avaliar prescrições médicas, de 

forma a poder corrigir vários erros/incoerências na medicação. Para além de verificar se 

o medicamento é necessário e apropriado, se a posologia é adequada, o FH deve 

confirmar a segurança e a efetividade da terapêutica. 
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No GTS, os SFH desenvolveram uma base de dados, de forma a registar as 

Intervenções Farmacêuticas (IF), facilitando a deteção de problemas relacionados com 

a prescrição médica e a sua posterior resolução. Através desta base de dados, as IF 

foram avaliadas de forma quantitativa e qualitativa, classificando-as em quatro graus 

distintos: 

• Grau I: Alteração de medicação que poderia colocar em risco a vida do 

doente. 

• Grau II: Alteração da dose/quantidade prescrita, de forma a não colocar em 

risco a vida do doente. 

• Grau III: Alteração da forma farmacêutica sem modificar a terapêutica 

farmacológica. 

• Grau IV: Substituição de um medicamento por outro, tendo em conta o stock 

existente na farmácia (devido a melhor relação custo/benefício e/ou gestão 

de stock). 

Com base num estudo realizado durante seis meses no GTS, verificou-se que 

as IF previnem efeitos adversos e contribuem para a melhoria na qualidade dos serviços 

de saúde (Anexo XXXII). 

 
5.2.1. Reconciliação Terapêutica 

A Reconciliação Terapêutica (RT) é uma componente essencial da Farmácia 

Hospitalar, que resulta da cooperação entre o FH e os profissionais de saúde dos 

serviços clínicos. A RT tem como objetivo detetar qualquer discrepância no plano 

terapêutico dos doentes, de forma a evitar efeitos adversos da medicação, que podem 

resultar de erros na administração, alteração de dosagem ou omissão. Com esta prática 

procede-se à obtenção de uma lista atualizada e o mais completa possível da 

medicação pré-hospitalar dos doentes, sendo posteriormente comparada com a 

medicação prescrita na unidade hospitalar nas diferentes etapas dos cuidados 

hospitalares (admissão, transferência e alta hospitalar) [6], [19], [20]. 

No GTS, elabora-se uma tabela onde se coloca a medicação do doente na pré-

admissão, admissão e alta hospitalar e procede-se à comparação. No momento da alta 

hospitalar, é entregue ao doente um “cartão de medicação” onde se inclui o esquema 

posológico, funcionando como orientação para o doente e para os seus cuidadores 

(Anexo XXXIII).  
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6. Trabalhos desenvolvidos no estágio em Farmácia 

Hospitalar 

 
6.1. Solução Oral de Vancomicina 

 
6.1.1. Clostridium difficile 

O Clostridium difficile (C. difficile) é um bacilo gram positivo, anaeróbio, formador 

de esporos e produtor de toxinas que coloniza o cólon de 3% dos adultos saudáveis, e 

de cerca de 50% dos doentes internados em unidades hospitalares [21], [22].  

A transmissão do C. difficile ocorre por via fecal-oral através de esporos 

depositados em superfícies, com as quais os indivíduos podem contactar direta ou 

indiretamente. Os esporos uma vez ingeridos, germinam e multiplicam-se no intestino 

delgado. Esta colonização poderá resultar numa infeção assintomática quando se 

encontra em equilíbrio com a microflora intestinal, ou poderá causar doença associada 

ao C. difficile (DACD), que apresenta um espetro clínico que varia desde diarreia, colite 

pseudomembranosa, até megacólon tóxico [22].  

O C. difficile é considerado um agente de infeção nosocomial capaz de provocar 

pequenos surtos em ambiente hospitalar ou noutras instituições de prestação de 

cuidados de saúde (lares, instituições sociais) [22].  

Assistiu-se nos últimos anos a um aumento da incidência da DACD, sendo 

reportados surtos com elevada morbilidade e mortalidade nos Estados Unidos da 

América (EUA), Canadá, Portugal e outros países europeus [22], [23].  

Existem várias explicações para o aumento da incidência de DACD, tais como o 

desequilíbrio da flora bacteriana intestinal, a exposição a esporos de C. difficile, a 

existência de vários fatores de risco dependentes do hospedeiro e a existência de 

melhores métodos de deteção [22].  

