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Resumo 

A conclusão do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas culmina com a realização do 

estágio curricular em farmácia comunitária, constituindo esta uma das áreas mais importantes de 

atuação e intervenção do farmacêutico na comunidade. O meu estágio curricular em farmácia 

comunitária decorreu na Farmácia Fonseca durante o período de 6 de março a 16 de julho de 2017 e 

teve como objetivo complementar a minha formação técnica, científica e deontológica.  

No decorrer do estágio curricular pude compreender a dinâmica de uma farmácia comunitária 

e as várias atividades desempenhadas pelo farmacêutico, as quais tive a oportunidade de realizar, 

desde a receção de encomendas, gestão de stocks, regularização de devoluções, verificação de prazos 

de validade, conferência de receituário até ao atendimento e dispensa de medicamentos. De todas as 

tarefas desempenhadas a mais desafiadora e a mais enriquecedora foi sem dúvida a prestação de 

aconselhamento farmacêutico ao utente. 

O presente relatório está dividido em duas partes. Na primeira parte do relatório é feita uma 

breve apresentação da Farmácia Fonseca, a sua organização e funcionamento, bem como todo o 

circuito do medicamento desde a sua encomenda até à chegada à farmácia e dispensa aos utentes. Na 

segunda parte do relatório são apresentados os trabalhos desenvolvidos em colaboração com a 

Farmácia Fonseca. O primeiro trabalho intitula-se por “Articulações: A importância do exercício 

físico e da suplementação”. Neste sentido, foi desenvolvida uma formação interna para a equipa da 

farmácia para dar a conhecer os diferentes suplementos para as articulações existentes no mercado, 

com o intuito de melhorar o aconselhamento aquando a dispensa dos mesmos.  Para a população foi 

desenvolvido um rastreio postural e de flexibilidade, bem como uma aula de treino funcional, 

incentivando a prática de exercício físico. De seguida, com o objetivo de melhorar o aconselhamento 

prestado ao utente e complementar o tratamento previamente prescrito ou aconselhado, foi 

desenvolvido o tema “Cross-selling e up-selling na Farmácia Comunitária”, com a realização de uma 

formação interna e a criação de um ficheiro que contempla diversas estratégias que foram, de acordo 

com as necessidades da farmácia, implementadas no Sifarma 2000. O último trabalho tem como 

título “Valormed: Gestão correta dos medicamentos” e surgiu porque durante o atendimento fui-me 

apercebendo que muitas pessoas não sabiam onde colocar os medicamentos fora de uso. Assim, o 

desafio foi sensibilizar um grupo populacional mais influenciável e apto a novos conhecimentos, as 

crianças. Neste âmbito, realizou-se uma palestra educativa, complementada por um jogo educacional, 

sobre o tema num jardim de infância do concelho de Lousada.  

Posto isto, ao longo desta experiência percebi que o papel do farmacêutico comunitário vai 

muito além da dispensa de medicamentos, pois através de um contacto mais próximo com o utente é 

capaz de prestar serviços e aconselhamento diferenciado que contribuem para o melhoramento da 

qualidade de vida da população. 
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Parte 1 – Descrição das atividades desenvolvidas na Farmácia Fonseca 
 

1. Enquadramento  

A farmácia comunitária, dada a sua acessibilidade à população, é um estabelecimento de saúde 

com o dever de assegurar a continuidade dos cuidados prestados ao doente. O farmacêutico 

comunitário assume um papel fulcral, dado ser o último profissional de saúde a estar em contacto 

com os doentes, devendo por isso assegurar a eficácia e a segurança dos medicamentos dispensados. 

Para além das suas funções enquanto especialista do medicamento, o farmacêutico comunitário está 

habilitado a prestar todos os esclarecimentos e aconselhamentos, desde a advertência para as 

interações medicamentosas, contraindicações e reações adversas à seleção do fármaco mais 

adequado ao doente. Assume ainda um papel importante ao sensibilizar a população para a 

importância da adoção de estilos de vida saudáveis e da utilização racional dos medicamentos [1 e 

2]. Assim, com o objetivo de conhecer e aprender estas funções desempenhadas pelo farmacêutico 

comunitário, decidi escolher como local de estágio uma farmácia próxima da minha área de 

residência, com o intuito de conhecer melhor os problemas de saúde que afetam as pessoas desta 

mesma área e, ao mesmo tempo, contribuir com o meu conhecimento para o melhoramento da 

qualidade de vida das mesmas. Posto isto, a farmácia que escolhi foi a Farmácia Fonseca (FF). O 

cronograma com as atividades desenvolvidas ao longo do meu estágio encontra-se na tabela 1. 

Tabela 1 Cronograma das atividades realizadas ao longo do estágio na Farmácia Fonseca. 

Atividades Março Abril Maio Junho Julho 

Receção e conferência de encomendas      

Armazenamento dos produtos      

Controlo dos prazos de validade      

Receção das matérias-primas e reagentes      

Determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos      

Preparação de Medicamentos Manipulados      

Atendimento ao público      

Conferência de receituário      

 

2. Farmácia Fonseca 

A FF teve a sua origem em 1907 e, desde então, a sua direção clínica tem passado de geração 

em geração, estando atualmente sob a direção da Dra. Maria José Fonseca. A sua localização na Rua 

Santo António nº554, no concelho de Lousada, garante a acessibilidade à farmácia de todos os 

potenciais utentes, incluindo crianças, idosos e cidadãos portadores de deficiência [2]. 

2.1 Recursos Humanos 

Segundo o Decreto-Lei n.º 307/2007 de 31 de agosto [3], que estabelece o Regime Jurídico 

das Farmácias de Oficina, a FF cumpre os requisitos referentes aos recursos humanos, fazendo parte 

do quadro do pessoal um farmacêutico diretor técnico (DT), Dra. Maria José Fonseca e um 

farmacêutico adjunto, Dra. Joana Fonseca Ferro, que cobre as ausências e impedimentos do diretor 

técnico. Do quadro farmacêutico fazem ainda parte a Dra. Maria Inês Teles e a Dra. Bárbara Ferraz 
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Pinto. Os farmacêuticos são ainda coadjuvados por sete técnicos de farmácia, António Luís Aguiã, 

Deolinda Rosa Pinto, Isabel Cândido, Zita Maria Mota, Sylvie Chassagnoux, Esperança Tavares e 

Teresa Borges. Todos os profissionais que desempenham funções de atendimento ao público na FF 

estão devidamente identificados, mediante o uso de um cartão, contendo o nome e o título 

profissional [3]. A equipa de profissionais da FF é também constituída por outros três elementos, 

Luís André Ferro (Guarda-Livros), Rosa Alves (Indiferenciado) e Natália Aires (Indiferenciado). 

2.2 Horário de Funcionamento 

A FF encontra-se em funcionamento de segunda a sexta-feira das 9:00h às 20:00h e aos 

sábados das 9:00h às 13:00h. Nos dias de serviço permanente encontra-se aberta 24h, sendo rotativo 

com as outras duas farmácias existentes no concelho. De forma a assegurar a segurança dos 

funcionários, o atendimento noturno é efetuado através de um postigo de atendimento. 

2.3 Organização do espaço físico e funcional da Farmácia Fonseca 

2.3.1 Espaço Exterior 

O aspeto exterior da FF (Anexo 1) é facilmente visível, identificável e profissional, 

encontrando-se a designação “Farmácia Fonseca” acima da porta de entrada. Como pertence às 

Farmácias Portuguesas, possui no exterior uma placa com esta designação e ainda o símbolo “cruz 

verde”, que está iluminado à noite quando a mesma está de serviço. Na porta de entrada está 

identificado o nome da Diretora Técnica e proprietária, o horário de funcionamento e o calendário 

das farmácias de serviço permanente no município.  

A entrada principal é constituída por duas portas de vidro: o acesso através da porta esquerda 

é feito por escadas, enquanto que o acesso pela porta direita é feito por uma rampa, encontrando-se 

adaptada a pessoas de mobilidade reduzida. Na parte exterior são também visíveis montras 

profissionais, com publicidade referente a produtos disponíveis para venda e informação importante 

para o utente, as quais vão sendo renovadas periodicamente, de acordo com a época do ano. Existe 

ainda uma outra montra onde estão identificados os serviços de saúde disponíveis na FF.  

2.3.2 Espaço Interior 

O espaço interior da FF possui as condições necessárias para um ótimo atendimento dos 

utentes, dotada de um ambiente profissional e calmo e de uma área devidamente iluminada e 

ventilada [2]. A FF respeita os requisitos referentes às divisões licenciadas pelo INFARMED [3], 

dispondo de uma área de atendimento ao público, de uma zona de receção de encomendas e armazém, 

de dois gabinetes de atendimento personalizado, de um laboratório, de um escritório, de uma zona 

de lazer e de duas instalações sanitárias. Todas estas divisões e as suas regras de organização e 

funcionamento foram-me apresentadas assim que cheguei à FF. Aquando esta apresentação constatei 

que todas as divisões se encontram bastante organizadas, o que garante a segurança e a conservação 

dos medicamentos, bem como a acessibilidade e comodidade dos utentes e do respetivo pessoal [3]. 
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A zona de atendimento ao público (Anexo 2), bastante ampla na FF, é uma das divisões mais 

importantes da farmácia, pois é o local onde se estabelece o contacto entre o utente e o profissional 

de saúde. O balcão é constituído por seis postos de atendimento, os quais estão dispostos de modo a 

assegurar a privacidade do utente. Periodicamente, é colocado no balcão informação, na forma de 

folhetos/panfletos, relativa a diversos temas de interesse ao público. Por trás dos postos de 

atendimento existem diversas prateleiras e gavetas com produtos para higiene oral, veterinários, 

suplementos alimentares, contracetivos orais e outros medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM). Desde a entrada na farmácia até aos postos de atendimento existem vários lineares com 

diversos produtos, sendo esta uma caraterística que diferencia a FF, pois proporciona ao seu público 

uma enorme diversidade de produtos. Do lado direito estão expostos os produtos de puericultura e 

do lado esquerdo os produtos de dermocosmética e capilares. Em frente ao balcão estão expostas 

novidades, produtos de higiene íntima e corporal, sazonais e produtos fitoterapêuticos. Nesta última 

zona encontra-se também um aparelho de medição da pressão arterial, do peso e da altura.  

Próximo da rampa de acesso à farmácia existem os gabinetes de atendimento personalizado 

que permitem a prestação de outros serviços farmacêuticos. No primeiro gabinete realiza-se a 

medição de diversos parâmetros bioquímicos (glicémia, triglicerídeos, ácido úrico e colesterol total) 

e a administração de injetáveis. No segundo gabinete realiza-se aconselhamento nutricional e sessões 

de pressoterapia. 

Atrás da zona de atendimento encontra-se a zona de receção de encomendas e armazenamento 

dos medicamentos. Imediatamente atrás do balcão de atendimento existe uma divisão equipada com 

um móvel constituído por várias gavetas. Nestas gavetas são armazenados a maioria dos 

medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) éticos e genéricos, colírios e pomadas oftálmicas, 

injetáveis, inaladores, supositórios, cremes e pomadas, em quantidades suficientes para que se possa 

efetuar um atendimento rápido sem ser necessário recorrer ao armazém maior. Nas gavetas, os 

medicamentos encontram-se organizados por ordem alfabética de nome comercial ou denominação 

comum internacional (DCI) no caso dos medicamentos genéricos e, de seguida, por dosagem e 

dimensão das embalagens. Nos medicamentos genéricos é necessário ainda ter em atenção o 

laboratório, estando organizados os medicamentos com a mesma DCI por ordem alfabética de 

laboratório. A organização de todos os medicamentos segue o princípio FEFO (fisrt expired, first 

out), garantindo assim que o primeiro produto a sair é o que tem menor prazo de validade (PV). Na 

mesma divisão do móvel encontram-se duas estantes, uma onde são colocados produtos 

ginecológicos (óvulos, cremes e comprimidos vaginais) e produtos de dermocosmética existentes em 

menor quantidade e outra onde são colocados produtos de uso cutâneo. Podem ainda ser encontradas 

outras duas estantes de maior dimensão, uma destinada ao armazenamento de xaropes, gotas, 

carteiras (granulados e pós), comprimidos efervescentes, produtos do Protocolo de Diabetes Mellitus 

(lancetas, tiras e máquinas de medição) e excedentes dos champôs, e outra destinada ao 
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armazenamento de suspensões orais, pós para suspensão oral, chás medicinais, ampolas e vitaminas. 

No armazém maior são colocados os excedentes dos medicamentos genéricos organizados por 

laboratórios, os medicamentos éticos e outros produtos organizados por indicação terapêutica. 

Assim, neste armazém todas as estantes estão identificadas por laboratório ou indicação terapêutica 

para que o acesso seja mais fácil. No armazém encontra-se também um frigorífico destinado ao 

armazenamento dos medicamentos que requerem refrigeração (vacinas, anéis vaginais e insulinas) e 

uma bancada equipada com um computador e respetivo leitor ótico e uma impressora de etiquetas. 

É neste local que se procede à realização das encomendas e à receção das mesmas.  

As zonas de armazenamento devem de respeitar as exigências específicas dos medicamentos 

e de outros produtos farmacêuticos relativas a iluminação, temperatura, humidade e ventilação [2]. 

Desta forma, diariamente a temperatura e a humidade relativa do armazém, gavetas, frigorífico e 

ainda laboratório são controlados por um termohigrómetro. 

Ao lado do armazém localiza-se o laboratório (Anexo 3) que corresponde ao espaço destinado 

à preparação de medicamentos manipulados (MM) e ao armazenamento das matérias-primas (MP) 

devidamente embaladas, etiquetadas e organizadas. Neste local encontra-se ainda material de 

consulta como o Formulário Galénico, que auxilia na preparação dos MM, e o material mínimo 

obrigatório (MP e equipamentos) exigido legalmente para a preparação de MM [4].  

2.4 Sistema Informático 

O sistema informático utilizado pela FF é o Sifarma 2000, tendo cada funcionário um “login” 

e uma “palavra-passe” para aceder ao sistema. O Sifarma 2000 é uma ferramenta informática bastante 

útil, que auxilia a intervenção farmacêutica e permite a gestão diária da farmácia, desde a entrada até 

à saída das diferentes especialidades farmacêuticas [5]. Assim, é através deste sistema que se procede 

ao atendimento (aviamento das receitas médicas e venda de outros MNSRM), à emissão e receção 

de encomendas, à gestão e controlo do stock dos produtos, ao controlo dos PV, à gestão de 

devoluções, à faturação e, ainda, à gestão dos utentes, pois este sistema permite fazer o registo dos 

utentes (ficando criada no sistema uma ficha com a informação necessária) e a consulta do histórico 

de vendas por utente, possibilitando um acompanhamento mais correto. Ao longo do meu estágio, o 

Sifarma 2000 foi-me bastante útil para o esclarecimento de dúvidas acerca de determinado 

medicamento, pois possui informação científica (indicações terapêuticas, posologia, 

contraindicações e precauções) para a generalidade dos medicamentos dispensados. 

2.5 Fontes de informação 

A farmácia deve dispor de fontes de informação de acesso manual ou eletrónico que auxiliem 

os profissionais de saúde aquando o atendimento, nomeadamente, acerca das indicações, 

contraindicações, interações, posologia e precauções na utilização dos diferentes medicamentos [2]. 

Desta forma, a FF cumpre as exigências da legislação [3], possuindo nas suas instalações a 

Farmacopeia Portuguesa e outros documentos indicados pelo INFARMED como o Prontuário 
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Terapêutico, o manual de Boas Práticas Farmacêuticas (BPF), o Index Merck, o Formulário Galénico, 

o Mapa Terapêutico, o Simposium Farmacêutico e as Fichas de Produto das MP. 

Na FF, os profissionais de saúde podem ainda ter acesso a Centros de Informação e 

Documentação nacional e internacional, como o CEDIME (Centro de Informação do Medicamento), 

da Associação Nacional de Farmácias, o CIM (Centro de Informação do Medicamento), da Ordem 

dos Farmacêuticos e o CIAV (Centro de Informação Antivenenos), que presta informações 

toxicológicas sobre os produtos [6], do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). 

3. Encomendas e Aprovisionamento 

3.1 Gestão de stock dos produtos farmacêuticos 

Atualmente, a gestão de uma farmácia, nomeadamente a gestão do stock dos produtos, é um 

grande desafio não só para garantir o uso e a dispensa dos medicamentos e outros produtos de saúde 

em qualidade e quantidade aos utentes, mas também para evitar o prejuízo financeiro da farmácia. 

Para isto, é essencial estabelecer um stock correto e ajustado às necessidades, tendo em conta o 

histórico de vendas, receituário prevalente, vendas sazonais e a capacidade financeira da farmácia, 

com o objetivo de evitar a rotura ou o excesso de produtos que dificilmente escoarão da farmácia. 

3.2 Fornecedores 

Nas farmácias, os produtos podem ser adquiridos diretamente aos laboratórios da indústria 

farmacêutica ou através de distribuidores grossitas. Na FF a aquisição de produtos aos distribuidores 

grossistas constitui o meio mais frequente de aquisição. A escolha dos principais fornecedores tem 

em conta alguns fatores como a rapidez de resposta, os preços estabelecidos, as condições de 

pagamento e a oferta de descontos e bónus adicionais. Tendo em conta isto, na FF, os fornecedores 

principais são a Cooprofar, a Alliance Healthcare e a OCP – Portugal. 

3.3 Realização de encomendas 

Para cada produto farmacêutico é possível gerar, no Sifarma 2000, uma ficha de produto, onde 

são definidos parâmetros como o stock máximo e mínimo, o fornecedor principal e o preço e, ainda 

ter acesso a informação útil como o histórico de compras e vendas. Quando se atinge o stock mínimo, 

ou seja, o ponto de encomenda, o produto aparece automaticamente na proposta de encomenda diária. 

As encomendas diárias, realizadas duas vezes por dia, são as principais encomendas realizadas 

na FF. No sistema informático, o operador analisa a proposta de encomenda diária gerada pelo 

sistema, ajustando as quantidades a encomendar em função das vendas e das necessidades da 

farmácia. Após a aprovação da encomenda, esta é enviada via eletrónica ao fornecedor selecionado.  

Em situações de urgência, por exemplo quando a farmácia não possui determinado 

medicamento, podem ser realizadas encomendas via telefone, escolhendo-se o fornecedor em função 

do horário de entrega da encomenda, vindo estas juntamente com a encomenda diária do respetivo 

fornecedor. Por via telefone também se tentam encomendar os produtos que, constantemente, estão 

esgotados ou rateados, de forma a estabilizar o stock da farmácia. Uma outra forma de encomendar 
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produtos que não fazem parte do stock habitual ou que, eventualmente, estejam em falta na farmácia 

é realizar uma encomenda instantânea, por via informática, visualizando-se na hora se o 

medicamento está disponível. Existe ainda uma outra via excecional de aquisição dos medicamentos, 

que pode ser ativada quando a farmácia não tem stock do medicamento pretendido. Nestes casos, a 

farmácia coloca a encomenda Via Verde ao distribuidor aderente, com base numa receita médica 

válida. O distribuidor satisfaz o pedido com o stock reservado para este tipo de encomendas, atribuído 

pelo titular de autorização de introdução no mercado (AIM) do medicamento [7]. 

Também são efetuadas pela FF encomendas diretas aos delegados dos respetivos laboratórios 

que, frequentemente, visitam a farmácia para terem reuniões destinadas ao estabelecimento das 

condições da encomenda e para darem a conhecer novos produtos ou campanhas.  

Ao longo do estágio efetuei todos estes tipos de encomendas: quando estava na zona de 

encomendas efetuava sobretudo encomendas diárias e quando passei para o atendimento realizei 

diversas vezes encomendas via telefone e instantâneas, sempre com o objetivo de satisfazer as 

necessidades dos utentes. 

3.4 Receção e Conferência das Encomendas 

 As encomendas na FF são entregues em contentores próprios, identificados com códigos 

internos e com o nome da farmácia e são acompanhadas pela respetiva fatura original e duplicado. 