O principal fator de risco de DACD é a exposição a antibióticos de largo espetro, 

por via oral ou parenteral, sendo responsável por 20 a 30% dos casos de diarreia 

associada a antibioterapia. Os antibióticos podem eliminar bactérias pertencentes à flora 

bacteriana intestinal, que controlam a proliferação de agentes potencialmente 

patogénicos entre eles, o C. difficile. Os antibióticos mais frequentemente associados a 

DACD são as cefalosporinas, fluoroquinolonas e clindamicina [22].  

A doença apresenta-se habitualmente por diarreia aquosa, por vezes 

sanguinolenta, geralmente nas primeiras 48-72 horas após a infeção e é frequentemente 

acompanhada por febre, náuseas, dor, distensão ou desconforto abdominais [21].  

 

 



23 
 

6.1.2. Tratamento 

Na maioria dos casos de DACD, a primeira atitude terapêutica deverá ser a 

suspensão do antibiótico desencadeante, com exceção dos casos em que existe 

contraindicação para tal. O controlo hidroeletrolítico e a administração de antibióticos 

específicos para o C. difficile deverão ser os passos seguintes [22], [24]. 

Atualmente, a terapêutica de primeira linha para a infeção ligeira a moderada é 

o metronidazol 500 mg por via oral durante 10 dias. No caso de infeção grave, 

recomenda-se vancomicina 125mg de 6 em 6 horas por via oral, durante 10 dias. Em 

situações excecionais, como intolerância ao metronidazol ou grávidas recomenda-se 

vancomicina por via oral [22], [24]. 

Atualmente, em Portugal, não se encontra comercializada nenhuma 

apresentação de Vancomicina por via oral, por isso elaborei um protocolo para a 

preparação de uma solução oral de Vancomicina a partir de uma preparação injetável 

(Anexo XXXIV) [25].  

 

 

6.2. Corretivos de volémia e das alterações eletrolíticas 

A maioria dos fármacos pertencentes a este grupo são soluções estéreis e têm 

como objetivo corrigir o equilíbrio hidroeletrolítico, retabelecer o equilíbrio osmótico e o 

equilíbrio ácido-base. Os principais iões envolvidos no equilíbrio ácido-base e no 

equilíbrio hidroeletrolítico são o sódio, o cloro, o bicarbonato e o potássio. Os iões como 

o cálcio, o fosfato e o magnésio desempenham um papel importante na formação de 

tecido ósseo e participam em numerosos processos metabólicos e fisiológicos. Algumas 

soluções eletrolíticas contêm precursores do bicarbonato, como acetato, citrato ou 

lactato, que funcionam como agentes alcalinizantes; outras contém um hidrato de 

carbono como fonte de calorias, sendo habitualmente a glucose [26].  

As soluções parentéricas são frequentemente usadas como veículo de 

fármacos, para perfusão lenta. Existem quatro tipos de soluções parentéricas, os 

colóides, os cristaloides, os derivados do sangue e as soluções de transporte de 

oxigénio [26], [27]. 

As soluções coloidais contêm solutos com elevado peso molecular. São 

maioritariamente constituídas por proteínas ou por outras moléculas com peso 

molecular semelhante. Os solutos utilizados não passam a parede dos capilares, por 

terem elevado peso molecular, pelo que permanecem nos vasos sanguíneos por longos 

períodos de tempo, o que aumenta o volume intravascular de forma significativa. As 

proteínas também têm a capacidade de atrair água das células vizinhas para a corrente 

sanguínea [27]. 
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As soluções cristaloides contêm eletrólitos como sódio, potássio, cálcio e cloro e 

diferenciam-se com base na sua “tonicidade”. Se a quantidade de eletrólitos é menor, 

igual ou maior à do plasma humano, estamos perante uma solução hipotónica, isotónica 

ou hipertónica, respetivamente. Estas diferentes soluções provocam a translocação de 

água, através de osmose, dos locais com menor concentração de eletrólitos, para os 

locais com maior concentração de eletrólitos. Assim, uma solução hipertónica provoca 

a translocação de água do espaço extravascular para a corrente sanguínea, uma 

solução hipotónica provoca a translocação de água da corrente sanguínea para o 

espaço extravascular e uma solução isotónica não provoca translocação de água 

relevante [27]. 

Os derivados do sangue contêm plaquetas, eritrócitos ou plasma e contribuem 

para o aumento do volume intravascular e para o transporte de oxigénio para as células. 

As soluções de transporte de oxigénio são constituídas por fluidos sintéticos que 

transportam oxigénio para as células, sendo considerados ainda experimentais [27]. 

No projeto desenvolvido abordei as soluções cristaloides e coloidais, descrevi as 

apresentações existentes no HPT, a sua função, bem como algumas particularidades 

no seu uso (Anexo XXXV) [28]–[43]. 

 

  

6.3. Uso Responsável do Medicamento 

Com o conceito de Farmácia Clínica, o FH passou a exercer uma intervenção 

farmacêutica baseada no doente, promovendo o uso racional do medicamento e 

oferecendo os melhores cuidados farmacêuticos [4], [44].  

De forma a evitar problemas relacionados com o uso do medicamento (PRM), o 

FH deverá ter contacto com os diferentes processos do medicamento, como a sua 

seleção, aquisição, armazenamento, distribuição e administração [4], [45]. Os processos 

de seleção, aquisição, armazenamento e distribuição passam diretamente pelo FH, 

enquanto que o processo de administração de medicação aos doentes é da 

responsabilidade dos enfermeiros da unidade hospitalar.  

Assim, de forma a detetar possíveis falhas na administração de medicação, 

realizei um estudo da medicação que retornava nas malas unidose do dia anterior. 

Registei a medicação de uso necessário que deveria ter sido administrada (excluí 

medicação usada em SOS). As falhas encontradas foram identificadas como sendo de 

dois tipos: falta do medicamento (medicamento não administrado) ou dose insuficiente 

(administrada metade da dose prescrita). 

É importante salientar que todas as falhas identificadas na administração da 

medicação foram reportadas aos enfermeiros na altura da sua deteção. 
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Com base nos resultados obtidos verifiquei que estavam a ocorrer falhas 

frequentes na administração de medicamentos aos doentes, sendo o erro mais comum 

a falta do medicamento. Também se verifiquei que os casos em que se administrou uma 

dose insuficiente, ocorreram maioritariamente com o medicamento “furosemida 

ampolas”, em que é habitual a prescrição médica indicar tomas de duas ampolas por 

administração. Posteriormente, também se detetei que a falta da medicação ocorria 

principalmente no horário das 15h, que coincidia também com a troca de turno dos 

enfermeiros.  

Este estudo permitiu verificar que a administração de medicação aos doentes 

não estava a ser realizada da melhor forma possível e como tal, foi necessário promover 

o uso responsável do medicamento junto dos enfermeiros. De forma a otimizar o 

processo, os médicos também foram sensibilizados para alterarem os horários de 

administração de medicação (Anexo XXXVI). 

 

 

6.4. Caso Clínico 

Senhora de 75 anos, obesa, com hipertensão arterial (HTA), prótese total da 

anca (PTA) direita há 10 anos, prótese total do joelho (PTJ) há 8 e há 3 anos, realiza 

nova PTA. Após cirurgia inicia profilaxia com Cefuroxima 500mg de 12 em 12h. Alguns 

dias depois é observada em consulta de Ortopedia, tendo sido isolada da ferida 

operatória Staphylococcus aureus e Proteus mirabilis. É internada no HPT e inicia 

Vancomicina 1g de 12 em 12h e Ciprofloxacina 200mg de 12 em 12h. A progressão da 

patologia e a medicação após internamento é descrita no seguinte fluxograma:  
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6.4.1. Discussão 

A substituição articular da anca ou do joelho é um procedimento cirúrgico que 

promove o alívio da dor, aumenta a mobilidade dos doentes e contribui para o aumento 

da qualidade de vida. Contudo, a infeção da prótese articular (IPA) continua a ser um 

dos maiores desafios para os ortopedistas, uma vez que na maioria dos casos é 

necessário intervenção cirúrgica, como desbridamento, remoção da prótese ou 

drenagem e antibioterapia oral ou intravenosa [46], [47]. Os fatores de risco associados 

a IPA encontram-se relacionados com o doente, com a cirurgia e com a pós-cirurgia, 

antes e após alta hospitalar. Exemplos dos fatores de risco são a idade, obesidade, 

Dia 1

•Cefazolina 1g IV 8/8h          
Vancomicina 1g IV 12/12h          
Ciprofloxacina 200 mg IV 12/12h

Dia 4

•Transfusão de Eritrócitos

Dia 5

•Rifampicina 300mg cápsulas 12/12h          
Vancomicina 1g IV 12/12h          
Ciprofloxacina 200mg IV 12/12h

Dia 6

•Rifampicina 300mg cápsulas 12/12h          
Linezolide 600mg/300 mL 12/12h          
Ciprofloxacina 200mg IV 12/12h