Primeiro é preciso confirmar se a encomenda se destina à FF e, de seguida, verificar o número dos 

contentores e se existem produtos de frio, para estes serem rapidamente armazenados no frigorífico. 

As encomendas são rececionadas através do Sifarma 2000, selecionando-se o menu “Receção 

de encomendas” e, posteriormente, a encomenda pretendida, colocando-se o número da fatura, data 

e valor total. Os diversos produtos são rececionados através da leitura ótica dos códigos de barra e 

aquando este processo confirma-se a integridade das embalagens, o PV e se a quantidade de produto 

rececionado corresponde à quantidade encomendada. Após dar entrada de todos os produtos 

confirma-se o preço de venda à farmácia (PVF) e o preço de venda ao público (PVP).  

Os medicamentos psicotrópicos, estupefacientes e benzodiazepinas vêm acompanhados de 

uma Requisição de Substâncias (Anexo 4), cujo número da requisição é solicitado no final da receção 

das encomendas. As requisições são carimbadas e assinadas pelo DT e arquiva-se o original durante 

três anos, enquanto o duplicado é enviado para o fornecedor, mensalmente. 

Aquando a finalização da receção das encomendas aparece uma lista com os produtos 

esgotados, os quais são transferidos para outro fornecedor. Ao terminar a receção, o sistema atualiza 

automaticamente os stocks dos produtos.  

Por último, o operador rubrica a fatura original e arquiva-a num dossier organizado segundo 

o fornecedor, por data e número crescente do número de fatura, durante doze anos. 

A receção e conferência de encomendas foi a primeira atividade que realizei no estágio. Esta 

atividade demonstrou-se fundamental para a minha aprendizagem, pois contactei com diversos 
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medicamentos, cuja indicação farmacêutica procurei relembrar quando surgiam dúvidas. Este 

processo foi bastante útil para a atividade que realizei posteriormente, o atendimento ao público. 

Finalizada a receção das encomendas procedia ao armazenamento de todos os produtos 

farmacêuticos nos locais descritos no ponto 2.3.2.. Esta tarefa também se demonstrou útil, pois ao 

conhecer os locais onde estão os medicamentos efetuava um atendimento mais rápido e de qualidade. 

3.5 Marcação de preços e Preços de Venda ao Público 

Segundo o Decreto-Lei n.º 97/2015 de 1 de junho, o PVP de um medicamento é composto por 

preço de venda ao armazenista (PVA), margem de comercialização do distribuidor grossista, margem 

de comercialização do retalhista, taxa sobre a comercialização de medicamentos e imposto sobre o 

valor acrescentado (IVA) [8]. Com a Lei n.º 25/2011 de 16 de junho, surge a obrigatoriedade da 

indicação do PVP na rotulagem de todos os MSRM [9]. Contudo, os MNSRM e outros produtos de 

saúde não apresentam PVP impresso no acondicionamento secundário. Assim, aquando a receção 

procede-se ao cálculo do PVP, tendo em conta o PVF, o IVA e a margem de lucro estabelecida pela 

farmácia. No final da receção, as etiquetas são impressas e colocadas nos respetivos produtos. 

3.6 Controlo dos Prazos de Validade e Devolução de Medicamentos 

Para além da verificação dos PV durante a receção das encomendas, existe também, 

mensalmente, um controlo rigoroso dos PV dos produtos existentes em stock. Na FF emite-se uma 

lista mensal dos produtos cujo PV expira no prazo de 3 meses e confere-se a validade dos mesmos. 

Caso o PV expire no período estipulado, os produtos são devolvidos ao fornecedor, através do 

sistema informático, indicando-se o número da fatura, código do produto, preço de custo e o motivo 

pelo qual se faz a devolução. A nota de devolução é emitida em triplicado. O original e o duplicado 

vão para o fornecedor e o triplicado fica na farmácia. O fornecedor, posteriormente, emite uma nota 

de crédito à farmácia. Existem outras situações em que é necessário proceder a uma devolução, 

nomeadamente, embalagens danificadas, produtos enviados mas que não constam da encomenda, 

produtos enviados em excesso ou produtos que devem ser recolhidos por ordem do INFARMED. 

3.7 Matérias-primas e Reagentes (prazos de validade e conservação adequada) 

A receção das MP e Reagentes realiza-se juntamente com os outros medicamentos, sendo 

necessário preencher a ficha da MP (Anexo 5). Posteriormente, as MP e os reagentes com a respetiva 

ficha são colocados no laboratório, onde se efetua o preenchimento da ficha de movimentos da MP 

(Anexo 6). A esta ficha anexa-se o boletim de análise carimbado e assinado. A ficha da MP, a ficha 

de movimento da MP e a fatura (duplicado) onde consta a MP são arquivadas em dossiers próprios 

no laboratório. As MP devem ser armazenadas na embalagem original e o laboratório deve possuir 

as condições necessárias para assegurar a correta conservação das MP até à preparação dos MM. 

Ao longo do estágio preenchi, de forma regular, a ficha de movimentos das MP, com posterior 

arquivação de toda a documentação respeitante às MP, nos respetivos dossiers, e ao seu 

armazenamento no laboratório. 
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4. Dispensa de medicamentos e outros produtos existentes na farmácia 

A dispensa de medicamentos é o ato profissional pelo qual o farmacêutico, após avaliação da 

medicação, cede medicamentos aos utentes mediante prescrição médica ou em regime de 

automedicação ou indicação farmacêutica, acompanhada de toda a informação indispensável para o 

uso correto, seguro e eficaz dos medicamentos [2]. Esta foi sem dúvida a atividade central do meu 

estágio, tendo encarado cada atendimento como um processo de aprendizagem contínuo.  

De acordo com o Estatuto do medicamento (Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto), os 

medicamentos dispensados ao público são classificados em MSRM e MNSRM [10].  

4.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Entendem-se por MSRM aqueles cuja dispensa apenas é efetuada nas farmácias mediante 

apresentação de uma prescrição médica e que, segundo o Estatuto do Medicamento, preencham uma 

das seguintes condições: possam constituir um risco para a saúde do doente, caso sejam utilizados 

sem vigilância médica; possam constituir um risco para a saúde, quando sejam utilizados com 

frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam; contenham 

substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas seja 

indispensável aprofundar e destinem-se a ser administrados por via parentérica [10]. 

4.1.1 Prescrição Médica 

Atualmente, a prescrição e a dispensa em farmácia comunitária de medicamentos e outros 

produtos de saúde é efetuada por via eletrónica ou, em casos excecionais, por via manual, existindo 

assim dois grandes grupos de receitas: as receitas eletrónicas e as receitas manuais [10 e 11]. 

4.1.1.1 Prescrição eletrónica 

A prescrição de medicamentos por via eletrónica surgiu com o objetivo de promover a 

prescrição por DCI e simplificar o circuito da prescrição, dispensa, faturação e pagamento dos 

medicamentos e, ao mesmo tempo, permitir ao utente um melhor conhecimento e acompanhamento 

da sua prescrição médica [12]. Como ainda não é possível a total desmaterialização da prescrição, 

coexistem duas formas de disponibilização da prescrição eletrónica - receita eletrónica 

desmaterializada ou receita sem papel e receita eletrónica materializada [11]. 

4.1.1.1.1 Receita eletrónica desmaterializada ou Receita sem papel 

Este tipo de prescrição é acessível por meios eletrónicos, sendo que no ato da prescrição, os 

softwares têm de validar e registar a receita no sistema central de prescrições (Base de Dados 

Nacional de Prescrições - BDNP) [11]. Na farmácia para aceder à prescrição é necessário introduzir 

no sistema informático o número da receita e o código de acesso e dispensa. Existe ainda o código 

de direito de opção, utilizado por exemplo quando o doente opta por um medicamento mais caro. O 

número da receita e os dois códigos são enviados via SMS ou impressos no “Guia de Tratamento”. 

O “Guia de Tratamento” destina-se ao utente e contém informações importantes para uma correta 

utilização dos medicamentos: DCI da substância ativa do medicamento, forma farmacêutica, 
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dosagem, apresentação da embalagem, quantidade, posologia e informação relativa aos preços dos 

medicamentos [13]. Uma outra forma de aceder à prescrição é através do cartão de cidadão, sendo 

igualmente necessário o código de acesso e dispensa e o código de direito de opção. 

4.1.1.1.2 Receita eletrónica materializada  

No caso das receitas materializadas, a prescrição é impressa e esta pode ocorrer em modo 

online, ou seja, no momento de prescrição, os softwares têm de validar e registar a receita na BDNP, 

antes da sua emissão em papel. Estas receitas são passíveis de ser dispensadas eletronicamente, pelo 

que caso a receita contenha medicamentos comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS), 

são emitidos os códigos de acesso e dispensa e direito de opção. Podem ainda ocorrer em modo 

offline em que é permitido o registo da informação da prescrição na BDNP posteriormente à sua 

emissão em papel. Nesta situação, as receitas são emitidas com uma numeração local, atribuída pelo 

software de prescrição e não são passíveis de ser dispensadas eletronicamente [11]. 

4.1.1.1.3 Validação das Receitas eletrónicas 

Para uma correta dispensa dos medicamentos, cabe ao farmacêutico comunitário a validação 

eficaz das receitas, processo que procurei efetuar com o maior rigor ao longo do estágio. No caso das 

receitas eletrónicas, principalmente das materializadas, existem diversos parâmetros que são 

necessários ter em atenção aquando a validação [10, 11, 14]: 

• Numeração da receita – varia consoante a mesma é desmaterializada ou materializada; 

• Identificação do médico prescritor e assinatura manuscrita do mesmo, no caso das receitas 

materializadas e assinatura digital no caso das receitas desmaterializadas; 

• Identificação do local de prescrição e respetivo código; 

• Identificação do utente – nome, número de utente e de beneficiário de subsistema; 

• Entidade financeira responsável e, se aplicável, referência ao regime especial de 

comparticipação de medicamentos junto dos dados do utente, representado pelas letras “R” (regime 

especial de comparticipação para utentes pensionistas) ou “O” (utente abrangido por um regime 

especial de comparticipação em função da patologia, sendo ainda obrigatório a menção do respetivo 

despacho legal que consagra o regime, junto ao nome do medicamento); 

• Identificação do medicamento – DCI, forma farmacêutica, dosagem, dimensão e número de 

embalagens, posologia e Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM) 

(código que agrupa as caraterísticas do medicamento mencionadas anteriormente). Em algumas 

situações, a prescrição pode, excecionalmente, incluir a denominação comercial do medicamento, 

por marca ou indicação do nome do titular da AIM, nos casos em que o medicamento prescrito 

contenha uma substância ativa para a qual não existe medicamento genérico similar ou para o qual 

só existe original de marca ou então, se está mencionada a justificação técnica do prescritor quanto 

à insusceptibilidade de substituição do medicamento prescrito: “Exceção a) do n.º 3 do art. 6.º” 

destinada a medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito; “Exceção b) do n.º 3 do art. 
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6.º” nos casos em que há intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância 

ativa, mas identificado por outra denominação comercial; “Exceção c) do n.º 3 do art. 6.º” destinado 

à continuidade de um tratamento com duração superior a 28 dias. Para a exceção a) e b), o 

farmacêutico só pode dispensar o medicamento que consta na receita, no entanto, para a exceção c) 

o utente pode optar por medicamentos similares ao prescrito, desde que sejam de preço inferior; 

• Número de embalagens – nas receitas materializadas podem ser prescritos até quatro 

medicamentos distintos, não podendo em caso algum, o número total de embalagens ultrapassar o 

limite de duas por medicamento, nem o total de quatro embalagens. Nas receitas desmaterializadas 

cada linha de prescrição só pode incluir um medicamento, até um máximo de duas embalagens, ou 

seis, se se tratar de um medicamento destinado a tratamento prolongado. No caso dos medicamentos 

prescritos em embalagem unitária podem ser prescritas até quatro embalagens do mesmo 

medicamento no caso da receita materializada, ou por linha de receita nas desmaterializadas; 

• Indicação da data de prescrição -  preenchida automaticamente pelo software no formato 

aaaa-mm-dd. A sua indicação é muito importante para determinar a validade da receita no caso da 

receita materializada, ou da linha de receita no caso da receita desmaterializada; 

• Validade da prescrição – as receitas materializadas ou cada linha da receita desmaterializada 

é válida pelo prazo de 30 dias (receita não renovável), contados a partir da data de emissão. No caso 

de tratamentos de longa duração, cada via da receita materializada e linha da receita desmaterializada 

tem uma validade de seis meses (receita renovável), contada a partir da data de emissão da receita. 

Tendo em conta algumas particularidades das receitas eletrónicas materializadas, é de salientar 

que caso estas sejam renováveis podem ser emitidas até 3 vias, devendo ser inscrita a menção da via 

respetiva: 1.ª via, 2.ª via e 3.ª via. Existem vários tipos de receita materializada consoante os 

medicamentos prescritos, que são identificados segundo a sigla apresentada na receita (Anexo 7).  

No caso das receitas desmaterializadas para estas serem válidas, para além dos parâmetros 

mencionados anteriormente, cada linha de prescrição deve ainda incluir: a menção do tipo de linha 

(Anexo 8); o número de linha, identificada univocamente e constituída pelo número da prescrição e 

pelo número de ordem da linha de prescrição e a validade da linha de prescrição [11]. 

 4.1.1.2 Prescrição manual 

A prescrição de medicamentos pode, excecionalmente, realizar-se por via manual nas 

seguintes situações [14]: a) Falência do sistema informático; b) Inadaptação fundamentada do 

prescritor, previamente confirmada e validada anualmente pela respetiva Ordem profissional; c) 

Prescrição ao domicílio (não é aplicável a locais de prescrição em lares de idosos); d) Outras 

situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês. Nesta situação, o médico prescritor deve 

assinalar com uma cruz, no canto superior direito da receita, o motivo de exceção. 

4.1.1.2.1 Validação das Receitas manuais 
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Para que o farmacêutico possa aceitar a receita manual e dispensar os medicamentos nela 

prescritos, necessita de verificar os seguintes parâmetros (na maioria coincidentes aos das receitas 

eletrónicas) [11 e 14]: 

• Dados do médico prescritor (identificação da especialidade médica, se aplicável, e contacto 

telefónico do prescritor) e aposição da respetiva vinheta, assinatura e data de prescrição; 

• Respetiva vinheta do local de prescrição, se aplicável. Se a prescrição se destinar a um doente 

pensionista abrangido pelo regime especial, deverá ser aposta a vinheta de cor verde de identificação 

da unidade de saúde. Nos consultórios e/ou médicos particulares, o local deverá estar igualmente 

identificado, através de carimbo ou inscrição manual (por exemplo, “Consultório – Particular”); 

• Identificação da exceção legal no canto superior direito da receita; 

• Nome e número do utente e de beneficiário de subsistema; 

• Entidade financeira responsável e, se aplicável, referência ao regime especial de 

comparticipação de medicamentos; 

• Identificação dos medicamentos e justificações técnicas, se aplicável; 

• Número de embalagens em extenso e cardinal (segue as mesmas regras da receita eletrónica 

materializada); 

• Não pode conter rasuras, caligrafias diferentes e não podem ser prescritas com canetas de 

cores diferentes ou a lápis, sendo motivos para a não comparticipação das receitas; 

• Não é permitido mais do que uma via da receita manual. 

4.1.2 Ato de dispensa de Medicamentos 

Após a receção da prescrição, o farmacêutico deve proceder à sua validação, verificando se a 

receita cumpre os parâmetros definidos nos pontos anteriores, tendo em conta o tipo de receita, e 

caso seja válida procede à dispensa dos produtos prescritos. No ato de dispensa de medicamentos 

prescritos em receita desmaterializada, independentemente da forma de acesso à prescrição, a 

farmácia só pode efetivar a dispensa após indicação, pelo utente, do respetivo código de acesso e 

dispensa. Com este tipo de receitas é importante informar o utente que pode adquirir medicamentos 

ou produtos prescritos em farmácias diferentes ou em momentos diferentes, escolhendo sempre a 

quantidade que quer levar de cada produto [14]. 

Segundo o disposto na lei, as farmácias devem ter disponível para venda, no mínimo, três 

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

correspondam aos cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo. Caso exista grupo 

homogéneo, o farmacêutico tem de dispensar o medicamento que cumpra a prescrição médica e, caso 

aplicável, o mais barato dos três medicamentos referidos anteriormente, exceto nos casos em que o 

utente exerça o seu direito de opção, tendo para isto de indicar o respetivo código [11 e 14].  

Em relação às receitas materializadas ou manuais, o farmacêutico deve apenas dispensar a 

menor dose e a menor dimensão da embalagem do medicamento, quando o médico não define estes 
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dois parâmetros. Para terminar a dispensa, procede-se à impressão do documento de faturação no 

verso destas receitas, sendo atribuído, sequencialmente, um número de receita, um número de lote e 

um número de série. Este documento deve ser assinado pelo utente ou o seu representante, de forma 

legível, para comprovar a dispensa efetuada. O farmacêutico, ou quem o coadjuve, deve também 

assinar, datar e carimbar [14]. Por fim, é efetuado o pagamento e emitida uma fatura. 

Durante a dispensa de medicamentos, o farmacêutico assume um papel fulcral devendo 

fornecer toda a informação necessária para o uso correto, seguro e eficaz dos medicamentos. Assim, 

durante o estágio procurei sempre esclarecer os utentes quanto ao esquema posológico, modo de 

administração e duração do tratamento, reforçando se necessário esta informação pela escrita nas 

embalagens dos medicamentos. Tentava ir ainda mais longe, analisando toda a medicação, de modo 

a identificar possíveis interações, contraindicações e efeitos secundários, propor medidas não-

farmacológicas e, em todas as situações, estimular a adoção de estilos de vida saudáveis. 

4.1.3 Regimes de comparticipação 

O Estado pode comparticipar a aquisição dos medicamentos prescritos aos beneficiários do 

SNS e de outros subsistemas públicos de saúde, através de um regime geral ou de um regime especial 

de comparticipação [8 e 11]. No regime geral de comparticipação, o Estado paga uma percentagem 

do PVP dos medicamentos de acordo com os seguintes escalões: Escalão A – 90%, Escalão B – 69%, 

Escalão C – 37% e Escalão D – 15% [11 e 15]. Os escalões de comparticipação variam de acordo 

com as indicações terapêuticas do medicamento, a sua utilização, as entidades que o prescrevem e 

ainda o consumo acrescido de doentes que sofram de determinadas patologias [16].  

O regime especial abrange os pensionistas, verificando-se um acréscimo, na comparticipação 

dos medicamentos, de 5% para o escalão A e de 15% para os escalões B, C e D. O regime especial 

também se aplica a grupos especiais de utentes ou determinadas patologias, como lúpus, artrite 

reumatóide, psoríase, entre outras. Nestes casos, os regimes de comparticipação dos medicamentos 

são definidos por despachos do Governo que devem vir explícitos na receita [11 e 16]. 

Apesar do SNS ser o sistema de comparticipação mais comum, os utentes podem ainda 

usufruir de determinadas complementaridades de comparticipação, criadas no âmbito de empresas 

bancárias, seguradoras e outras instituições, destacando-se na FF as seguintes: SAMS Quadros 

Bancários: Serviços de Assistência Médico Social; EDP Sã Vida: Colaboradores da Energia de 

Portugal e IASFA: Instituto de Ação Social das Forças Armadas. Para terem direito a esta 

comparticipação, os utentes têm de apresentar o cartão de beneficiário, para que o farmacêutico possa 

inserir a referida complementaridade no sistema e fotocopiar o cartão para anexar à receita ou, no 

caso das receitas eletrónicas desmaterializadas, anexar ao comprovativo assinado pelo utente. 