Dia 12

•Amlodipina + diazepam

Dia 16

•Rifampicina 300mg cápsulas 12/12h     
Linezolide 600mg/300mL 12/12h

Dia 18

•80mg Furosemida IV

Dia 19

•Furosemida 40 mg 12/12h

Dia 21

•Ferritina

Dia 25

•Ceftriaxona 2g IV 

Dia 28

•Transferida para Hospital São João

Níveis baixos de 

hemoglobina antes 

de limpeza cirúrgica 

Agravamento da 

função renal 

Pico hipertensivo 
2 semanas de 

terapêutica com 

ciprofloxacina 

Disfunção renal 
Melhoria da função 

renal/ Suspensão 

antibioterapia 

Limpeza cirúrgica 

Sinais inflamatórios 

no membro inferior 

direito 

Nefrite intersticial incipiente/ 

Acompanhamento 24h em nefrologia 

Disfunção renal/ 

Terapia de 

substituição renal? 

Figura 3: Fluxograma explicativo da progressão da patologia e medicação 
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género, artrite reumatóide, medicação, complicações cardiovasculares, entre outros 

[48], [49]. O Staphylococcus aureus é o agente responsável pela maioria das infeções 

[46], [47]. 

O tratamento farmacológico da IPA deve ser realizado de forma individualizada, 

dependendo do microrganismo que é isolado da ferida cirúrgica. Contudo, antes de se 

realizar a identificação do microrganismo, pode ser iniciada antibioterapia empírica com 

vancomicina, devido à alta incidência de Staphylococcus aureus resistentes à meticilina 

(MRSA) em IPA. Também deverá ser administrado outro antibiótico, como a 

ciprofloxacina, de forma a atuar nas bactérias gram negativo [47], [50].  

Com o uso de vancomicina é necessário proceder-se à monitorização sérica, 

uma vez que apresenta uma margem terapêutica estreita, risco de toxicidade elevado e 

variações farmacocinéticas interindividuais (atribuídas ao peso, idade, função renal).  O 

ajuste de posologia torna-se importante devido ao risco de nefrotoxicidade e as 

alterações na função renal, potenciados pela eliminação do fármaco por filtração 

glomerular [51]. 

Também se poderá associar a rifampicina, que possui atividade contra 

staphylococcus de elevada adesão e crescimento lento, tendo a particularidade de 

poder produzir uma coloração avermelhada da urina, lágrimas e expetoração [50], [52].  

 No caso clínico a analisar, foi usado também Linezolida, em substituição da 

Vancomicina. A Linezolida é um antibiótico pertencente à classe das oxazolidinonas e 

apresenta atividade contra microrganismos gram positivo resistentes à meticilina, 

incluindo o Staphylococcus aureus e o Enterococcus faecium. Vários estudos também 

demonstraram que a Linezolida tem melhor benefício a nível renal do que a Vancomicina 

em doentes com função renal alterada [53], [54]. 

Ao dia 25 de internamento, a paciente foi diagnosticada com uma nefrite 

intersticial (NI) incipiente, que se caracteriza pelo aumento de volume dos túbulos 

renais. A incidência desta patologia tem vindo a aumentar, aparentemente devido ao 

uso indiscriminado de antibióticos e de anti-inflamatórios não esteróides (AINES). Para 

além de alguns fármacos, as infeções bacterianas, reações de hipersensibilidade, 

doenças imunológicas,  também podem levar ao aparecimento de NI [55]. 

O tratamento de NI depende da causa. Quando a NI é causada por alergia a 

algum fármaco, deve suspender-se o fármaco em questão, observando-se melhorias da 

função renal nos dias seguintes; outros casos podem ser tratados com medicação anti-

inflamatória. Caso se trate de uma situação severa, poderá ser necessária a diálise, 

bem como transplante renal. Um paciente com dano renal forma normalmente edemas 

nos membros inferiores, devido à retenção de água no organismo, pelo que a dieta 

deverá ser alterada de forma a reduzir o sal [55].  
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8. Anexos 

Anexo I – Hospital Privado da Trofa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II - Plano Operacional dos SFH do HPT 

Diário 

Manhã 
- Verificar levantamento de medicação na 
farmácia – debitar; 
- Validar prescrições médicas; 
- Reposição Stock ideal internamento 
contagem Stock e verificação de faltas; 
 
 
 