4.1.4 Conferência do Receituário e Faturação 

Mensalmente, as farmácias enviam para o Centro de Conferência de Faturas (CCF) a 

informação de faturação relativa a todas as receitas médicas dispensadas [17]. Esta entidade tem 
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como objetivo verificar se as receitas foram dispensadas de acordo com as exigências legais, para 

que o SNS e outras entidades reembolsem a farmácia, segundo os regimes de comparticipação em 

vigor. Desta forma, para evitar qualquer erro no receituário, o farmacêutico aquando a receção de 

uma receita (principalmente, receitas manuais ou eletrónicas materializadas) deve proceder à sua 

análise e verificar se está conforme os aspetos técnico-científicos exigidos. Adicionalmente, ao longo 

do mês existe um profissional responsável pela conferência das receitas, o qual deve verificar, no 

verso das receitas, se os medicamentos prescritos correspondem aos dispensados (quanto à forma 

farmacêutica, dosagem e quantidade), se o organismo de comparticipação foi corretamente aplicado 

e se a assinatura do utente e do responsável pela dispensa, a data da dispensa e o carimbo da farmácia 

estão presentes. Não obstante, este profissional de saúde deve analisar a receita na totalidade e 

verificar todos os aspetos referidos no capítulo 4. Se durante o processo de conferência for detetada 

alguma inconformidade, procede-se à sua correção, apresentando-se a justificação no verso da 

receita, acompanhada do carimbo da farmácia e da assinatura do DT.  

Após esta verificação as receitas são agrupadas por entidades de comparticipação e 

organizadas por número de lote e de receita, tendo cada lote 30 receitas (à exceção do último lote do 

mês que pode estar incompleto). A cada lote completo e validado é anexado o verbete de 

identificação do lote carimbado. Estes mesmos lotes vão ser agrupados de 10 em 10 e, no final de 

cada mês, são emitidas a Relação de Resumo de Lotes e a fatura. Caso a entidade de comparticipação 

seja o SNS, todo o receituário e respetivos documentos são enviados para o CCF da Administração 

Central do Sistema de Saúde até ao dia 10 de cada mês. Por outro lado, o receituário comparticipado 

por entidades adicionais e respetivos documentos são enviados para a Associação Nacional das 

Farmácias (ANF), que por sua vez envia toda a documentação aos organismos complementares de 

comparticipação. No caso das receitas eletrónicas desmaterializadas, a farmácia procede ao envio da 

fatura eletrónica relativa aos medicamentos dispensados e comparticipados pelo SNS para o CCF e 

o documento relativo a dispensa de medicamentos comparticipados por entidades complementares é 

enviado para a ANF, tal como as receitas materializadas com comparticipação por estas entidades.  

Após a conferência da faturação, as entidades reembolsam à farmácia o montante 

correspondente às comparticipações, exceto nos casos em que as receitas não estejam conformes. 

Nestes casos, a receita retorna à farmácia e após correção dos erros identificados, a farmácia poderá 

submeter novamente estes documentos a pagamento, através da sua integração na documentação da 

faturação do mês seguinte, emitindo-se uma nota de crédito relativa ao valor em receitas devolvidas 

no mês anterior [17]. Quando não é possível a correção, a farmácia assume o prejuízo do não 

reembolso do valor comparticipado. 

4.2 Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, devido ao seu mecanismo de ação, são um 

grupo de fármacos que podem causar dependência física e psíquica, sendo também muitas vezes alvo 
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de utilização ilícita. Por estas razões estão sujeitos a uma legislação específica, o Decreto-Lei nº 

15/93 de 22 de janeiro, que regula o tráfico e consumo destes produtos e agrupa os psicotrópicos e 

os estupefacientes em tabelas (Tabela I a VI) de acordo com as suas caraterísticas [18]. 

A aquisição destes fármacos é realizada em conjunto com os restantes medicamentos, através 

de uma requisição ao distribuidor grossista. No entanto, aquando a sua receção é necessário ter em 

atenção o documento “Requisição de Substâncias” e proceder de acordo com o referido no ponto 3.4.  

Durante a dispensa de psicotrópicos e estupefacientes, o farmacêutico tem de registar 

informaticamente alguns dados solicitados pelo Sifarma 2000: identificação do doente (nome e 

morada) e/ou do seu adquirente (nome, morada, idade e número de identificação pessoal, sendo 

obrigatório a apresentação do cartão de cidadão) [11]. No final da dispensa é impresso um 

documento, “Documento de Psicotrópicos”, que comprova a dispensa do medicamento, o qual é 

arquivado na farmácia por um período de 3 anos. No caso das receitas manuais é necessário anexar 

o documento à cópia da receita. Mensalmente, a farmácia envia ao INFARMED, por via eletrónica, 

uma listagem dos registos de saída destas substâncias e anualmente o mapa de balanço [19]. 

4.3 Medicamentos Manipulados 

Uma das principais áreas de atuação do farmacêutico é a possibilidade de personalizar a 

terapêutica de acordo com as necessidades de cada doente, através da preparação de MM, que 

correspondem a qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a 

responsabilidade de um farmacêutico, o qual deve assegurar a qualidade da preparação, cumprindo 

para o efeito as boas práticas a observar na preparação de MM [20]. A FF apresenta esta vertente, 

preparando MM ajustados em termos de dosagem ou forma farmacêutica a populações específicas, 

sobretudo na área da pediatria, geriatria e dermofarmácia. Ao longo do estágio tive a oportunidade 

de preparar alguns MM principalmente para o tratamento de afeções otorrinolaringológicas, como a 

solução de ácido acético a 0,66% e a solução alcoólica de ácido bórico a 60% (Anexo 9). Outros MM 

que preparei incluem a solução de salicilato de sódio a 1% e a solução de minoxidil a 5%. 

Para uma correta preparação do MM é necessário assegurar que os materiais e os equipamentos 

se encontram devidamente limpos e em bom estado de funcionamento, a fim de evitar contaminações 

cruzadas; que os aparelhos de medição se encontram devidamente calibrados, de forma a assegurar 

a exatidão das medidas e que as MP satisfazem as exigências da monografia do respetivo MM e se 

encontram dentro do PV. Para cada MM, preparado segundo as Boas Práticas, é preenchida uma 

ficha de preparação (Anexo 9) com o número de lote atribuído ao MM, a data de preparação, o registo 

de todas as MP utilizadas (número de lote, validade, origem e quantidade pesada), o procedimento 

de preparação, a capacidade da embalagem para armazenamento, a verificação da preparação 

(caraterísticas organoléticas e aspeto), o PV da preparação, o rótulo do produto, a identificação do 

utente e prescritor e, por último, a assinatura do operador e supervisor [20].  
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Adicionalmente, é necessário proceder ao cálculo do PVP dos MM (Anexo 10), regulado pela 

Portaria n.º 769/2004 de 1 de julho [21], que estabelece que para o seu cálculo é necessário ter em 

consideração o preço das MP, o preço dos materiais de embalagem e o preço dos honorários. Após a 

soma destas parcelas, multiplica-se por 1,3 e acrescesse o valor do IVA à taxa em vigor. 

Após a preparação do MM procede-se ao seu acondicionamento em embalagem apropriada e 

emite-se o rótulo do produto que deve conter: nome do doente, fórmula do MM, número do lote, PV, 

condições de conservação, instruções especiais, eventualmente indispensáveis para a utilização do 

medicamento como, por exemplo, «agite antes de usar», «uso externo» (em fundo vermelho), etc., 

via de administração, posologia, identificação da farmácia e identificação do farmacêutico DT [20]. 

4.4 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

A farmácia constitui muitas vezes o local de primeira escolha dos doentes para resolver 

problemas de saúde menores, sendo os farmacêuticos nestas situações muitas vezes solicitados a 

dispensar MNSRM [22]. Segundo o Estatuto do Medicamento, os MNSRM são todos aqueles que 

não preenchem as condições dos MSRM, não constituindo um risco para a saúde do doente ou da 

comunidade e, por isso, não necessitam de receita médica para a sua aquisição [10]. 

Na farmácia comunitária, os MNSRM são dispensados mediante automedicação ou indicação 

farmacêutica (IF). Quando um utente se dirige à farmácia e solicita por iniciativa própria um 

MNSRM, o farmacêutico deve orientar a utilização ou não do medicamento solicitado pelo doente, 

contribuindo para que a automedicação se realize sob uma indicação adequada e segundo o uso 

racional do medicamento. Para isto, o farmacêutico deve recolher informação suficiente para avaliar 

corretamente o problema, como quais os sintomas, há quanto tempo persistem e se já foram tomadas 

medidas farmacológicas. Se mediante esta avaliação, o farmacêutico considerar que se trata de uma 

patologia grave, deve aconselhar o utente a dirigir-se ao médico [2]. Ao longo do meu estágio, foram 

várias as pessoas que, por iniciativa própria, me solicitaram medicamentos. Em todas as situações 

procurei sempre avaliar o problema e verificar se o medicamento se adequava à situação e ainda 

indicar outras medidas, nomeadamente não farmacológicas para o alívio dos sintomas. Um dos 

medicamentos mais solicitados é o Ben-u-ron® (500 mg), para o alívio de diversas situações 

dolorosas. Outros medicamentos incluem o Voltaren Emulgel® para as dores musculares, o 

Dulcolax® para a prisão de ventre, o Imodium Rapid® para a diarreia ocasional, entre outros. 

Na IF, o farmacêutico responsabiliza-se pela seleção de um MNSRM ou de eventual 

tratamento não farmacológico, com o objetivo de aliviar ou resolver um problema de saúde 

considerado com um transtorno menor ou sintoma menor [2], sendo certo que a qualidade dos 

cuidados que presta é altamente condicionada pelo conhecimento técnico-científico adquirido, daí a 

importância da atualização e formação contínua dos profissionais de saúde [22]. Sempre que um 

utente se dirige à farmácia e pede aconselhamento para o alívio de certos sintomas, tal como acontece 

para a automedicação, o farmacêutico deve comunicar de forma adequada com o utente para que 
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possa recolher o máximo de informação (motivo do aconselhamento, quais os sinais e sintomas e sua 

duração e outros problemas associados). Após identificar corretamente o problema de saúde, o 

farmacêutico pode, mediante a situação e o seu conhecimento, indicar uma opção terapêutica 

(MNSRM e/ou medidas não farmacológicas), tendo sempre em conta a situação fisiopatológica, 

alergias medicamentosas, problemas de saúde já diagnosticados e medicamentos que o doente já 

esteja a tomar, de forma a garantir que o aconselhamento que presta é o adequado ao doente [2].  

No decorrer do estágio pude constatar que a IF de MNSRM é bastante influenciada pela 

sazonalidade, sendo que os transtornos menores responsáveis pela maior parte das minhas IF foram 

as alergias, nomeadamente rinite e conjuntivite alérgica, tendo dispensado maioritariamente nestas 

situações, anti-histamínicos orais (Telfast®, Heperpoll®), descongestionantes nasais (Vibrocil®, 

Flonaze®, Rinerge®) e colírios (Allergodil®); tosse com e sem expetoração, onde dispensei xaropes 

como Bisolvon® e Bisoltussin®, respetivamente; diarreia, para esta situação antes de recomendar um 

antidiarreico, como o Imudium Rapid®, tentava perceber se não seria mais vantajoso recomendar um 

probiótico como o UL-250® ou Bactiflor®, tendo em muitas situações optado por aconselhar estes 

últimos. Sem dúvida que foram com as situações de IF que mais aprendi, pois sempre que aparecia 

uma situação diferente era um desafio para o qual tinha de dar o meu melhor em prol do utente. 

Independentemente de se tratar de uma situação de automedicação ou IF, sempre que dispensava um 

MNSRM, informava o doente acerca da posologia, duração do tratamento, possíveis efeitos 

secundários e o melhor a fazer se a indicação terapêutica proposta não resultasse e, por último, 

aconselhava medidas não farmacológicas para complementar o tratamento farmacológico. 

4.5 Produtos de Cosmética e de Higiene Corporal 

Os Produtos de Cosmética e de Higiene Corporal (PCHC) fazem cada vez mais parte do 

quotidiano da população e a indústria farmacêutica tem procurado responder às suas necessidades, 

existindo atualmente uma basta gama de produtos. Estes produtos são diversas vezes aconselhados 

nas farmácias, isoladamente ou como complemento de outro tratamento, mas para isto é necessário 

que os profissionais de saúde possuam um conhecimento técnico-científico adequado.  A FF possui 

uma grande variedade de PCHC, organizados por marcas (Avène®, Bioderma®, Esthederm®, 

Galénic®, Lierac®, Vichy®, Phyto®, Klorane® e Ducray®) e, dentro de cada marca, os produtos estão 

organizados por gamas (para pele desidratada, pele atópica, pele sensível, pele oleosa, 

antienvelhecimento, cabelos oleosos, cabelos secos, anticaspa, antiqueda, entre outras). Devido a esta 

enorme variedade de produtos tive a oportunidade de aprender muito, pois era uma área onde tinha 

pouco conhecimento e me sentia pouco confortável. Ao longo do meu estágio tive ainda a 

oportunidade de ter formações acerca destes produtos (sobretudo da gama Bioderma® e Aveeno®), o 

que aumentou bastante o meu conhecimento e confiança aquando o aconselhamento dos mesmos. 

Com a primavera e a chegada das alergias apareceram-me alguns casos de pele sensível ou intolerante 

onde tive a oportunidade de aconselhar por exemplo Sensibio Tolerance+ da Bioderma®; noutras 
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situações os utentes queixavam-se de bastante prurido em algumas áreas da pele e nestes casos 

recomendava por exemplo um creme hidratante da Aveeno® ou Cicabio creme da Bioderma® com 

ação antiprurido. Como referido acima os PCHC também podem complementar tratamentos 

farmacológicos, neste sentido quando uma receita apresentava tratamento sistémico e/ou tópico para 

a acne aconselhava sempre um creme hidratante, porque este tratamento provoca secura da pele e, 

para complementar, um protetor solar, pois este tratamento contém substâncias ativas fotossensíveis. 

Assim nestes casos uma boa opção seria Photoderm AKN Mat da Bioderma® ou Cleanance solar da 

Avène®. Aferi também que para qualquer tipo de pele para o tratamento dar resultado é necessário 

fazer o cuidado completo desde a limpeza até ao produto de tratamento indicado. Em relação aos 

produtos capilares também tive a oportunidade de aprender bastante, nomeadamente, o que 

recomendar para o tratamento da crosta láctea do bebé, tendo como opções por exemplo Ducray 

Kélual® ou Babysquam da Bioderma®. Esta é uma área que exige uma formação contínua, pois estão 

constantemente a sair para o mercado novos produtos e o público alvo é cada vez mais exigente. 

4.6 Produtos de Puericultura e Obstetrícia 

Os produtos de Puericultura correspondem a qualquer produto destinado a facilitar o sono, o 

relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção das crianças, visando acompanhar o crescimento 

normal do bebé e da criança [23]. Na FF existe uma zona dedicada aos bebés, onde é possível 

encontrar biberões, chupetas, anéis de dentição, fraldas, toalhitas, leites e brinquedos. Também 

apresenta diversos PCHC infantis, de marcas como a Bioderma®, Mustela®, Aveeno® e Klorane®. 

Dentro destas marcas também se encontram produtos com diferentes indicações: hidratação diária, 

pele sensível, pele atópica, assaduras da fralda, entre outras, tendo tido a oportunidade de indicar 

produtos para estas situações. Em relação à área da obstetrícia, na FF, também existem alguns 

produtos como cremes de hidratação e prevenção de estrias (PureLan100®, Medela®), cintas e faixas. 

4.7 Produtos Dietéticos para alimentação especial/pediátrica 

Os produtos destinados a uma alimentação especial são aqueles que, devido à sua 

composição especial ou processos especiais de fabrico, mostram-se adequadas às necessidades 

nutricionais especiais de determinadas pessoas [24]. Na FF os produtos mais procurados são as 

fórmulas para latentes e fórmulas de transição (Nutriben® e Aptamil®). Em relação aos leites infantis, 

pude constatar que a investigação se tem esforçado no sentido de aproximar as fórmulas o mais 

possível ao leite materno e, para além disto, tem-se desenvolvido fórmulas que se adaptam às 

diferentes necessidades do bebé como leites antiregurgitação, anticólicas, antiobstipação, 

hipoalergénicos e sem lactose. Outros produtos dietéticos com saída são os espessantes, suplementos 

nutricionais para adultos e os produtos com restrição calórica para a redução do peso.  

4.8 Produtos Fitoterapêuticos e suplementos alimentares 

Os produtos fitoterapêuticos correspondem a medicamentos que têm exclusivamente como 

substâncias ativas uma ou mais substâncias derivadas de plantas [10].  Ao longo do meu percurso na 
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FF dispensei alguns destes produtos sobretudo para estados de ansiedade, dificuldade em dormir e 

insónia, tendo como componente a Valeriana officinallis (Valdispert®, Valdispert Stress®, 

Angelicalm®). Os produtos à base de plantas para problemas de obstipação também são bastante 

solicitados na FF, sobretudo os que contém sene e cáscara-sagrada (Bekunis®, Mucinum®). 

Outros produtos frequentemente dispensados em farmácia comunitária são os suplementos 

alimentares, que se destinam a complementar e/ou suplementar o regime alimentar normal e que 

constituem fontes concentradas de determinadas substâncias nutricionais ou outras com efeito 

nutricional ou fisiológico [25]. No decorrer do estágio conheci e contactei com diversos suplementos 

alimentares, tendo maioritariamente indicado estes produtos para situações de fadiga física e 

intelectual (Magnesium-Ok®, Magnoral®, Magnesona®), aumento da concentração e fortalecimento 

da memória (Memofante®, Cerebrum®), fortalecimento dos ossos e articulações (Osteocare®, 

Cartisil®, Dobradix®), reforço do sistema imunitário (BioActivo Selénio®), entre outras indicações. 

Estes suplementos eram principalmente adquiridos por estudantes, que frequentemente se queixavam 

de fadiga intelectual (principal gama Memofante® e Cerebrum®), grávidas (por indicação médica) e 

idosos (multivitamínicos como o Centrum® 50+ ou o Memofante® 50+). Sempre que dispensei 

suplementos alimentares tive o cuidado de averiguar a medicação habitual do utente (principalmente 

idosos) para verificar se existia alguma contraindicação e forneci sempre informações sobre a 

posologia e possíveis efeitos secundários. 

4.9 Medicamentos e outros produtos de uso veterinário 

A FF possui um lugar específico para os medicamentos veterinários designado “Espaço 

Animal”. São produtos farmacêuticos não só importantes para a saúde animal, mas também para a 

proteção da saúde pública, devendo por isso os farmacêuticos possuir formação adequada para a sua 

correta dispensa. Neste sentido, esta foi uma das áreas em que mais desenvolvi as minhas 

capacidades, pois ao longo da nossa formação na faculdade é muito pouco abordada. Constatei que 

os produtos veterinários com maior procura são os antiparasitários internos e externos para cães e 

gatos, como o Frontline®, Advantix® e FullPet® (antiparasitários externos). Também os contracetivos 

orais para gatos são bastante procurados como o Pilusoft®. 

4.10 Dispositivos Médicos 

Os dispositivos médicos são considerados instrumentos ou fórmulas de venda livre destinadas 

ao diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma patologia, sem recorrer a ações 

farmacológicas, entre outros fins descritos no Decreto-Lei n.º 145/2009 de 17 de junho que 

regulamenta estes produtos [26]. Os dispositivos médicos mais frequentemente dispensados na FF 

são: meias de compressão, material ortopédico, material para ostomizados e urostomizados, 

compressas, pensos, seringas, lancetas, tiras de teste, agulhas, artigos de puericultura, testes de 

gravidez, termómetros, entre outros. No decorrer do estágio tive a oportunidade de os dispensar 

diversas vezes, principalmente dispositivos do Protocolo de Diabetes Mellitus (tiras de teste e 
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lancetas - Accu-Chek® e One-touch®), meias de compressão e materiais para ostomizados e 

urostomizados, sobre os quais aprendi bastante. 

É importante referir que os dispositivos do Protocolo de Diabetes Mellitus são 

comparticipados, sendo que a comparticipação é de 85% do PVP das tiras-teste e de 100% das 

agulhas, seringas e lancetas [11]. Em relação aos dispositivos médicos para apoio a doentes 

ostomizados e para apoio a doentes com incontinência urinária, assisti no decorrer do estágio a uma 

alteração na sua comparticipação, os quais passaram a ser comparticipados a 100% [27 e 28]. 

5. Outros serviços prestados na Farmácia Fonseca 

As farmácias foram evoluindo na prestação de serviços de saúde e, de meros locais de dispensa 

e produção de medicamentos, transformaram-se em importantes espaços de saúde, reconhecidos 

pelos utentes. Durante a dispensa de MSRM ou de MNSRM, por automedicação ou IF, o 

farmacêutico pode, sempre que considerar oportuno, oferecer outros serviços farmacêuticos para a 

promoção da saúde e do bem-estar dos utentes, que incluem a monitorização de parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos; administração de primeiros socorros, administração de vacinas não 

incluídas no Plano Nacional de Vacinação; programas de cuidados farmacêuticos; campanhas de 

informação e programas de educação para a saúde [29]. Neste contexto, a FF tem ao dispor dos seus 

utentes muitos destes serviços, prestados individualmente em gabinetes de atendimento 

personalizado, como referido no ponto 2.3.2. Um dos serviços mais requisitados na FF é a medição 

da pressão arterial (PA) e da pulsação, sobretudo por doentes com hipertensão diagnosticada e já 

medicados, com o objetivo de avaliar a resposta à terapêutica ou por utentes que se dirigem à farmácia 

queixando-se de um mal-estar, frequentemente tonturas e dores de cabeça. A medição pode ser 

realizada numa máquina de medição automática da PA e da pulsação no pulso esquerdo, a qual 

imprime um ticket com os valores da PA sistólica, diastólica e da pulsação, bem como os respetivos 

valores de referência. Esta medição pode ainda ser realizada no gabinete de atendimento recorrendo 

a um tensiómetro de braço, registando-se neste caso os valores de PA sistólica, diastólica e da 

pulsação em folha própria que é entregue ao doente. Independentemente do aparelho utilizado para 

fazer a medição, um profissional de saúde acompanha sempre o utente e tenta averiguar qual o motivo 

da medição, se toma medicação para controlar a PA, verifica com o utente se os valores estão de 

acordo com os de referência e presta o aconselhamento que achar necessário, nomeadamente medidas 

não farmacológicas como alimentação saudável (redução da ingestão de sal) e exercício físico regular 

que poderão ajudar no controlo da PA ou então encaminhamento do utente para o médico, se os 

valores o justificarem. Sempre que media a PA procurava seguir estes passos e, adicionalmente, antes 

de efetuar a medição recomendava ao utente descansar um pouco e questionava-o se tinha tomado 

café ou outras bebidas estimulantes ou se tinha fumado, pois constituem hábitos que podem 

influenciar os resultados obtidos. 
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A máquina automática de medição da PA no pulso também permite a medição do peso, da 

altura e do índice de massa corporal (IMC), saindo o valor destes parâmeros impressos no tique, 

assim como os valores de referência do IMC. Quando verificava que um utente apresentava um IMC 

acima do recomendado tentava sempre alertar para a importância da adoção de um estilo de vida 

saudável, propondo mudanças nos hábitos alimentares e a procura de um nutricionista, serviço 

também prestado pela FF às terças-feiras. 

No gabinete de atendimento personalizado é ainda possível determinar vários parâmetros 

bioquímicos em sangue capilar através de uma punção com lanceta, nomeadamente, glicémia, 

colesterol total, triglicerídeos e ácido úrico. A determinação destes parâmetros é realizada recorrendo 

a dispositivos automáticos que fornecem os resultados no momento. No caso da glicémia é 

importante averiguar se o utente se encontra em jejum ou pós-prandial, dado os valores de referência 

para hiperglicemia serem diferentes, superior a 126 mg/dl e superior a 200 mg/dl, respetivamente. 

No entanto, na prática deve-se dar atenção quando os valores são superiores a 110 mg/dl em jejum 

(Anomalia da glicémia em jejum) e superiores a 140 mg/dl em pós-prandial (Tolerância diminuída à 

glicose) [30]. Em relação à determinação do valor de colesterol não é necessária qualquer preparação, 

ao contrário da determinação dos triglicerídeos em que se recomenda um jejum de 12 horas. 

Normalmente, recorrem à medição destes parâmetros os utentes cujo diagnóstico já foi realizado e 

encontram-se a fazer medicação (averiguar a eficácia da terapêutica) ou utentes que apresentam 

fatores de risco (por exemplo, história familiar, excesso de peso) e cuja medição foi recomendada 

pelo médico. Ao longo do estágio procedi à determinação de todos estes parâmetros e após cada uma 

das medições discutia com o utente o valor obtido (se se encontrava dentro do valor de referência ou 

não), reforçava a importância da adesão à terapêutica se fosse o caso e aconselhava medidas não 

farmacológicas, relativas à prática de exercício físico e do regime alimentar, reforçando a ideia de 

que devem ser realizadas diversas refeições ao longo do dia e que deve ser reduzido o consumo de 

alimentos ricos em gorduras saturadas e aumentado a ingestão de frutas, vegetais, fibras e alimentos 

ricos em ómega 3. 

Tendo em conta que todos estes parâmetros bioquímicos e fisiológicos, quando acima dos 

valores de referência, estão diretamente relacionados com o aumento de eventos cardiovasculares, a 

FF proporcionou à população um rastreio cardiovascular (Anexo 11) com medição dos valores de 

peso, altura, PA, glicémia e colesterol total e prestação de aconselhamento farmacêutico, alertando 

para o risco destes eventos e para o benefício da adoção de um estilo de vida saudável. Com o objetivo 

de incentivar a população a realizar exercício físico, a FF realizou ainda uma caminhada ecológica 

(Anexo 12) de cerca de 10 km, passando por alguns pontos rurais de Lousada. Tive a oportunidade 

de participar ativamente na realização destas duas atividades. 
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A FF também coloca ao dispor dos utentes o serviço de administração de injetáveis e vacinas 

não incluídas no plano nacional de vacinação, realizado por profissionais de saúde que possuem 

certificado para este efeito. 

Muitas farmácias portuguesas, como o caso da FF, aderiram ao programa “Troca de seringas” 

que tem contribuído fortemente para a redução da transmissão de doenças infeciosas entre os 

consumidores de drogas injetáveis. Apesar de ao longo do estágio ter contactado com os kits que são 

entregues aos toxicodependentes nunca efetuei a dispensa de nenhum.  

A FF também se preocupa com o destino que os utentes dão aos medicamentos fora do PV e 

às embalagens vazias, tendo por isso aderido ao projeto Valormed. À entrada da farmácia existe um 

contentor Valormed onde as pessoas podem colocar os medicamentos, no entanto, fui muitas vezes 

abordada pelas pessoas do local onde deveriam colocar os medicamentos fora de uso ou 

simplesmente me entregavam para eu depois os colocar no contentor. Estas razões levaram-me a 

desenvolver um dos meus temas sobre o Valormed.  

Por fim, na FF também são recolhidas pela Assistência Médica Internacional (AMI) 

radiografias com mais de 5 anos ou sem valor de diagnóstico, com o objetivo de angariar fundos 

através da prata que é extraída das radiografias e, ao mesmo tempo, evitar a poluição ambiental [31]. 

6. Marketing na Farmácia Fonseca 

No decorrer do meu estágio fui-me apercebendo que a FF se preocupa bastante com a saúde 

da população, organizando várias iniciativas junto dos seus utentes, tendo sempre como foco a 

promoção da saúde e do bem-estar dos mesmos. Neste sentido, a FF estabelece para cada mês um 

tema diferente, recorrendo à sua página de Facebook para divulgar esses temas e publicar material 

educacional para a saúde da população, como folhetos e panfletos informativos. Por exemplo, o mês 

de março foi dedicado à Higiene Oral e foram publicados panfletos informativos sobre os cuidados 

a ter para um sorriso saudável, cuidados a ter com o aparelho ortodôntico e cuidados a ter com a 

prótese dentária (Anexo 13). Já o mês de abril foi dedicado às articulações e foi com base neste tema 

que desenvolvi outro dos meus temas, apresentado a seguir. Na página de Facebook foram feitas 

publicações acerca da importância das articulações e estratégias para as preservar e manter saudáveis 

(Anexo 14). O mês de maio foi dedicado ao coração, tendo sido desenvolvido o rastreio e a 

caminhada (Anexo 11 e 12), referidos anteriormente, e o mês de junho dedicado à criança. 

7. Ações de formação 

Ao longo do estágio tive a oportunidade de participar em algumas ações de formação (Anexo 

15) que contribuíram para o meu desenvolvimento científico, para o meu conhecimento em relação 

à variedade de produtos existentes na farmácia e, sem dúvida, permitiram melhorar imenso o meu 

aconselhamento ao utente, pois senti maior confiança ao recomendar um produto para o qual tinha 

formação. 
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Parte 2 – Temas desenvolvidos na Farmácia Fonseca 

Tema 1 – Articulações: A importância do exercício físico e da suplementação 

1. Enquadramento 

As doenças articulares estão entre as patologias incapacitantes mais comuns em todo o mundo. 

Dentro destas doenças, a osteoartrose é a predominante e a sua prevalência continuará a aumentar à 

medida que a população envelhece e está sujeita a fatores de risco como o sedentarismo e a obesidade. 

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, em todo o mundo, estima-se que 10-15% dos 

adultos com mais de 60 anos possuam algum grau de osteoartrose. Nesta doença, o desgaste da 

cartilagem articular provoca dor, rigidez e comprometimento do movimento, apresentado um forte 

impacto a nível pessoal e socioeconómico. Dado não existirem tratamentos farmacológicos altamente 

eficazes, a prevenção torna-se uma estratégia importante para contornar a elevada prevalência das 

doenças articulares. A prevenção passa por adotar um estilo de vida saudável, como praticar exercício 

físico e ter uma alimentação saudável [32]. Neste ponto, os farmacêuticos podem ter um forte 

impacto na educação do utente, incentivando-o para a adoção das medidas anteriores. O farmacêutico 

pode ainda assumir o seu papel ao recomendar suplementos alimentares que irão ajudar o utente a 

prevenir o aparecimento da osteoartrose ou a gerir a doença, sendo utilizados como adjuvantes do 

tratamento [33]. 

2. Motivações para a realização do tema e objetivos 

Tendo em conta o panorama descrito para as doenças articulares, nomeadamente, para a 

osteoartrose, torna-se essencial que as farmácias, enquanto espaços de saúde, desenvolvam ações 

para alertar a população para o impacto desta doença e para a importância da prática de um estilo de 

vida saudável. Neste sentido, a FF dedicou o mês de abril ao tema “Articulações” e, em colaboração 

com o ginásio Happy Place, realizou no Parque Urbano de Lousada uma aula de treino funcional e 

um rastreio postural e de flexibilidade (Anexo 16). Para além da minha participação nesta atividade, 

distribuí panfletos (Anexo 17) aos participantes, com informação sobre os fatores envolvidos no 

desgaste da articulação e a importância do exercício físico e dos suplementos alimentares para a 

saúde das articulações. Ainda no mês de abril realizei uma formação interna, apresentada em poster 

(Anexo 18) à equipa da farmácia, para explicar a constituição anatómica-fisiológica das articulações 

e quais os suplementos que existem, assim como a sua constituição, indicação e posologia. Assim, a 

elaboração deste trabalho teve como objetivos educar o utente para a prática de exercício físico 

adequado; uniformizar a equipa da farmácia relativamente aos suplementos alimentares existentes 

no mercado e melhorar o aconselhamento que é prestado aquando a sua sugestão.  

3. Articulações 

As articulações são constituídas por superfícies que estabelecem a junção de dois ou mais 

ossos e por uma série de estruturas periarticulares que garantem a sua união. Têm como funções dar 
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estabilidade e permitir que exista um determinado grau de mobilidade, distinguindo-se três tipos de 

articulações, de acordo com o seu grau de mobilidade [34]. As articulações são ditas imóveis ou 

sinartroses/fibrosas, como as articulações do crânio, quando os ossos estão praticamente em contacto, 

sendo separados apenas por uma fina camada de tecido fibroso, chamado de ligamento sutural. 

Quando as articulações possuem movimento limitado e sofrem grande carga ou força, designadas de 

anfiartroses ou cartilagíneas, os ossos são revestidos por fibrocartilagens bem resistentes e elásticas 

para suportar a pressão e amortecer o impacto. No caso das articulações com movimentos amplos, 

as superfícies articulares estão completamente separadas. Estas últimas articulações, denominadas 

de diartroses ou sinoviais, são as mais complexas e predominantes no corpo humano, sendo exemplo 

as articulações dos joelhos, cotovelos, pés, mãos e dedos [35]. 

3.1. Componentes das articulações 

Nas diartroses, as superfícies ósseas estão revestidas por uma fina camada de tecido conjuntivo 

resistente e elástico, denominado cartilagem articular, que impede o atrito direto entre os ossos [34]. 

A cartilagem é constituída por células chamadas condrócitos e por uma extensa matriz extracelular 

composta por fibras de colagénio e outras substâncias, como os proteoglicanos. Os condrócitos 

sintetizam a matriz extracelular e ainda enzimas de degradação (metaloproteinases), existindo assim 

um equilíbrio entre os processos de degradação e regeneração da cartilagem [36 e 37]. 

O colagénio, principalmente o colagénio tipo II, é uma das principais macromoléculas da 

cartilagem, responsável pela formação das fibras de sustentação, que conferem resistência e rigidez 

à cartilagem [36]. Os proteoglicanos são um outro tipo de macromoléculas presentes na matriz 

extracelular e participam entre eles na rede fibrosa, dando à cartilagem outras caraterísticas como a 

flexibilidade e a elasticidade. Consistem em proteínas extracelulares constituídas por um polipéptido 

central, onde se ligam lateralmente glucosaminoglicanos (GAGs). Dos GAGs existentes na 

cartilagem, é conhecido o sulfato de condroitina, que possui como monossacarídeo a N-

acetilglucosamina. Os proteoglicanos têm ainda a capacidade de se agregar a uma molécula de ácido 

hialurónico (também um GAG), formando um complexo denominado de agrecano, possuidor de alta 

ionização negativa e responsável pela captação de catiões e água para o interior da cartilagem [38].  

A articulação é envolvida por uma cápsula articular, que é revestida interiormente por uma 

camada de tecido liso, a membrana sinovial, responsável pela produção do líquido sinovial que 

preenche o espaço articular. O ácido hialurónico também faz parte da constituição do líquido sinovial 

e, devido à sua textura viscosa, contribui para a viscosidade deste líquido, que tem como principal 

função lubrificar as articulações sinoviais. Uma outra função do líquido sinovial é fornecer por 

difusão os nutrientes necessários aos condrócitos, dado a cartilagem articular ser avascular [34 e 38]. 

3.2. Doenças articulares – osteoartrose 

À medida que envelhecemos e em certas condições como o excesso de peso, o exercício físico 

de alto impacto e outras situações de sobrecarga, as articulações tendem a deteriorar-se, o que leva 
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ao desgaste da cartilagem e ao aparecimento das doenças articulares, caraterizadas por dor, 

inflamação e rigidez matinal. Uma das doenças articulares mais comum é a osteoartrose ou artrose, 

doença degenerativa e progressiva que resulta principalmente da falha dos condrócitos na 

manutenção do equilíbrio entre o anabolismo e o catabolismo da cartilagem, com predomínio do 

catabolismo, o que vai favorecer a destruição progressiva da cartilagem. As articulações mais 

afetadas são as que suportam maior carga como as do joelho, anca e coluna vertebral [39]. 

Constituindo a idade o principal fator de risco para a osteoartrose e estimando-se que em 2020 

mais de 30% da população europeia tenha mais de 65 anos de idade, aliado ainda ao facto que a 

obesidade, outro fator de risco importante, tem vindo a aumentar significativamente, é previsível um 

aumento dramático da prevalência da osteoartrose e dos custos socioeconómicos que lhe estão 

associados, representando por isso um problema de saúde pública que urge minorar [39].  

Até à data não existe cura para a osteoartrose, apresentando os tratamentos disponíveis como 

objetivos principais a redução dos sintomas e a manutenção da mobilidade da articulação. Segundo 

as guidelines (Osteoarthritis Research Society International) recomendam-se abordagens 

farmacológicas e não-farmacológicas. As últimas incluem a educação do utente, como incentivar a 

prática de exercício físico e a redução de peso. O tratamento farmacológico inclui a administração 

de paracetamol, anti-inflamatórios não esteroides, inibidores seletivos da cicloxigenase-2, 

corticosteroides ou analgésicos opióides para o tratamento da dor refratária [33]. Devido à 

inexistência de um tratamento farmacológico eficaz e à previsão de um aumento significativo desta 

patologia, torna-se imperativo consciencializar a população para a importância da prevenção da 

osteoartrose, a qual passa por praticar exercício físico adequado, ter uma alimentação saudável e 

repor os nutrientes necessários para a saúde das articulações, por exemplo através da suplementação. 

3.2.1 Importância do exercício físico 

O exercício físico deve ser um dos aspetos centrais na prevenção e na abordagem não 

farmacológica da dor osteoarticular, dependendo da idade e da existência de fatores de 

comorbilidade. Os programas de exercício têm como objetivos fortalecer os músculos que rodeiam 

as articulações, tornar os tendões e ligamentos mais flexíveis, otimizar a amplitude dos movimentos 

e corrigir posturas atípicas [39]. Para além disto, a entrada e a saída dos fluídos da cartilagem efetua-

se durante o movimento da articulação. Com o movimento a cartilagem atua como uma esponja que 

ao contrair-se expulsa o seu conteúdo em líquido e ao expandir-se permite a sua entrada. Este 

mecanismo demonstra a importância do movimento na nutrição cartilagínea e as consequências 

deletérias para a cartilagem da imobilização prolongada [38].  

Para o fortalecimento das articulações deve-se optar por exercícios aeróbicos e desportos que 

permitam uma movimentação regular e moderada das articulações como natação, hidroginástica, 

andar de bicicleta, caminhar e dançar. No entanto, aquando a prática de qualquer um destes 

exercícios, devem ser tidos em conta alguns aspetos, como evitar exercícios de alta intensidade e 
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impacto; evitar exercícios em pisos irregulares; ajustar a frequência dos exercícios com a condição 

física e as articulações afetadas e realizar exercício sob a supervisão de um profissional habilitado. 

3.2.2 Importância dos suplementos alimentares 

Os suplementos alimentares constituem uma boa estratégia na prevenção a longo prazo de 

doenças crónicas, como a osteoartrose. O grande benefício dos suplementos é o facto de eles poderem 

regular o equilíbrio entre os processos anabólicos e catabólicos no tecido articular, proporcionando 

os precursores necessários à matriz extracelular e ao líquido sinovial. Adicionalmente, a integração 

destes suplementos na dieta aumenta as opções de tratamento em utentes já com osteoartrose 

estabelecida, complementando as estratégias farmacológicas tradicionais [40]. 

Segundo a Diretiva 2002/46/CE [41], entende-se por suplemento alimentar um género 

alimentício que se destina a complementar e/ou suplementar um regime alimentar normal e que 

constitui fontes concentradas de certas substâncias nutricionais ou outras com efeito nutricional ou 

fisiológico. No caso dos suplementos alimentares para as articulações, a sua constituição tem por 

base os principais constituintes da articulação como a glucosamina, o sulfato de condroitina, o 

colagénio e o ácido hialurónico. Estes suplementos possuem um bom perfil de segurança, o que os 

torna interessantes em doentes com múltiplas patologias e em idosos, atendendo ao risco elevado de 

efeitos adversos e interações com outros medicamentos [39]. 