Tarde 
- Receção e verificação da encomenda 
diária 
da Armazém Central; 
- Validação prescrição e preparação da 
Dose 
unitária; 
- Reverter medicação da dose unitária do 
dia anterior 
 

segunda-feira 

Manhã 
- Debitar medicação de Domingo e 
Sábado, 
segundo altas clínicas; 
- Fazer encomenda semanal à Farmácia 
Central; 
- Reposição Stock Ideal Soros do 
Internamento – verificação de faltas; 
 

Tarde 
- Satisfazer pedido soros + embalagens 
vazias Internamento; 
- Satisfazer pedido soros + embalagens 
Gastroenterologia; 
 
 
 

terça-feira 

- Reposição Stock Ideal Medicamentos 
Bloco Operatório; 
- Reposição de medicamentos 
estupefacientes/psicotrópicos Bloco 
Operatório; 
- Satisfazer pedido soros + embalagens 
vazias Urgência; 
 
 

Tarde 
- Reposição Stock Ideal Soros + 
embalagens 
vazias do Bloco Operatório 
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quarta-feira 

Manhã 
- Produzir Kits (INT + 1º vacinas + Bloco 
Operatório); 
- Efetuar consumos aos serviços; 
- Satisfazer pedido medicação + soros + 
embalagens vazias Urgência HdF; 
Satisfazer pedidos Consulta Externa 0 + 
Consulta Externa -1; 
 

Tarde 
- Satisfazer pedido Esterilização; 
- Satisfazer pedido Imagiologia HPT e 
HDF; 
- Satisfazer pedido Medicina Dentária 
HPT e HDF; 

quinta-feira 

Manhã 
- Receção e verificação da encomenda de 
soros da Baxter e Overpharma; 
- Satisfazer pedido soros + embalagens 
vazias Urgência; 
- Reposição Stock Ideal Soros do 
Internamento – Contagem Stock; 
- Reposição do Stock Ideal 
Medicamentos 
Urgência; 
 

Tarde 
- Satisfazer pedido soros + embalagens 
vazias Internamento; 
- Arrumação e contagem da medicação 
enviada para a Urgência; 

sexta-feira 

Manhã 
-Reposição Stock Ideal Medicamentos 
Bloco Operatório; 
- Reposição de medicamentos 
estupefacientes/psicotrópicos do 
Internamento; 
- Inserir acertos semanais da Urgência; 

Tarde 
- Preparar malas de unidose para todo o 
fim-de-semana; 
- Debitar medicação unidose apenas de 
sexta-feira; 
- Definição e envio do Stock Avançado 
Internamento; 
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Anexo III - Farmácia do HPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV - Modelo VII de requisição de estupefacientes 
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Anexo V - Impresso de uso obrigatório para requisição de AUE 
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Anexo VI - Documento AUE emitido pelo INFARMED 
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Anexo VII - Registo de Controlo dos Gases Medicinais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VIII - Certificado de Autorização de Lote (CAUL) de hemoderivados 
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Anexo IX - Exemplo de Guia de transporte 
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Anexo X - Áreas de arrumação de medicamentos do HPT 
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material de penso 

 
Zona de Testes de 

Diagnóstico 

 
Zona de Contrastes 



41 
 

Anexo XI - Medicamentos de Alto Risco  
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Anexo XII - Medicamentos “Look-alike, Sound-alike” 
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Anexo XIII - Frigorífico com temperatura compreendida entre os 2 e os 8ºC 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIV - Gavetas protegidas da luz 
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Anexo XV - Cofre de estupefacientes e psicotrópicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XVI - Rampas de Gases Medicinais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XVII - Armário corta-fogo e procedimento de emergência de inflamáveis  

 



45 
 

Anexo XVIII - Registo de abertura e fecho de carros de emergência 
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Anexo XIX - Registo de Temperatura e Humidade 
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Anexo XX - Fluxograma para gestão de prazos validade 
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Anexo XXI - Etiqueta “Atenção prazo de validade a expirar” 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXII - Etiqueta “Usar primeiro” 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXIII - Zona de satisfação de pedidos 
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Anexo XXIV - Registo de levantamento de medicação
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Anexo XXV - Mala de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXVI - Registo de Distribuição de Medicamentos a Doentes em Regime 
de ambulatório 
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Anexo XXVII - Anexo X, modelo nº 1509 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXVIII - Impresso de requisição e administração de hemoderivados 
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Anexo XXIX - Formulário de Justificação de Receituário de Medicamentos 
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Anexo XXX - Folha de justificação de utilização de “Sugamadex” 
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Anexo XXXI - Registo de fracionamento/reembalamento de medicamentos 
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Anexo XXXII - Poster de Intervenção Farmacêutica no GTS 
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Anexo XXXIII - Poster de Reconciliação Terapêutica do GTS 
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Anexo XXXIV - Protocolo de preparação de Solução Oral de Vancomicina 

 

 

Solução Oral de Vancomicina 

(Tratamento Clostridium difficile) 

 

1º Reconstituir a Vancomicina 1g com 20 mL de água destilada. 