A glucosamina desempenha um papel importante na bioquímica da cartilagem, pois entra na 

composição das cadeias polissacarídeas dos GAGs essenciais da matriz da cartilagem e do líquido 

sinovial. O seu mecanismo de ação consiste na síntese de GAGs e, consequentemente, dos 

proteoglicanos, aumentando o processo anabólico na cartilagem articular e também no líquido 

sinovial ao estimular a produção de ácido hialurónico. Possui ainda atividade anti-inflamatória 

independente da ciclo-oxigenase e uma ação inibitória das enzimas destruidoras da cartilagem, 

atenuando o processo catabólico [42 e 43]. Dados clínicos [44] demonstraram que a suplementação 

com sulfato de glucosamina parece melhorar a função articular, reduzir a dor e estimular a 

regeneração da cartilagem. A dose diária recomendada (DDR) é de 1500 mg de glucosamina. 

Aquando o seu aconselhamento, o farmacêutico deve ter em conta alguns aspetos como perceber se 

o utente é alérgico ao marisco, dado ser um produto à base de crustáceos, e se o utente faz varfarina, 

pois foram reportados casos de interação com este fármaco, provocando um aumento na razão 

normalizada internacional (INR). Assim, o Adverse Drug Interactions Advisory Commitee 

recomenda aos doentes que utilizem varfarina, a medição do INR nos primeiros dias, não excedendo 

as duas semanas após o começo ou alteração da dose do suplemento [39]. 

O sulfato de condroitina forma parte do grupo dos GAGs. O seu mecanismo de ação consiste 

na retenção de água por parte dos proteoglicanos, permitindo o aumento do volume da cartilagem 

quando esta é submetida a uma força mecânica. Confere assim propriedades mecânicas e elásticas à 

articulação. Por outro lado, inibe enzimas que degradam a cartilagem e estimula a síntese de 
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proteoglicanos e colagénio [42 e 45]. Revisões sistemáticas demonstraram que em doses de 1200 

mg/dia (DDR) existe benefício na redução da perda de cartilagem [39]. 

O colagénio determina a elasticidade e a resistência à tensão da cartilagem. Os suplementos 

contêm uma forma mais biodisponível de colagénio, o colagénio hidrolisado, preparado por hidrólise 

enzimática, o que faz com que o colagénio fique estruturalmente dividido em moléculas mais 

pequenas, facilitando a sua absorção. A principal caraterística do colagénio hidrolisado é a sua 

composição em aminoácidos, a qual é idêntica ao do colagénio tipo II, pois possui níveis elevados 

de glicina e prolina, aminoácidos essenciais para a estabilidade e regeneração da cartilagem. Estudos 

demonstraram que a suplementação com colagénio melhora a dor articular e a mobilidade [33].  

O ácido hialurónico é outro GAG presente no líquido sinovial e na matriz extracelular da 

cartilagem. Na matriz é importante para manter a estrutura dos proteoglicanos e no líquido sinovial 

é capaz de formar uma solução altamente viscoelástica, com funções de lubrificação e de absorção 

do choque, devido ao seu elevado peso molecular e à sua elevada concentração [39 e 43]. 

Na farmácia estão disponíveis diversos suplementos que têm na sua composição estes 

componentes, como é o caso do Dobradix®, Condrotil®, Cartisil®, Win-fit® G+ e Bioactivo® 

Glucosamina Duplo. Adicionalmente, podem conter outros constituintes como o metilsulfonilmetano 

(MSM), um enxofre orgânico, necessário para a formação dos aminoácidos metionina e cisteína, 

ambos requeridos na síntese do colagénio. O MSM demonstrou, sozinho ou em combinação com a 

glucosamina, reduzir a dor articular e melhorar a funcionalidade, graça às suas ações anti-

inflamatórias, analgésicas e antioxidantes [43]. A vitamina C devido às suas propriedades 

antioxidantes e os ácidos gordos ómega-3 graças à sua ação anti-inflamatória também podem fazer 

parte da constituição dos suplementos alimentares para as articulações [33]. 

3.3. Intervenção Farmacêutica 

As principais linhas de atuação na patologia osteoarticular, no que toca ao farmacêutico, são a 

identificação precoce da doença, a atuação nos fatores de risco modificáveis e o acompanhamento 

do tratamento, garantindo a sua aderência, efetividade e segurança. Para além disto, a educação e 

formação do utente devem constituir igualmente preocupações do farmacêutico [39]. A educação e 

formação passam por incentivar o utente para a adoção de um estilo de vida saudável com destaque 

para a alimentação e exercício físico adequados. Estas duas últimas estratégias tornam-se 

fundamentais não só para o controlo da osteoartrose, como também para a sua prevenção, que se 

torna inadiável dada a sua elevada prevalência. Tendo ainda em conta a ausência de uma cura 

definitiva para a osteoartrose, o recurso a suplementos para prevenção e complemento do tratamento 

torna-se cada vez mais comum [45], assumindo novamente o farmacêutico um papel crucial aquando 

o seu aconselhamento. Com este propósito, a FF desenvolveu uma ação junto da população, intitulada 

por “Dê vida às suas articulações” (Anexo 16) e uma ação para a equipa da farmácia, onde apresentei 

um poster intitulado por “Articulações: A importância dos suplementos” (Anexo 18). 
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3.3.1. Ação junto da população – “Dê vida às suas articulações” 

No mês em que se comemora o Dia Mundial da Atividade Física, mês de abril, a FF em 

colaboração com o ginásio Happy Place realizou no Parque Urbano de Lousada um Rastreio Postural 

e de Flexibilidade e uma Aula de Treino Funcional (Anexo 16).  

A atividade iniciou-se com o Rastreio Postural e de Flexibilidade. A realização deste tipo de 

rastreios mostra-se útil, pois permite conhecer qual a amplitude de movimento de várias articulações 

do nosso corpo e, ao mesmo tempo, identificar quais os grupos músculos-articulares que possuem 

menor flexibilidade, possibilitando enfatizar estas regiões com exercícios adaptados [46]. Para 

efetuar a avaliação da postura e da flexibilidade foram realizados 4 exercícios (Figura 1): 

a) Avaliação do desvio postural – este exercício consiste em esticar os braços e verificar se ficam 

alinhados com os ombros e paralelos com o solo. Caso isto não se verifique existe um desvio 

postural. De forma a avaliar este parâmetro estabeleceu-se dois critérios: desvio postural – sim e 

desvio postural – não. 

b) Avaliação da flexibilidade do tronco em pé – este exercício tem como objetivo inclinar o tronco 

e verificar a distância que as mãos, com os braços esticados conseguem alcançar nos membros 

inferiores. Para avaliar este parâmetro estabeleceu-se como 1 – mãos atingem pouco mais que os 

joelhos, 2 – mãos ficam abaixo dos joelhos e 3 – mãos conseguem atingir os pés. 

c) Avaliação da flexibilidade do tronco em decúbito ventral – este exercício tem como objetivo 

elevar ao máximo o tronco, levantando o queixo do solo, sem fazer extensão do pescoço. Com 

fita métrica é medida a distância alcançada entre o queixo e o colchão. Segundo valor já 

estabelecido, o ideal é chegar aos 30 centímetros (cm) de distância. Assim, para avaliar este 

parâmetro estabeleceu-se 2 critérios: inferior a 30 cm e superior ou igual a 30 cm. 

d) Teste senta e alcança – este exercício consiste em estender os braços, colocando as mãos sobre a 

caixa de medição e tentar alcançar a maior distância.  A distância é medida em centímetros e, de 

seguida, os resultados são comparados com os valores de referência constantes numa tabela 

normalizada (Anexo 19), tendo em conta o sexo e idade. Depois desta comparação a flexibilidade 

foi dividida em 5 categorias: ruim, abaixo da média, média, acima da média e excelente [47]. 

 Figura 1 – Exercícios realizados no Rastreio Postural e de Flexibilidade. 
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Os resultados obtidos, aquando a realização dos exercícios, foram registados em tabelas 

(Anexo 20) e, posteriormente, tratados em gráficos de barras (Figura 2). A amostra não é elevada, 

pois apenas participaram 28 pessoas no rastreio. A maioria dos participantes pertencem ao sexo 

feminino (participou apenas um homem) com idades compreendidas entre os 27 e os 68 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com os resultados, a maior parte da população em estudo não apresenta desvio 

postural. Em relação à flexibilidade do tronco esta foi mais notória no exercício da avaliação da 

flexibilidade do tronco em pé, pois a maioria da população conseguiu levar as mãos aos pés. No 

exercício da avaliação da flexibilidade do tronco em decúbito ventral, a maioria não conseguiu atingir 

a distância ideal de 30 cm, visto que a realização deste exercício requer um maior esforço por parte 

dos músculos extensores do tronco, o que dificulta a sua realização. O último exercício, o teste senta 

e alcança, permite avaliar a flexibilidade de várias articulações, como das articulações dos membros 

superiores e inferiores e da coluna vertebral e, a partir dos resultados pode-se inferir que mais de 

metade da população apresenta um grau de flexibilidade razoável, pois a maioria enquadra-se na 

categoria “média” ou nas categorias acima desta. 

Depois do rastreio, a equipa do Happy Place deu a aula de treino funcional (Anexo 21) e a 

adesão foi bastante superior à do rastreio. Esta aula realizada ao ar livre teve como objetivo incentivar 

a população para a prática de exercício físico, dado a movimentação das articulações ser crucial para 

a homeostasia dos processos anabólicos e catabólicos que ocorrem ao nível do tecido articular. 

Para além de participar na realização destas duas atividades, distribuí panfletos aos 

participantes. Estes panfletos (Anexo 17) tinham como objetivo informar as pessoas sobre os 

principais fatores envolvidos no desgaste das articulações e explicar a importância da adoção de um 
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Figura 2 – Resultados obtidos para os exercícios realizados no Rastreio Postural e de Flexibilidade. 
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estilo de vida saudável (alimentação equilibrada e prática de exercício físico) e o papel benéfico dos 

suplementos para a saúde das articulações. 

3.3.2. Formação interna – “Articulações: A importância dos suplementos” 

Como referido anteriormente a constituição dos suplementos para as articulações tem por base 

os principais componentes que compõem a articulação. Assim, torna-se fundamental que os 

farmacêuticos e os técnicos de farmácia compreendam a composição anatómica-fisiológica das 

articulações, pois só assim percebem o porquê destes suplementos terem na sua constituição o sulfato 

de glucosamina, o sulfato de condroitina, o colagénio e o ácido hialurónico. Com este propósito 

apresentei à equipa da FF um poster (Anexo 18) que comtemplava toda a composição da articulação 

e diversos suplementos que existem no mercado, com informação desde a descrição da sua 

composição, indicação e posologia. Nesta formação tentei ainda realçar alguns pontos que devem ser 

tidos em conta aquando o aconselhamento destes suplementos, como o fato destes suplementos não 

serem substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado e de um estilo de vida saudável. 

4. Considerações finais 

A realização deste trabalho permitiu afirmar o papel do farmacêutico junto da população, 

demonstrando que não é só através dos conselhos que são dados no atendimento que pretende 

contribuir para o melhoramento da qualidade de vida das pessoas, mas também através da realização 

de ações de caráter prático, como o caso da aula de treino funcional. Posto isto, penso que os objetivos 

inicialmente propostos foram cumpridos, tendo contribuído o rastreio e a aula para a 

consciencialização da importância do exercício físico na saúde das articulações e a formação interna 

para o melhoramento do aconselhamento que é prestado aquando a sugestão dos suplementos para 

as articulações, permitindo distinguir a FF como um espaço de saúde que presta aconselhamento 

diferenciado e de qualidade. Paralelamente a realização deste trabalho aumentou imenso o meu 

conhecimento acerca destes produtos, tendo contribuído para a minha formação profissional. 
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Tema 2 – Cross-selling e Up-Selling na Farmácia Comunitária 

1. Enquadramento 

Nos últimos anos, as farmácias comunitárias sofreram importantes alterações e ficaram 

sujeitas a uma crescente concorrência e a um público-alvo cada vez mais exigente e informado. 

Torna-se assim essencial que as farmácias se afirmem como espaços de saúde e de bem-estar e não 

apenas como locais de dispensa de MSRM, com o objetivo de conquistar novos utentes fidelizando-

os e manter os que já têm. Neste sentido, é importante que os profissionais de farmácia apostem no 

desenvolvimento das suas competências em comunicação interpessoal, em técnicas de atendimento 

e em técnicas de venda [48 e 49]. Neste ponto é importante frisar que o ato de venda em farmácia, 

mais corretamente atendimento farmacêutico, difere dos restantes negócios, porque frequentemente 

está em causa a saúde e o bem-estar dos utentes, devendo assim os profissionais de saúde aconselhar 

os produtos/serviços que consideram mais indicados e que vão de encontro às necessidades e 

preferências do utente, tendo sempre em conta a ética profissional [49 e 50]. Desta forma, torna-se 

pertinente que as farmácias desenvolvam para estes produtos/serviços técnicas de venda eficazes que 

proporcionem satisfação aos seus utentes, como o cross-selling e o up-selling. 

2. Motivações para a realização do tema e objetivos 

Apesar de os farmacêuticos/técnicos da FF já aplicarem, de forma espontânea, estas técnicas 

de venda na maioria dos seus atendimentos, é sempre importante uniformizar a equipa relativamente 

aos seus conceitos/objetivos, à forma como devem proceder durante as fases de atendimento, para 

que estas técnicas se demonstrem efetivas, e ao conhecimento dos produtos/serviços existentes na 

FF que podem ser sugeridos numa venda cruzada (cross-selling) ou numa venda vertical (up-selling). 

Neste sentido, realizei uma formação interna, em formato PowerPoint (Anexo 22), para a equipa da 

FF abordando os aspetos anteriores, tendo por base a informação científica referenciada nos pontos 

3 e 4. Adicionalmente, elaborei um documento (Anexo 23) que compila diversos produtos/serviços 

que podem ser aconselhados para determinado problema de saúde, no contexto de cross e up-selling. 

Assim, a realização deste projeto teve como objetivos aumentar ainda mais o interesse da equipa para 

a aplicação destas técnicas de venda; proporcionar à equipa um documento de consulta rápida dos 

produtos/serviços que podem ser cruzados no atendimento; aplicar de forma gradual as estratégias 

elaboradas no Anexo 23 no sistema informático da FF, Sifarma 2000 e, por último e mais importante, 

distinguir a FF como um espaço de saúde que presta aconselhamento diferenciado e de qualidade aos 

seus utentes. A nível pessoal este trabalho teve como objetivos aumentar o meu conhecimento sobre 

os diversos produtos existentes na farmácia e em que situações estes podem ser aconselhados. 

3. Cross-selling e up-selling: conceitos e objetivos 

A aplicação do cross e up-selling no trabalho diário realizado na farmácia permite converter o 

atendimento do utente num serviço personalizado e de qualidade. Estas duas técnicas de venda são 
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diferentes, mas o ideal é que ambas se complementem para alcançar a satisfação do utente e, 

paralelamente, aumentar a rentabilidade da farmácia [49]. 

A técnica de cross-selling (venda cruzada) consiste em sugerir um ou mais produtos/serviços 

complementares à aquisição inicial. Pode decorrer da identificação de necessidades por parte do 

profissional de farmácia que, embora desconhecidas do utente, são efetivas, e de cuja satisfação 

ficaria privado se não fosse informado, ou de necessidades identificadas pelo utente [51 e 52].  

Na prática farmacêutica podem-se considerar dois tipos de cross-selling: direto e marginal. 

Diz-se que o cross-selling é direto quando se sugere a aquisição de um produto/serviço complementar 

à ação do primeiro. Tem, no fundo, a ver com a situação concreta que conduziu o utente à farmácia, 

como a dispensa de MSRM [51 e 52]. Isto permite otimizar a relação com o utente e, na maioria dos 

casos, ajuda à sua fidelização, assim como possibilita uma maior qualidade do serviço prestado, 

dando uma grande relevância ao aconselhamento farmacêutico [49]. Mas o cross-selling também 

pode ser marginal consistindo na sugestão de um produto/serviço marginal à situação que conduziu 

o utente à farmácia. Este tipo de cross-selling pode decorrer da situação inicial e, por isso, funcionar 

como um complemento informativo, contribuindo, ao mesmo tempo, para a fidelização do utente, já 

que deixa implícita a demonstração de um certo nível de preocupação. Por outro lado, também pode 

decorrer da observação de algum facto ou é veiculado por comentários do utente, extra situação 

inicial, ao longo do atendimento. Assim, toda a informação compartilhada durante o atendimento é 

pertinente e passível de gerar um cross-selling [51 e 52]. 

Enquanto profissionais de saúde, os farmacêuticos devem encarar a venda cruzada como uma 

atenção personalizada que permite melhorar a qualidade de vida dos utentes e não como um lucro 

adicional para a farmácia, pois tem como objetivos complementar necessidades, prevenir e evitar 

recaídas, contornar efeitos secundários e complementar a atividade do tratamento atual [52]. 

A outra técnica de venda, up-selling (venda vertical) consiste em aumentar o consumo dos 

produtos ou serviços que os utentes já utilizam ou em consumir produtos de maior valor que os 

habituais [52]. Na farmácia aplicamos muito esta técnica através de promoções, por exemplo na 

aquisição de um produto que tem associado a oferta de outro. Assim, o up-selling tem três objetivos 

principais: potenciar a satisfação do utente relativamente ao investimento efetuado, fidelizá-lo à 

farmácia e ao produto e permitir à farmácia racionalizar a gestão dos seus stocks [51]. 

A utilização do cross e up-selling tem um timing próprio, pois cada atendimento é um caso 

diferente e o momento ideal depende de uma série de variáveis: o tipo de situação, os 

produtos/serviços envolvidos, o tempo disponível para o atendimento, o tipo de cliente e a sua relação 

com a farmácia. No entanto, existem algumas “regras de ouro” que os profissionais de farmácia 

devem ter em atenção: nunca se deve usar o cross-selling antes de se resolver o problema inicial, 

pois pode diminuir as expetativas do utente, perdendo-se ambas as vendas. Ao invés disso, a 

resolução da situação inicial cria uma relação de empatia e confiança com o utente, ficando este mais 
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suscetível a outras sugestões. Assim, para o sucesso destas estratégias de venda, deve-se utilizar a 

informação no momento certo e na quantidade certa, nunca esquecendo que a sugestão tem primeiro 

que estar devidamente contextualizada e, por fim, justificada com uma argumentação bem 

fundamentada [51]. Muitas vezes estas duas técnicas não acontecem por receio dos profissionais 

perderem um utente por aconselharem mais um produto/serviço. Para eliminar este receio, é 

importante aproveitar o tempo dispensado no atendimento para reunir informações sobre as 

necessidades dos utentes, descobrindo assim o produto/serviço certo para o utente certo [53 e 54]. 

Posto isto, verifica-se que o sucesso do cross e up-selling depende da conjugação de três 

fatores essenciais: da equipa da farmácia, dos produtos/serviços e do utente. 

3.1 Equipa da farmácia 

A imagem da farmácia é muito importante e quem faz o atendimento é o “cartão de visita” da 

farmácia, pelo que todos os colaboradores envolvidos no atendimento são responsáveis em grande 

parte pelo sucesso desenvolvido diariamente. O atendimento é um elo importante no relacionamento 

com os utentes, o qual deve ser bem estruturado, faseado e sequencial. Assim, o farmacêutico e os 

restantes profissionais devem ter em conta alguns aspetos: devem demonstrar que o seu interesse não 

é apenas vender, mas também a resolução das necessidades e problemas do utente; devem realizar 

uma comunicação de qualidade, que transpareça o cuidado, a disponibilidade e a atenção que os 

utentes exigem; devem demonstrar confiança, profissionalismo e compromisso, pois gera grande 

parte do reconhecimento por parte dos utentes e, por fim, devem fazer com que os utentes recordem 

de bom grado o modo como foram atendidos, pois deles depende a rentabilidade da farmácia [49]. O 

cumprimento destes aspetos permite iniciar e manter um relacionamento de confiança e compromisso 

para o futuro com os utentes, criando-se as condições necessárias para que as estratégias de cross e 

up-selling sejam aplicadas com eficácia. 

3.1.1 Fases do atendimento e a importância da comunicação 

Vários estudos demonstraram que se obtêm melhores resultados terapêuticos quando os 

profissionais de farmácia usam boas técnicas de comunicação aquando o atendimento. Verificou-se 

que uma comunicação eficaz pode contribuir para o esclarecimento de questões relacionadas com a 

patologia e respetivo tratamento, ajudar na adesão terapêutica e na sugestão de outros 

produtos/serviços (cross e up-selling) que complementam o tratamento inicialmente proposto [49]. 

O atendimento inicia-se com o acolhimento e receção do utente, devendo o farmacêutico estar 

preparado para o cumprimentar de forma amável e cordial, por exemplo “Bom dia, em que lhe posso 

ser útil?”. Sendo o primeiro contacto determinante, deve-se iniciar o atendimento com um sorriso 

atencioso e com um bom contacto visual, os quais devem ser mantidos ao longo do mesmo, pois 

demonstram confiança, simpatia e disponibilidade, colocando o utente à vontade. É também muito 

importante saber o nome do utente e passar a tratá-lo pelo seu nome e, caso se aplique, pelo seu grau 

académico, transmitindo a ideia de que ele é importante para ser lembrado. De seguida é essencial 
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entender o que motivou o utente à farmácia e identificar as suas necessidades. Isto exige a utilização 

de boas capacidades de comunicação, como o uso efetivo de questões e a escuta ativa, porque nesta 

fase pretende-se determinar qual o produto/serviço que melhor se adapta às necessidades do utente. 

É muito importante que o utente perceba que o farmacêutico o escuta e o entende, pois transmite uma 

mensagem de cuidado e atenção, estabelecendo-se uma relação de empatia. A empatia transmite ao 

utente não só que o ouviu e percebeu, mas também que entendeu os seus sentimentos e emoções, 

aumentando a confiança que este deposita no profissional de saúde. Para demonstrar a escuta ativa, 

o farmacêutico pode usar palavras como “sim”, “entendo”, “claro”, e colocar o corpo em posição de 

escuta (ligeira inclinação para a frente) e relaxado (braços não cruzados e mãos fora dos bolsos). Em 

relação às questões, estas devem ser colocadas de forma pertinente demonstrando que não se pretende 

apenas fechar uma venda, mas sim obter informação que ajude a identificar as 

necessidades/problemas do utente. Deve-se assim começar por colocar questões abertas (“o quê”, 

“quando”, “como”), o que encoraja os utentes a fornecer informação. Contudo, mais adiante na 

conversação, podem ser apropriadas as questões fechadas (limitam a resposta a “sim” ou “não”) para 

obter informação mais precisa e prática, o que pode ajudar no aconselhamento. É ainda importante 

referir que a informação fornecida durante este processo deve ser relevante (importante e 

significativa para o assunto em questão), suficiente (na quantidade necessária, nem pouca nem 

excessiva), correta, fiável, concisa e nivelada ao entendimento do utente, para que este sinta que está 

a ser acompanhado e compreendido nas suas necessidades. O farmacêutico deve também demonstrar 

coerência entre a mensagem verbal e a expressão facial (comunicação não verbal), inclusive a 

projeção da voz e tom, o qual deve ser calmo e suave, transmitindo confiança, apoio e conforto [49]. 

A obtenção de informações pertinentes permite ao farmacêutico efetuar uma intervenção 

efetiva e segura, selecionar os produtos mais adequados e ir ao encontro das expetativas do utente. 

Neste ponto, é importante realçar a coordenação dos produtos sugeridos com as motivações do 

utente, sendo fundamental para o sucesso do cross e up-selling. Ao aconselhar um produto, deve-se 

salientar o seu valor subjetivo, ou seja, as suas vantagens e benefícios, demonstrando que vai de 

encontro ao que o utente pretende. 

Ao conseguir acordos consistentes ao longo do atendimento, todas as possíveis objeções 

deverão estar minimizadas e o nível de aceitação do produto deverá estar reforçado, pelo que o fecho 

é o resultado final. Nesta fase deve-se procurar entender se as questões/necessidades do utente estão 

atendidas e satisfeitas. Um bom fecho de atendimento garante que o utente regresse com a noção de 

que será bem atendido e gera entendimentos favoráveis sobre a intervenção do farmacêutico e sobre 

a farmácia, podendo nestes utentes as técnicas de cross e up-selling se demonstrarem efetivas [49]. 

3.2 Conhecimento dos produtos  

O conhecimento dos produtos é o ponto-chave para o sucesso das vendas na farmácia. Este 

conhecimento engloba compreender as indicações, a forma de administração e a posologia e, ainda, 
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saber como demonstrar os produtos de forma confiante, incluindo as suas vantagens e benefícios, 

pois são estes que convertem as caraterísticas do produto em razões para comprá-lo.  

A formação contínua afirma-se nesta área, porque uma das principais razões que levam os 

utentes a comprar na farmácia é o facto de saberem que lá obtêm informação correta e 

aconselhamento sobre os produtos pretendidos.  

Para além disto, todos os profissionais que prestam atendimento ao público na farmácia devem 

saber onde os produtos estão guardados (incluindo os que estão em exibição e em stock) e que marcas 

existem em stock e quais as que estão a ser publicitados a nível da comunicação social ou na farmácia, 

pois é muito provável que sejam pedidos, garantindo-se assim que nenhuma oportunidade de venda 

é perdida [49 e 53]. Recomenda-se também a não sugestão de produtos sem rotação ou antigos, 

correndo-se o risco de o utente gostar e na próxima ida à farmácia já não existir, gerando-se 

insatisfação. O mais correto será definir com toda a equipa da farmácia quais os produtos/serviços 

que devem ser sugeridos aquando o cross e up-selling. 

3.3 Perfil dos utentes 

Identificar o perfil/comportamento do utente pode ser uma mais valia para que as técnicas de 

cross e up-selling se efetuem de forma eficaz, pois apesar destas técnicas se dirigirem a todos os 

utentes, a tipologia de um dado utente pode originar, dentro da mesma situação, necessidades 

diferentes e, consequentemente, sugestões diferenciadas para um cross e/ou up-selling [51]. Esta 

capacidade de personalizar o atendimento demonstra ser uma mais valia para a farmácia, pois 

certamente consegue ganhar a fidelização do utente e desta várias vantagens, como a possibilidade 

de aumentar as vendas e a possibilidade deste fazer publicidade positiva a respeito da farmácia, aliado 

ainda ao facto de que custa quatro vezes mais à farmácia vender um produto a um novo utente em 

comparação a um utente já habitual e fidelizado [49 e 53].  

4. Aplicação prática do Cross-selling e up-selling na farmácia comunitária 

De seguida serão desenvolvidos, com base em informação científica, alguns temas em que as 

estratégias de cross e up-selling se podem demonstrar efetivas. A escolha dos temas teve por base as 

principais patologias/situações que me foram surgindo ao longo do estágio, estando muito 

relacionadas com a sazonalidade das vendas, tendo tido necessidade de explorar com mais pormenor 

quais os produtos/serviços que podem ser sugeridos nestes casos. No entanto, tentei abranger o 

máximo de temas possíveis, estando representado no Anexo 23 as possíveis estratégias de cross-

sellig e up-selling para os restantes temas, em forma de esquema. Todos os produtos mencionados 

existem na FF e foram sugeridos de acordo com as necessidades/preferências da farmácia. 

4.1 Herpes labial 

O herpes labial é uma infeção contagiosa e crónica causada pelo vírus Herpes Simplex tipo 1 

(HSV-1). Corresponde a uma erupção cutânea e das membranas mucosas, em particular dos lábios. 

A infeção primária ocorre geralmente na infância, depois o vírus recua e permanece latente no 
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gânglio sensorial. Estímulos como febre, menstruação, exposição à luz solar e infeções respiratórias 

superiores podem reativar o vírus [55 e 56]. Em 60% das pessoas afetadas, o herpes labial é precedido 

de sinais de alerta, que são conhecidos como "sintomas prodrómicos" como dor, sensação de picada, 

comichão ou formigueiro no local de desenvolvimento subsequente das vesículas. Dentro de 24 horas 

da fase prodrómica, aparecem múltiplas vesículas agrupadas que depois rebentam formando uma 

crosta, a qual pode sangrar com facilidade. Normalmente a sua resolução ocorre dentre de 5 a 15 

dias, não deixando cicatrizes [57]. No entanto, o desconforto causado e a inconveniência devido a 

problemas de estética tornam a prevenção e o tratamento rápido e eficaz cada vez mais importante e 

procurado. A prevenção passa por evitar os potenciais fatores de reativação do vírus, assim o 

aconselhamento farmacêutico pode passar pela recomendação da utilização de protetor solar, 

nomeadamente, sticks labiais com fator de proteção solar (FPS) 50+, apresentando como exemplo o 

Photerpès stick labial da Bioderma® [55, 57 e 58].  

O tratamento deve-se iniciar logo após o aparecimento dos sintomas prodrómicos [59]. Na 

farmácia existem MNSRM de aplicação tópica sob a forma de creme, gel ou pomada que ajudam no 

alívio dos sintomas e aceleram a cicatrização das lesões [58 e 60]. Apresentam na sua composição o 

agente antivírico aciclovir - Zovirax®, Aciclosina®. Alguns MNSRM podem ainda conter um 

derivado da cortisona, como a hidrocortisona - Zoviduo® - demonstrando vantagens, pois reduz a 

duração do herpes e impede o aparecimento da lesão ulcerosa [61]. A ação destes produtos pode ser 

complementada pela utilização de pensos - Compeed® - que se aplicam sobre as lesões e atuam como 

um escudo contra a propagação do vírus e criam um ambiente ótimo para a cicatrização [62]. A 

secura labial e a descamação são efeitos pós-infeção que podem ser compensados com hidratantes, 

nomeadamente sticks/balsámos labiais da Neutrogena®, Avène® e Bioderma®, por exemplo [63]. 

Em pessoas cuja reativação do vírus é habitual faz ainda sentido aconselhar suplementos 

alimentares que reforcem o sistema imunitário. Alguns estudos demonstraram que a suplementação 

com selénio, zinco e vitaminas antioxidantes (A, C e E) pode ser benéfica, pois os resultados obtidos 

demonstraram que houve uma cura mais rápida e eficaz das lesões e também uma redução do número 

de casos subsequentes, em comparação com o grupo controlo (tratamento só com aciclovir) [64 e 

65]. Assim, na farmácia comunitária podem ser aconselhados suplementos como o Bioactivo® 

Selénio+Zinco, Win-Fit® imuno, Cevit®, Multivit®, entre outros. 

Posto isto, o herpes labial é uma situação em que a estratégia de cross-selling, descrita no 

Anexo 23, se pode demonstrar efetiva, dando para cruzar produtos que vão desde a prevenção até ao 

tratamento. Durante o estágio tive a oportunidade de efetuar, diversas vezes, a venda cruzada do 

Zovirax® com o Photerpès stick labial da Bioderma®. 

4.2 Rinite alérgica e Conjuntivite alérgica 

O meu período de estágio abrangeu toda a primavera, altura habitualmente associada a um 

aumento de sintomas relacionados com as alergias respiratórias, nomeadamente a rinite alérgica, a 



 

 
36 

 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA – FARMÁCIA FONSECA 

qual pode estar associada à conjuntivite alérgica. Assim, durante o estágio tive a oportunidade de 

aplicar as estratégias de cross-selling e up-selling descritas no Anexo 23 para estas duas patologias. 

A rinite alérgica é uma inflamação da mucosa nasal causada por agentes alergénicos (pólenes, 

ácaros), que ao entrarem em contacto com as vias respiratórias desencadeiam uma reação de 

hipersensibilidade mediada por anticorpos IgE. Os sintomas mais comuns incluem rinorreia, 

congestão nasal, prurido nasal e espirros. O tratamento da rinite alérgica combina uma série de 

medidas que incluem evitar os agentes causadores da reação alérgica e recorrer a alguns 

medicamentos que podem ajudar no alívio dos sintomas [66 e 67]. 

A limpeza nasal com soluções salinas isotónicas – Rhinomer®, Isomar®, Sterimar® – 

demonstrou-se benéfica no alívio sintomático da congestão nasal [67], pois humidificam e limpam 

de forma eficaz removendo os potenciais alérgenos e o excesso de secreções e, consequentemente, 

preparam a mucosa para a aplicação dos descongestionantes tópicos. Os descongestionantes nasais 

tópicos têm na sua composição agentes simpaticomiméticos como a fenilefrina, xilometazolina e 

oximetazolina – Vibrocil®, Vibrocil® Actilong e Rinerge®, respetivamente - que atuam nos recetores 

alfa-adrenérgicos provocando vasoconstrição ao nível das fossas nasais [68]. Podem ainda ter na sua 

composição agentes anti-histamínicos como a azelastina - Allergodil® - que inibem a síntese de 

mediadores químicos envolvidos na reação alérgica como a histamina. Outro grupo de fármacos 

bastante eficazes são os corticosteroides de aplicação nasal, como o Flonaze®, capazes de diminuir a 

resposta inflamatória e a produção de muco [67].  

Para o alívio dos restantes sintomas decorrentes da reação alérgica, rinorreia, espirros e prurido 

nasal, podem ser aconselhados anti-histamínicos orais, que atuam como antagonistas dos recetores 

H1 da histamina. No mercado existem poucos anti-histamínicos de venda livre, havendo como 

exemplos o Heperpoll®, Telfast® 120, Fenistil® e Tavégyl®. Estes fármacos podem ser divididos 

quanto à sua capacidade em atravessar a barreira hematoencefálica e provocar sedação, assim os de 

1ª geração são os anti-histamínicos sedativos (Fenistil® e Tavégyl®) e os de 2ª geração anti-

histamínicos não sedativos (Heperpoll® e Telfast® 120). No atendimento deve-se aconselhar os de 2ª 

geração, no entanto, se se aconselhar os de 1ª geração deve-se recomendar a sua toma à noite [69].  

O aconselhamento de bálsamos reparadores e hidratantes da pele seca, gretada e com cieiro do 

nariz e dos lábios, por exemplo da Neutrogena® e Bioderma® é outro cross-selling possível, pois o 

ato de assoar o nariz, comum na rinite alérgica, pode danificar a pele à volta do nariz [70]. 

A conjuntivite alérgica, como já referido, está associada à rinite alérgica em 30% a 70% das 

pessoas afetadas [71]. A fisiopatologia destas duas manifestações alérgicas é comum, caraterizando-

se a conjuntivite alérgica por uma inflamação da conjuntiva. Para além do prurido, sinal 

patognomónico das duas manifestações, a conjuntivite alérgica traduz-se por olhos lacrimejantes e 

vermelhos, sensação de picadas, dificuldade em suportar a luz e pálpebras vermelhas e inchadas [72].  
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Tal como para a rinite alérgica, sempre que um utente chega à farmácia com estes sintomas, o 

farmacêutico deve alertar para a importância da redução da exposição ao agente alergénico. 

Adicionalmente, pode aconselhar colírios para o alívio dos sintomas. Na farmácia comunitária não 

existem muitos colírios de venda livre, no entanto, os que existem têm na sua composição agentes 

anti-histamínicos, agentes estabilizados dos mastócitos ou agentes simpaticomiméticos. Os agentes 

anti-histamínicos como a azelastina, substância ativa do Allergodil®, bloqueiam os recetores da 

histamina e aliviam o prurido e a vermelhidão associados [73]. O segundo grupo de fármacos, os 

estabilizados dos mastócitos, como o cromoglicato de sódio, substância ativa do Opticrom® e do 

Fenolip®, inibem a reação alérgica ao estabilizarem as membranas dos mastócitos, evitando a 

libertação de histamina pelo antigénio e por outros mediadores inflamatórios. É recomendado que o 

tratamento com estes agentes se mantenha durante o período de exposição ao alérgeno, mesmo se 

livre de sintomas, por forma a evitar a sua manifestação [74]. Os agentes simpaticomiméticos, como 

a oximetazolina (Allerjon®), também são ativos por via ocular, atuando nos recetores alfa-

adrenérgicos localizados nas arteríolas da conjuntiva produzindo vasoconstrição e, 

consequentemente, diminuição da congestão conjuntival, vermelhidão e edema presentes na 

conjuntivite alérgica [75]. O tratamento sistémico com anti-histamínicos orais (Fenistil®, Tavégyl®, 

Heperpoll® e Telfast® 120) pode oferecer um maior alívio dos sintomas, no entanto, é mais indicado 

quando outros sintomas alérgicos, como acontece na rinite, estão presentes [76]. 

Relembrar a importância da limpeza, como se verifica na rinite alérgica, pode gerar mais uma 

oportunidade de cross-selling. A limpeza ocular deve ser efetuada com compressas esterilizadas, por 

exemplo da Visex®, as quais possuem compatibilidade química e física com o filme lacrimal, 

permitindo uma remoção completa das secreções e de eventuais corpos estranhos, poeiras, entre 

outros agentes alergénicos. No caso de inflamação, estas compressas podem ser arrefecidas em 

saqueta fechada no frigorífico, constituindo mais uma vantagem do produto, que certamente ajudará 

a aumentar a recetividade do utente para a sua aquisição [77]. 

Tendo em conta a etiologia destas duas manifestações, a aplicação do cross-selling demonstra 

ser vantajosa, pois ao associar a limpeza com o tratamento, aumentasse a probabilidade de sucesso 

do tratamento e prevenisse a manifestação dos sintomas ao eliminar os agentes alergénicos. 

4.3 Picadas de insetos 

Com a chegada do verão, o aumento da temperatura e da humidade do ar, cresce o risco de 

picadas de insetos e ao longo dos meses de junho e julho verifiquei isto, pois frequentemente aparecia 

uma pessoa na farmácia a pedir aconselhamento para o alívio dos sintomas decorrentes da picada. 

Desta forma tive necessidade de explorar as possíveis estratégias de cross-selling e up-selling (Anexo 

23) que podem ser aplicadas neste caso, tendo em vista o melhor resultado terapêutico para o utente. 
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Na maior parte dos casos, após a picada de inseto desencadeia-se uma reação alérgica e, de 

seguida, a libertação de mediadores químicos/inflamatórios que explicam os sintomas como o 

prurido intenso, o inchaço e a vermelhidão no local da picada [78]. 

 Para o tratamento da alergia à picada de inseto, recomenda-se a aplicação imediata de gelo ou 

de compressas frias (por exemplo, Moustidose® compressas calmantes) no local da picada, 

promovendo uma vasoconstrição e diminuição da inflamação. Para um alívio eficaz da dor, irritação 

e prurido deve-se aconselhar um creme/pomada/gel apropriado que tenha na sua composição anti-

histamínicos como o maleato de dimetindeno (Fenistil®, Balpic®), a clorfenoxamina (Systral®), a 

prometazina (Fenergan®) e a difenidramina (Benardema®, Benergina®), que reduzem 

consideravelmente a hiperpermeabilidade dos capilares associados às reações de hipersensibilidade. 

Para além do efeito anti-histamínico, estas substâncias ativas também apresentam propriedades 

anestésica locais, aliviando rapidamente o prurido e a irritação associada [79]. Nos casos de prurido 

e ardor intensos deve-se optar ainda por produtos que têm na sua composição agentes com 

propriedades calmantes, adstringentes e protetoras como a calamina (Benaderma® creme, Caladryl® 

creme, Uriage® prucerid creme) e agentes com propriedades refrescantes e suavizantes como o 

mentol (Aveeno® skin relief mentol, Chicco® roll-on lenitivo pós-picada).  

A venda destes cremes/pomadas/géis pode ainda ser cruzada com anti-histamínicos orais 

(Fenistil®, Tavégyl®, Heperpoll® e Telfast® 120) para um alívio mais rápido dos sintomas, 

principalmente do prurido intenso. O alívio deste sintoma é muito importante, pois deve-se evitar 

coçar a área afetada, por forma a evitar o agravamento do quadro com uma infeção secundária [78]. 

Os profissionais de farmácia podem também aconselhar medidas para prevenir potenciais 

picadas como o uso de repelentes de insetos, constituindo esta medida um potencial cross-selling. 