 

2º Retirar a quantidade de Vancomicina reconstituída conforme a dose necessária. 

 

Quantidade a retirar Dose 

20mL 1000 mg (1g) 

15mL 750 mg 

10mL 500 mg 

5mL 250 mg 

 

3º Dissolver em 30 mL de água destilada (a solução deverá ficar incolor e livre de 

partículas). 

 

4º Administrar ao doente por via oral. 

 

 

 

 

Conservação:  

• Até 24h no frigorífico;  

• Até 48h à temperatura ambiente.  
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Anexo XXXV - Corretivos da Volémia e das Alterações Eletrolíticas 

Nome Apresentações Função 

Cloreto Sódio  
0,45% 

500 mL Tratamento da desidratação hipertónica 
extracelular ou hipovolemia; veículo ou 
diluente para medicamentos compatíveis. 

Cloreto Sódio 
0,9% 

100 mL Tratamento da desidratação extracelular 
isotónica; tratamento da deplecção de 
sódio; Veículo ou solvente de 
medicamentos compatíveis, para 
administração parentérica. 

250 mL 

500 mL 

1000 mL 

3000 mL 

Glicose 10% 500 mL Aporte calórico; prevenção da desidratação 
intra e extra celular; reidratação quando há 
perda de água superior à perda de cloreto de 
sódio e outros elementos responsáveis pela 
regulação da osmolaridade; profilaxia e 
tratamento da cetose na desnutrição, diarreia 
ou vómitos; veículo para suplementação 
durante o período pré, intra e imediatamente 
pós-operatório. 

Ringer e 
Lactato 

1000 mL Reposição do fluido extracelular e do 
equilíbrio electrolítico. 
Reposição de volume a curto prazo em caso 
de hipovolemia ou hipotensão. Regulação ou 
manutenção do equilíbrio da acidose 
metabólica e/ou tratamento da acidose 
metabólica ligeira a moderada, (excepto 
acidose láctica) - lactato é metabolizado em 
bicarbonato, levando à alcalinização do 
plasma. 

Polieletrolítico 500 mL Reposição de fluidos (ex. após queimaduras, 
ferimentos na cabeça, fraturas, infeções e 
irritação peritoneal); substituição do fluido 
intraoperatório, no choque hemorrágico e 
todas as condições clínicas que requerem 
transfusões de sangue rápidas 
(compatibilidade com sangue), na acidose 
metabólica fraca a moderada, mesmo em 
casos de diminuição do metabolismo do 
lactato.  
(Polieletrolítico com glicose repõe também 
HC) 

 1000 mL 

Polieletrolítico 
+ Glicose 

500mL 

 1000 mL 

Glicose 3,3% + 
NaCl 0,3% 

500 mL Tratamento da desidratação extracelular ou 
hipovolémia quando a ingestão de líquidos e 
hidratos de carbono não são feitas pelas vias 
normais 

Glicose 5% + 
NaCl 0,3% 

500 mL 

Glicose 5% + 
NaCl 0,45% 

500 mL 

Glicose 5% + 
NaCl 0,9% 

500 mL 

1000 mL 
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Bicarbonato de 
sódio 1,4% 

500 mL Aumenta o pH sanguíneo; Usado em doença 
renal grave, diabetes não controlada, 
insuficiência circulatória causada por choque 
ou grave desidratação, hemorragia, paragem 
cardíaca e acidose láctica. 

Bicarbonato de 
sódio 8,4% 

100 mL 

Manitol 20% 250 mL Promove a diurese; previne falha renal 
aguda durante cirurgias cardiovasculares; 
tratamento do edema cerebral; promove a 
excreção urinária de substâncias tóxicas; 
diminui a pressão intraocular. 

Glicina 1,5%  Para procedimentos transuretrais que 
necessitem de distensão, irrigação e 
lavagem da bexiga. Pode ser utilizada na 
lavagem de um cateter fixo para manter a 
desobstrução. 
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Anexo XXXVI - Poster relativo ao Uso responsável do Medicamento no GTS 
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