Na farmácia dispensam-se sobretudo repelentes tópicos sob a forma de roll-on, spray, leite corporal 

e pulseiras/fitas, os quais podem ter na sua composição ingredientes de origem natural ou sintética. 

Estes ingredientes constituem substâncias quimicamente voláteis que libertam um odor repulsivo, 

desencorajando a aproximação dos insetos. Dentro dos repelentes sintéticos, o mais usado é o DEET 

(N, N-dietil-m-toluamida), o qual é detetado, como um odor indesejável, pelos recetores olfativos do 

inseto, evitando a sua aproximação. No mercado existem várias formulações de repelentes que 

contêm este ingrediente ativo, existindo na FF o Previpiq® roll-on e o Tabard® aerossol. Outro 

repelente sintético é a permetrina presente nas fitas e no spray da marca Ztop®. É importante referir 

que o spray Ztop® apenas pode ser aplicado no vestuário e tecidos e não na pele, porque o seu 

mecanismo de ação (bloqueia os poros das antenas dos mosquitos fêmeas) requer um contacto direto 

com o inseto. O leite corporal Moustidose® também é eficaz contra as picadas de insetos, tendo como 

ingrediente ativo sintético a icaridina, que possui uma ação comparável ao DEET [80 e 81].  

Os repelentes naturais baseiam-se em óleos de ervas, frutas cítricas, eucalipto, hortelã, entre 

outros. Na FF existe o spray e o roll-on da Chicco® e as pulseiras Parakito® que têm por base estes 
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óleos essenciais. A principal desvantagem destes é que têm de ser aplicados de forma mais frequente 

do que os repelentes sintéticos, dado serem altamente voláteis [80 e 81]. Por último, a FF possui 

outras opções, como o dispositivo anti-melgas da Chicco® que repele os insetos através de ultrassons. 

Estes dispositivos complementam a ação dos repelentes tópicos e, por esta razão, pode-se 

desenvolver mais uma oportunidade de cross-selling. 

4.4 Pernas cansadas 

A sensação de pernas cansadas ou pesadas pode ser provocada por um conjunto de fatores 

relacionados com o estilo de vida (sedentarismo e obesidade), a história de doença familiar e a idade 

avançada. Também a exposição ao calor, sobretudo no verão, contribui para esta sensação, a qual se 

agrava na maioria dos casos. Por esta razão, durante o estágio, sobretudo a partir do mês de junho, 

foram algumas as pessoas que se dirigiram à farmácia solicitando algum produto para o alívio da 

sensação de pernas cansadas e inchadas. Assim, também decidi abordar as principais estratégias de 

cross-selling e up-selling que podem ser aplicadas nesta situação (Anexo 23).  

As pernas pesadas são o sintoma mais comum da doença venosa crónica (DVC), uma anomalia 

na circulação sanguínea de retorno, pelo que a prevenção e o controlo deste sintoma torna-se 

fundamental para que o sangue retorne de forma saudável ao coração. A prevenção passa por seguir 

uma alimentação saudável, fazer exercício físico adequado e evitar maus comportamentos como usar 

sapatos altos e calças demasiado justas [82]. O controlo dos sintomas deve ser iniciado logo na fase 

inicial para evitar o aparecimento/progressão da DVC. Este controlo pode ser efetuado com o recurso 

a medicamentos venotrópicos, que visam aumentar o tónus das veias, diminuindo a distensibilidade 

e a estase venosa; melhorar as caraterísticas da microcirculação, normalizando a permeabilidade e a 

resistência capilar e aumentar a drenagem linfática [83]. Os princípios ativos responsáveis por estas 

propriedades são os bioflavonoides como a diosmina, a hidrosmina e a hesperidina, correspondendo 

no mercado ao Daflon 500®, Venopress®, Venex®, Venosmil®, Cyclo 3® e Almiflon®. Outros 

venotrópicos têm na sua composição plantas medicinais como o extrato seco de folha de videira 

vermelha (Antistax® e myTHERA® videira vermelha), cujo efeito farmacológico se deve, 

principalmente, ao seu conteúdo em flavonoides (quercetina e kaempferol) [84].  

Os medicamentos venotrópicos referidos anteriormente são de administração oral, no entanto, 

para um alívio mais eficaz e rápido da sensação de pernas cansadas, pode-se recomendar um 

medicamento venotrópico tópico, estabelecendo-se assim uma estratégia de cross-selling. Estes 

venotrópicos tópicos têm também na sua composição bioflavonoides como a hidrosmina 

(Venosmil®) e o extrato seco da folha de videira vermelha (Allestax®). A escina é uma saponina que 

também pode ser encontrada na constituição de alguns venotrópicos tópicos como o Venoparil® e 

demonstra eficácia no alívio deste sintoma, devido às suas propriedades tónico-venosas (diminui a 

hiperpermeabilidade capilar cutânea), anti-edematosas e anti-inflamatórias. A propriedade anti-

inflamatória é ainda reforçada por outro componente, o salicilato de dietilamina [85]. 
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Outra estratégia de cross-selling possível para este tema é o aconselhamento de meias de 

descanso (Lycia®, Scholl®, ScudoTex®), que apesar de não exercerem uma pressão tão contínua 

como as meias de compressão, são bastante úteis na prevenção de varizes, derrames e outros sinais 

da DVC, e no alívio de dores ligeiras como pernas cansadas/pesadas e retenção de líquidos. Já as 

meias de compressão exercem uma pressão contínua, mais intensa ao nível do tornozelo, existindo 

no mercado quatro classes de acordo com a pressão (classe I-leve; classe II-média; classe III-forte; 

classe IV-extra forte). Estas meias são normalmente prescritas por um médico para o tratamento de 

distúrbios venosos e linfáticos podendo, no entanto, ser aconselhadas como medida profilática a 

pessoas que permanecem muitas horas de pé [86 e 87]. 

5. Introdução no sistema Sifarma 2000  

Depois de realizar as tabelas do Anexo 23 e de dar a formação interna (Anexo 22) à equipa da 

FF, procedi à inserção das estratégias de cross-selling e up-selling no sistema informático Sifarma 

2000, na ferramenta ProdutosSugestão de Produtos. Os temas escolhidos para inserir no sistema, 

durante o meu estágio (de 16 de junho a 16 de julho de 2017), foram os desenvolvidos nos pontos 

4.1 Herpes Labial, 4.2 Rinite e Conjuntivite alérgica, 4.3 Picadas de insetos e 4.4 Pernas Cansadas. 

A escolha coincidiu com a sazonalidade das vendas para a época referida. Assim, por exemplo, ao 

passar no leitor ótico o Vibrocil® aparece uma janela com os produtos que podem ser aconselhados 

ao utente, como o Rhinomer®. Os restantes temas desenvolvidos no Anexo 23 serão posteriormente 

inseridos no sistema informático, de acordo com a sazonalidade das vendas e o interesse da FF. 

Esta ferramenta do Sifarma 2000 também permite verificar a efetividade das sugestões 

inseridas e, de acordo com dados fornecidos pela FF para o período mencionado, a efetividade foi 

superior para o tema Picadas de insetos. 

6. Considerações finais 

Tendo em conta os resultados obtidos e o feedback obtido pela equipa da FF posso afirmar que 

os objetivos inicialmente propostos foram alcançados e que este trabalho foi uma mais valia para a 

FF e para a minha formação profissional, pois contribuiu e continuará a contribuir para a distinção 

da FF como uma farmácia que presta aconselhamento diferenciado e, paralelamente, contribuiu para 

o meu crescimento profissional enquanto futura farmacêutica. 
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Tema 3 – Valormed: Gestão Correta dos Resíduos de Medicamentos 

1. Enquadramento 

Nos últimos anos, a produção de resíduos sólidos urbanos (RSU) tem vindo a aumentar e, 

segundo os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), no ano de 2014 foram 

produzidos 4,7 milhões de toneladas de RSU. Uma percentagem destes RSU, 2% segundo o INE, 

corresponde a embalagens vazias e medicamentos fora de uso e/ou fora de prazo [88]. Quando 

depositados indevidamente, por exemplo nos contentores de lixo indiferenciado, os resíduos de 

medicamentos (RM) podem provocar um importante impacto negativo no meio ambiente e, 

consequentemente, na saúde pública. Tendo em conta isto, houve necessidade de criar uma sociedade 

responsável pela recolha e tratamento seguros dos RM, a Valormed. A farmácia comunitária assume 

um papel importante na divulgação desta sociedade e dos seus objetivos junto da população. 

2. Motivações para a realização do tema e objetivos 

As farmácias comunitárias constituem a face mais visível da Valormed e representam a 

garantia de cobertura populacional indispensável ao cumprimento dos seus objetivos. Assim, as 

farmácias assumem a responsabilidade de sensibilização e esclarecimento dos cidadãos no ato de 

dispensa, constituindo-se estes estabelecimentos como os locais de receção de resíduos de 

embalagens vazias e medicamentos fora de uso entregues pelos utentes. Com a finalidade de cumprir 

estas responsabilidades, a FF decidiu desenvolver uma ação de sensibilização intitulada “Valormed: 

Os medicamentos fora de uso também têm remédio” a um grupo de crianças de um jardim de infância 

de Lousada. Esta palestra educativa teve como objetivo sensibilizar para a importância da reciclagem, 

nomeadamente para a importância do correto encaminhamento a dar às embalagens vazias e 

medicamentos fora de uso e, consequentemente, dar a conhecer o projeto Valormed. O objetivo 

seguinte foi apelar as crianças a transmitirem esta informação aos seus familiares, incentivando-os a 

entregarem na farmácia os resíduos de medicamentos que têm em casa e que já não utilizam. 

3. Valormed: Gestão dos resíduos de medicamentos 

A crescente urbanização e industrialização das sociedades modernas tem originado uma 

produção exponencial de RSU por habitante. Perante esta situação, os RSU passaram a ser uma 

prioridade no sentido de se encontrarem as melhores soluções para os minimizarem [89 e 90].  

Os RSU podem ter diferentes origens, destacando-se devido à sua persistência no meio 

ambiente e toxicidade, os RM compostos por moléculas orgânicas, que são rejeitados pela população 

quando já não têm uso. Estes resíduos incluem também o cartão, vidro, plástico e metal que compõem 

as embalagens e os folhetos informativos que acompanham os medicamentos [89 e 91]. 

Embora o setor do medicamento represente 2% dos RSU produzidos, houve necessidade de 

criar um sistema para a gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso, o 

Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens e Medicamentos (SIGREM), de modo a 
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que exista um processo de recolha seguro, evitando-se por razões de saúde pública, que estes 

produtos não estejam acessíveis como qualquer outro resíduo [89 e 92].  

A Valormed, entidade que gere o SIGREM é uma sociedade sem fins lucrativos, responsável 

pela gestão dos RM e resultou da colaboração entre a Indústria Farmacêutica, Distribuidores e 

Farmácias em face da sua consciencialização para a especificidade do medicamento enquanto resíduo 

[92]. Esta sociedade disponibiliza aos cidadãos, através dos contentores Valormed que se encontram 

instalados nas farmácias, um sistema cómodo e seguro para depositarem medicamentos de uso 

humano e/ou veterinário fora de prazo ou já não utilizados, materiais utilizados no seu 

acondicionamento e embalagem (cartonagens, folhetos informativos, frascos, blisters, ampolas), 

mesmo que contenham restos de medicamentos e acessórios utilizados para facilitar a sua 

administração (colheres, copos, seringas doseadoras, conta-gotas) [93 e 94]. Uma vez cheios, os 

contentores são selados e entregues aos distribuidores que os transportam para as suas instalações e 

os retêm em contentores estanques. Estes contentores são depois transportados para um Centro de 

Triagem, onde os resíduos são separados e classificados para, finalmente, serem entregues a gestores 

de resíduos autorizados responsáveis pelo seu tratamento: os materiais de embalagem são reciclados 

e os restos de medicamentos e restantes materiais são incinerados com valorização energética [93]. 

  Os medicamentos são os produtos de mais fácil acesso a todos os extratos sociais, o que tem 

levado a que o ambiente esteja constantemente em contacto com estes e com os RM resultantes. Os 

impactos ambientais dos RM prendem-se com o fato da sua elaboração ser feita com o intuito de 

obter efeitos biológicos em organismos alvos, o qual pode ser replicado a outros organismos não alvo 

presentes no meio ambiente, resultando em alterações no ecossistema. A via aquática é uma das 

principais vias pelos quais os RM são depositados no ambiente, cuja introdução incontrolada provoca 

efeitos graves nos seres deste meio, sobretudo devido ao processo de bioacumulação que ocorre ao 

longo da cadeia alimentar [89 e 95]. Paralelamente, muitos dos medicamentos descartados possuem 

propriedades lipofílicas que poderão potenciar a sua bioacumulação, devido à sua capacidade em 

atravessar as membranas celulares. Para além disto, estas moléculas são produzidas para exibirem 

alguma resistência à degradação química e metabólica, com o objetivo de exercerem o seu efeito 

antes da sua inativação. Isto pode explicar a persistência dos RM no solo e meio aquático [89 e 96]. 

Os RM também podem provocar impactos diretos e indiretos na saúde pública, como o 

exemplo das intoxicações acidentais ou voluntárias, tanto em crianças, como em adultos ou animais 

[89 e 97]. Segundo dados do Centro de Informação Antivenenos (CIAV), do total das chamadas 

recebidas todos os anos no CIAV, quase 60% dizem respeito a intoxicações com medicamentos e 

metade acontecem em crianças [98 e 99]. Uma outra problemática resultante da incorreta gestão dos 

medicamentos é a automedicação indevida. Uma das maiores preocupações causadas pela 

automedicação são, por exemplo, os antibióticos tomados regularmente por decisão do doente sem 

supervisão médica, cujo uso repetido, mesma em pequenas doses, acaba por aumentar a resistência 
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das bactérias ao medicamento. A maior fonte de automedicação é a sobra de antibióticos, que 

resultam tanto do não cumprimento da posologia como da dispensação de um maior número de 

comprimidos do que o necessário para o tratamento e, consequentemente, a posterior gestão incorreta 

desta sobra [100 e 101]. De uma forma geral, o utente não possui conhecimentos necessários para 

avaliar a gravidade da situação e escolher o melhor recurso terapêutico para si ou para entregar a 

terceiros, sem prescrição médica específica, o que leva a que a prática da automedicação seja 

preocupante para a saúde de quem a pratica [100]. Perante os riscos apresentados, afirma-se a 

importância do projeto Valormed e da prática de medidas de prevenção ao nível do controlo de 

libertação dos RM, evitando-se consequências negativas no ambiente e na saúde pública [89]. 

4. Intervenção Farmacêutica 

Segundo estudos realizados em Portugal [91 e 97], a maioria dos utentes considera que a 

entrega dos RM na farmácia é a atitude mais correta, no entanto, grande parte não sabe o que é a 

entidade Valormed e qual o destino dos RM após a sua entrega na farmácia. Ao longo do estágio 

pude confirmar isto, pois muitas pessoas entregavam-me os medicamentos fora de uso mas não 

sabiam o que era o Valormed. Para além disto, os estudos revelam ainda que existem muitas lacunas 

na informação sobre os impactos que os RM podem ter no ambiente e na saúde pública. Desta forma, 

a FF enquanto farmácia aderente ao SIGREM decidiu afirmar a sua responsabilidade de informar e 

sensibilizar o público e ao mesmo tempo garantir a receção dos medicamentos em desuso. Por 

conseguinte, no mês em que se comemora o dia mundial da criança, junho, realizei uma palestra 

intitulada “Valormed – Os medicamentos fora de uso também têm remédio” (Anexo 24) dirigida às 

crianças do Jardim de Infância Boavista-Silvares. As crianças foram o público alvo escolhido, dado 

serem um grupo populacional mais influenciável e apto a novos conhecimentos, capazes de transmitir 

com rapidez e espontaneidade as informações que lhes são transmitidas. A palestra foi 

complementada com um jogo educacional de forma a tornar a atividade mais dinâmica e a consolidar 

os conhecimentos adquiridos. Neste jogo foram colocados 4 contentores: ecoponto amarelo, verde e 

azul e contentor Valormed e diversos produtos, inclusive medicamentos fora de uso, para separarem 

e colocarem no contentor correto (Anexo 25). No final da atividade foram distribuídos contentores 

Valormed a cada uma das crianças (Anexo 26), também com o objetivo de estes entregarem aos seus 

familiares e alertá-los para o destino correto a dar aos medicamentos fora de uso. 

5. Considerações finais 

Este trabalho permitiu demonstrar que o farmacêutico é capaz de atuar para além da farmácia, 

dirigindo-se aos locais alvo para divulgar mensagens relacionadas com atitudes de risco e quais os 

comportamentos corretos a adotar com vista a promover um estilo de vida saudável. Do meu ponto 

de vista, esta atividade teve um impacto positivo, pois as crianças do Jardim de Infância 

demonstraram-se bastante recetivas e interessadas na informação que lhes estava a ser transmitida. 
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Conclusão 

A realização do estágio curricular na Farmácia Fonseca foi uma experiência profissional muito 

enriquecedora. Ao longo do estágio encarei cada momento como uma oportunidade de aprender e 

ajudar os outros e, sem dúvida, foi uma grande surpresa para mim, pois nunca imaginei gostar tanto 

de ser farmacêutica comunitária. Considero que a escolha da Farmácia Fonseca para a realização do 

estágio foi a certa, pois com a ajuda de uma equipa extremamente profissional e unida tornei-me 

numa pessoa com maior conhecimento e confiança. 

No decorrer deste percurso foi gratificante e motivador verificar a importância que o 

farmacêutico apresenta, a qualidade com que executa a sua profissão, a aprendizagem contínua e a 

constante atualização de conhecimentos. Consegui também perceber quais as opções de tratamento 

disponíveis em farmácia comunitária e selecionar a melhor opção para cada situação em particular. 

O papel do farmacêutico na Farmácia Fonseca não se limita apenas à dispensa de medicamentos, 

engloba uma série de parâmetros como a orientação, acompanhamento e monitorização da terapia 

farmacológica, sempre com foco na melhoria da qualidade de vida dos utentes. Esta foi sem dúvida 

a vertente da profissão farmacêutica que mais me entusiasmou, pois pude aplicar os conhecimentos 

adquiridos ao longo do curso para prestar o melhor aconselhamento farmacêutico aos utentes. 

Ao longo do estágio na Farmácia Fonseca realizei também três projetos com o objetivo de 

aumentar o meu conhecimento científico e ajudar a equipa da farmácia e a comunidade que esta 

serve. Com o intuito de aplicar um pouco mais do conhecimento farmacêutico ao serviço da 

população, realizei projetos fora do “ambiente farmácia”, como por exemplo a aula de treino 

funcional, estimulando a prática de um estilo de vida saudável, e a palestra realizada no jardim de 

infância, com vista a sensibilizar as pessoas para o impacto da gestão incorreta dos resíduos de 

medicamentos no ambiente e na saúde pública. Ainda com o objetivo de diferenciar a Farmácia 

Fonseca como uma farmácia que presta aconselhamento de qualidade e diferenciado realizei duas 

formações internas para consolidar os conhecimentos da equipa da farmácia. 

Chegam assim ao fim, 5 anos de longa aprendizagem, dedicação e esforço, mas que valeram 

a pena e fizeram de mim a profissional que sou hoje. O estágio em farmácia comunitária foi, sem 

dúvida, o que teve mais impacto para mim, pois contactei com diferentes realidades e diferentes 

pessoas, o que me fez crescer, não só em termos profissionais, mas acima de tudo em termos pessoais. 

Pude constatar que na farmácia nunca há um dia igual e que todos os dias aparecem desafios 

diferentes, com os quais estamos sempre a aprender. Considero por isso que esta profissão é bastante 

dinâmica e desafiadora, o que aumenta ainda mais o meu anseio de um dia a exercer com coragem e 

dedicação. 
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Anexo 1 – Exterior da Farmácia Fonseca. 

 

Anexo 2 – Zona de atendimento ao público na Farmácia Fonseca. 

 

 

Anexo 3 – Laboratório da Farmácia Fonseca. 
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Anexo 4 – Requisição de Substâncias psicotrópicas, estupefacientes e benzodiazepinas. 

 

 

Anexo 5 – Ficha de Receção de Matérias-Primas. 
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Anexo 6 – Ficha de Registo de movimentos das Matérias-Primas. 

 

 

Anexo 7 – Tipos de Receita Materializada. 

Receita Materializada 

RN Prescrição de medicamentos 

RE Prescrição de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo 

MM Prescrição de medicamentos manipulados 

MA Prescrição de medicamentos alergénicos destinados a um doente específico 

EU Prescrição de medicamentos para aquisição noutro Estado-membro 

MDT Prescrição de produtos dietéticos 

MDB Prescrição de produtos para autocontrolo da Diabetes Mellitus 

CE Prescrição de câmaras expansoras 

OUT Prescrição de outros produtos (ex. produtos cosméticos, suplementos alimentares, etc) 
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Anexo 8 – Tipos de linha na Receita Desmaterializada 

Receita Desmaterializada 

LN Linha de prescrição de medicamentos 

LE Linha de prescrição de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo 

LMM Linha de prescrição de medicamentos manipulados 

LMA Linha de prescrição de medicamentos alergénicos destinados a um doente específico 

LMDT Linha de prescrição de produtos dietéticos 

LMDB Linha de prescrição de produtos para autocontrolo da Diabetes Mellitus 

LCE Linha de prescrição de câmaras expansoras 

LOUT Linha de prescrição de outros produtos 

 

Anexo 9 – Ficha de preparação da Solução Alcoólica de Ácido Bórico a 60%. 
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Anexo 10 – Cálculo do PVP da Solução Alcoólica de Ácido Bórico a 60%. 

   

Anexo 11 – Cartaz de divulgação do Rastreio Cardiovascular realizado na Farmácia Fonseca. 
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Anexo 12 – Cartaz de divulgação da Caminhada Ecológica organizada pela Farmácia Fonseca. 

 

 

Anexo 13 – Publicações informativas divulgadas na página Facebook da Farmácia Fonseca sobre a 

Higiene Oral. 
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Anexo 14 – Publicações informativas divulgadas na página Facebook da Farmácia Fonseca sobre 

Articulações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15 – Formações realizadas ao longo do estágio na Farmácia Fonseca. 

1 – Formação Diclodent® e Rinerge® 

2 – Formação Bioactivo® Selénio e Bioactivo® Coenzima Q10 

3 – Formação Telfast® 120, Opticrom® e Fenergan® 

4 – Formação Neurobion®, UL-250® e Elás® 

5 – Formação Bioderma® - Proteção Solar 

6 – Formação Aptamil® - Alimentação Infantil no negócio das farmácias 

7 – Formação Cross e Up-Selling na Dor 

8 – Formação Papillon® Cosmético para homem 
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Anexo 16 – Cartaz de divulgação do Rastreio postural e de flexibilidade e da Aula de treino 

funcional. 

 

Anexo 17 – Panfleto distribuído no dia do Rastreio postural e de flexibilidade e da Aula de treino 

funcional. 
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Anexo 18 – Poster sobre “Articulações: A importância dos suplementos” apresentado à equipa da 

Farmácia Fonseca. 
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Anexo 19 – Tabela com os valores de referência para o Teste senta e alcança.  

 

 

Anexo 20 – Tabelas de registo dos resultados dos exercícios realizados no Rastreio postural e de 

flexibilidade. 
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Anexo 21 – Aula de treino funcional. 
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Anexo 22 – PowerPoint sobre “Cross-selling e up-selling na farmácia comunitária” apresentado à 

equipa da Farmácia Fonseca. 
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Anexo 23 – Documento que compila diversas estratégias de Cross-selling e Up-selling. 
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Anexo 24 – Palestra “Valormed – Os medicamentos fora de uso também têm remédio” apresentada 

às crianças do Jardim de Infância Boavista-Silvares. 
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Anexo 25 – Jogo Educacional realizado no Jardim de Infância Boavista-Silvares. 

 

 

Anexo 26 – Distribuição dos contentores Valormed às crianças do Jardim de Infância Boavista-

Silvares. 
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Resumo 

O curso de 5 anos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Universidade do Porto 

culmina com a realização do estágio curricular, por um período mínimo de 6 meses, em Farmácia 

Comunitária (de caráter obrigatório) e/ou Farmácia Hospitalar. Constituindo o estágio o meu 

primeiro contacto com a realidade profissional, optei também por conhecer como funcionam os 

serviços farmacêuticos num hospital, mais concretamente no Instituto Português de Oncologia do 

Porto Francisco Gentil, Entidade Pública Empresarial (IPOFG, E.P.E.), por forma a aumentar o meu 

conhecimento sobre uma das vertentes da profissão farmacêutica menos fomentada no curso.  

Este estágio teve como principal objetivo a aquisição de conhecimentos de natureza prática, 

respeitantes a uma farmácia hospitalar, sob a orientação do Farmacêutico Diretor Técnico, Dra. 

Florbela Braga. Assim, no decorrer desta experiência tive a oportunidade de entender como 

funcionam os serviços farmacêuticos hospitalares do IPOFG, E.P.E. como uma estrutura importante 

nos cuidados de saúde dispensados nesta instituição; quais os seus objetivos e áreas de atuação e as 

diferentes responsabilidades do Farmacêutico Hospitalar desde técnicas, científicas e gestoras.  

O meu estágio decorreu no período de 17 de janeiro a 3 de março de 2017, tendo sido repartido 

entre os diferentes setores, de acordo com a calendarização representada na Tabela 1. No primeiro 

dia, em cada setor, procedia à leitura do Manual de Procedimentos, de forma a compreender e a 

familiarizar-me com as diferentes atividades realizadas no mesmo. Nos dias seguintes, a equipa 

explicava-me de uma forma mais prática a realização das respetivas atividades, tendo tido a 

oportunidade de realizar várias delas. 
 

Tabela 2 Data de distribuição do período de estágio pelos diferentes setores farmacêuticos. 

Setor Data 

Farmácia de Ambulatório 17 a 25 de janeiro de 2017 

Ensaios Clínicos 26 e 27 de janeiro de 2017 

Distribuição Individual Diária em Dose Unitária  30 de janeiro a 8 de fevereiro de 2017 

Unidade de Preparação de Não Estéreis / Unidade de 

Preparação de Estéreis 
9 a 17 de fevereiro de 2017 

Unidade Centralizada de Quimioterapia  18 de fevereiro a 3 de março de 2017 

Radiofarmácia Manhã de 2 de março de 2017 

 

Posto isto, este relatório tem como intuito descrever o funcionamento e a organização dos 

diferentes setores que constituem os serviços farmacêuticos hospitalares do IPOFG, E.P.E., 

iniciando-se com uma breve introdução à Instituição. Este relatório também pretende descrever as 

diversas tarefas executadas e os conhecimentos adquiridos em cada setor, que no seu conjunto 

contribuíram para a minha formação enquanto futura farmacêutica. 
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1. Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E.P.E. 

O Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil (IPOFG) é uma entidade pública 

empresarial (E.P.E.), dotada de autonomia financeira, administrativa e patrimonial, que integra o 

Serviço Nacional de Saúde (SNS). Tem como principal alvo o doente oncológico, em torno do qual 

constrói toda a atividade assistencial, de forma a proporcionar cuidados de saúde personalizados, 

homogéneos e abrangentes [1]. 

Em Portugal, o grande impulso nos cuidados de saúde direcionados ao doente oncológico foi 

dado pelo Professor Francisco Soares Branco Gentil, que enquanto especialista em oncologia 

contribuiu para a grande dinamização do Instituto Português de Oncologia (IPO), criado no ano de 

1923 em Lisboa, o qual adotou o nome do seu fundador. Em 1974 surgiu o Centro do Porto do 

IPOFG, o qual foi transformado em Sociedade Anónima com capital exclusivamente pública em 

2002, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 282/2002, de 10 de dezembro. A designação atual, IPOFG, E.P.E., 

surgiu em 2005, com a publicação do Decreto-Lei n.º 233/2005, de 29 de dezembro [2]. 

Inicialmente era constituído por uma Unidade de Rastreio e de tratamento por Radiações 

Ionizantes, mas ao longo dos anos, o IPOFG, E.P.E. têm-se destacado pelo dinamismo e qualidade 

com que acolhe e trata os seus doentes, tendo como principal missão a prestação de cuidados de 

saúde em tempo útil, não descurando a prevenção, a investigação, a formação e o ensino no domínio 

da oncologia, sempre com o objetivo de garantir níveis elevados de qualidade, humanismo e 

eficiência [2, 3]. Por estas razões conseguiu distinção a nível internacional, sendo atualmente 

membro ativo da European Organization of Research and Treatment of Cancer [2]. 

A estrutura de prestação de cuidados de saúde do IPOFG, E.P.E. está dividida em diferentes 

serviços, que para cada tipo de patologia oncológica desenvolve os melhores cuidados de saúde para 

o doente [4]. Para melhorar ainda mais a qualidade dos serviços prestados, esta instituição 

desenvolveu um conceito inovador, a organização de unidades multidisciplinares por patologia, 

designadas por Clínicas de Patologia [5]. Para complementar a atividade clínica, o IPOFG, E.P.E. 

tem ainda uma série de Serviços de Apoio, como é o caso dos Serviços Farmacêuticos (SF) [6]. 

 

2. Serviços Farmacêuticos do IPOFG, E.P.E. 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH), regulamentados no Decreto-Lei n.º 44 204, 

de 2 de fevereiro de 1962, constituem um conjunto de atividades farmacêuticas exercidas em 

organismos hospitalares ou serviços a eles ligados [7]. Estes Serviços de Apoio hospitalar são 

departamentos com autonomia técnica e científica, sujeitos à orientação geral dos Órgãos de 

Administração dos Hospitais, mas cabe ao Farmacêutico Hospitalar (FH) a responsabilidade por todo 

o circuito do medicamento. A seu cargo estão questões de ordem técnica, científica e de gestão das 

várias atividades dos SFH. A direção dos SFH é, obrigatoriamente, assegurada por um FH e desde o 

ano de 2002 encontra-se a cargo da Dra. Florbela Braga [7 e 8]. 
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Os SFH do IPOFG, E.P.E. surgiram aquando da abertura do IPO no Porto e, desde então, 

integram uma rede de cuidados de saúde multidisciplinar, que asseguram a terapêutica 

medicamentosa dos doentes. Ainda dentro do âmbito de atuação dos SFH faz parte a prestação de 

informação e esclarecimentos ao doente e aos profissionais de saúde na área do medicamento e a 

promoção de ações de investigação científica e de ensino [7 e 9]. 

Os SFH em articulação com outros departamentos têm, assim, como principais objetivos a 

promoção da utilização racional dos medicamentos, a prevenção de doenças e a promoção do FH 

como componente da equipa multidisciplinar prestadora de cuidados de saúde [10]. 

2.1 Localização das instalações dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares do IPOFG, E.P.E. 

Os SFH devem localizar-se num local de fácil acesso externo e interno, permitir a implantação 

no mesmo piso de todas as áreas, incluindo os armazéns e, por último, permitir a localização do setor 

de distribuição de medicamentos a doentes em regime de ambulatório próximo da circulação normal 

deste tipo de doentes (próximo das consultas externas) [7]. No IPOFG, E.P.E., os SFH cumprem 

estes requisitos, localizando-se a Farmácia Central no piso 1 do Edifício Principal e a Farmácia de 

Ambulatório no piso 2 do Edifício de Medicina, junto do Hospital de Dia [11]. 

2.2 Organização do espaço físico dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares do IPOFG, E.P.E. 

O espaço físico dos SFH do IPO encontra-se dividido em diferentes setores de atividade [12]: 

✓ Ambulatório ou Quimioterapia Oral; 

✓ Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU); 

✓ Distribuição Tradicional ou Clássica; 

✓ Ensaios Clínicos (EC); 

✓ Farmacotecnia (Unidade de Preparação de Estéreis (UPE)); 

✓ Farmacotecnia (Unidade de Preparação de Não Estéreis (UPNE)); 

✓ Unidade Centralizada de Quimioterapia (UCQ). 

Todos estes setores constituem a Farmácia Central, à exceção da Farmácia de Ambulatório, os 

quais se encontram interconectados através do software informático, Sistema de Gestão Integrada do 

Circuito do Medicamento (SGICM), e por pastas partilhadas, que permitem manter sempre toda a 

informação atualizada e acessível a todos os FH. Para além disto, a via telefónica é uma outra forma 

de comunicação, bastante utilizada, entre os diferentes setores farmacêuticos e hospitalares.  

Na Figura 1 encontra-se uma representação da organização do espaço físico dos SFH, do qual 

faz ainda parte a área administrativa (gabinetes da Diretora e dos FH e Biblioteca/Sala de reuniões); 

os armazéns de medicamentos (com condições adequadas para armazenar e conservar os produtos 

farmacêuticos); uma área de receção de encomendas; uma sala de pessoal e os vestuários. 
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Figura 1 Organização do espaço físico dos SFH do IPOFG, E.P.E [13]. 

 

2.3 Horário de funcionamento dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares do IPOFG, E.P.E. 

Na Tabela 2 encontram-se os horários de funcionamento dos diferentes setores de atividade 

dos SFH do IPOFG, E.P.E. [12]. 

Tabela 2 Horários de funcionamento dos diferentes setores de atividade dos SFH do IPOFG, E.P.E. [12]. 

Setor 2ª a 6ª feira Sábado Domingo 

Ambulatório 9:00 – 17:00h - - 

EC 9:00 – 17:00h - - 

DIDDU 9:30 – 13:00/14:00-17:30h 10:00-13:00h - 

UPNE 9:00 – 17:00h - - 

UPE 9:30 – 16:30h - - 

UCQ 8:00 – 21:00h 8:00 – 13:00h 8:00 – 13:00h 

 

No horário de encerramento dos SFH, a atividade dos diversos setores é assegurada pelo FH 

em regime de prevenção nos dias úteis das 18:00 às 24:00h, ao sábado das 13:00 às 24:00h e aos 

domingos e feriados das 9:00 às 24:00h, o qual se deve manter sempre contactável por via telefone. 

2.4 Recursos Humanos dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares do IPOFG, E.P.E. 

Os recursos humanos são a base essencial dos SFH, os quais devem ser constituídos por 

profissionais dotados de qualidade e em número suficiente, de forma a assegurar o correto 

funcionamento destes serviços [7]. No IPO do Porto, os recursos humanos dos SFH são compostos 

por 16 FH [Florbela Braga (Diretora dos SF), Luísa Pereira, Bruno Costa, Carla Carlos, Catarina 

Fontes, Andrea Brandão, Dora Bernardo, Filipa Duarte, Francisca Carvalho, Helena Carvalho, 

Helena Neves, Henriqueta Sampaio, Joana Gomes, Maria João Pelayo, Sofia Magalhães e Susana 

Pinto], 18 Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), 7 Assistentes Operacionais (AO) e 3 

Assistentes Administrativos [14]. 
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2.5 Sistema Informático 

O sistema informático adotado pelo IPOFG, E.P.E é o Glintt-Healthcare Solutions (Glintt HS). 

Constitui uma ferramenta de gestão hospitalar que disponibiliza uma série de funcionalidades que 

garantem o correto funcionamento dos diversos serviços hospitalares, pois interliga num só sistema 

todos os profissionais de saúde intervenientes no circuito do medicamento.  

De forma a elevar o desempenho da sua atividade, os SFH desta instituição possuem um software 

informático imprescindível para uma correta gestão do medicamento, o SGICM. Este software possui 

diversas vantagens, pois permite dar resposta à gestão de toda a componente de aprovisionamento, 

através da otimização da gestão dos stocks, das requisições internas e dos processos de compra e 

venda. Permite ainda validar as prescrições eletrónicas médicas, caraterizar os medicamentos, 

acompanhar o perfil farmacoterapêutico dos doentes e simplificar a comunicação entre os 

profissionais de saúde do hospital. Todo este processo permite minimizar os erros na prescrição, 

preparação e administração dos medicamentos [15]. 

 

3. Gestão de Medicamentos, Produtos Farmacêuticos e Dispositivos Médicos 

A gestão de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos é o conjunto de 

procedimentos realizados no IPOFG, E.P.E. pelos SFH, de forma a garantir o uso racional dos 

medicamentos e a dispensa destes em perfeitas condições aos doentes desta instituição [7]. Para 

cumprir estes requisitos é necessário proceder a uma gestão rigorosa dos stocks de medicamentos, 

preferencialmente por via informática, evitando assim a rutura de stocks ou o excesso de existências. 

No caso do IPOFG, E.P.E., esta situação assume particular importância devido aos doentes que a ele 

recorrem (maioria doentes oncológicos) e que muitas vezes necessitam de terapêuticas dispendiosas. 

Por estas razões, regularmente nos diferentes serviços é realizado um inventário para verificar a 

concordância entre os stocks informáticos e os reais. 

A gestão de medicamentos compreende várias fases, iniciando-se pela sua seleção, aquisição 

e armazenamento, passando pela distribuição e acabando na administração dos medicamentos aos 

doentes. A seleção de medicamentos para o hospital deve ter por base o Formulário Hospitalar 

Nacional dos Medicamentos (FHNM), onde constam os medicamentos que podem ser adquiridos e 

utilizados nos serviços de saúde do SNS [7 e 16]. Para além disto, a seleção dos medicamentos 

também é feita consoante as necessidades terapêuticas dos doentes do hospital, o que também é 

aplicável neste hospital devido às patologias que abrange (na maioria oncológicas e que exigem 

fármacos específicos). Nestes casos é feita uma adenda ao FHNM, cuja seleção é feita pela Comissão 

de Farmácia e Terapêutica (CFT) [7]. Em determinadas situações pode ser necessário a seleção de 

medicamentos extra formulário, porque possuem custo elevado, indicação restrita ou não possuem 

Autorização de Introdução no Mercado (AIM) e, por estas razões, são alvo de controlo especial (a 

abordar no ponto 4.3.5).  
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A aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos é da 

responsabilidade do FH, em articulação com o Serviço de Aprovisionamento. Os pedidos de 

encomenda são feitos sempre que se atinge o ponto de encomenda de determinada especialidade 

farmacêutica, o qual é definido com base na média mensal de consumos, rotatividade do produto e 

facilidade de aquisição. Após uma correta requisição, são entregues nos SFH, sendo necessário 

conferir qualitativamente e quantitativamente os produtos rececionados e a guia de remessa com a 

nota de encomenda. Na maioria das situações, a receção dos produtos é da responsabilidade do TDT 

ou do AO, com exceção dos medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, hemoderivados e 

medicamentos para EC, cuja receção é da responsabilidade do FH. De seguida, os produtos são 

armazenados, tendo em conta as condições necessárias de espaço, as condições ambientais adequadas 

(temperatura inferior a 25ºC, proteção da luz direta e humidade inferior a 60%) e a segurança. Assim, 

o armazém deve permitir a colocação de prateleiras e armários para que nenhum produto assente 

diretamente no chão e deve permitir condições de rotação de stock segundo o princípio FIFO (first 

in, first out), exceto nos casos em que o prazo de validade do produto em causa o determine, seguindo 

o princípio FEFO (fisrt expired, first out). Existem produtos que necessitam de um armazenamento 

especial, como é o caso dos medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, citotóxicos, inflamáveis, 

medicamentos que necessitam de refrigeração, entre outros [7]. 

 

4. Sistemas de distribuição de medicamentos 

Num hospital é essencial o correto funcionamento dos sistemas de distribuição de 

medicamentos, de forma a garantir a prestação de cuidados terapêuticos ao doente em tempo útil e 

com qualidade. No IPO do Porto, o sistema de distribuição é facilitado pela existência do software 

SGICM, pois permite o contacto dos SF com os diferentes Serviços Clínicos (SC) do hospital. 

Atualmente, os SFH do IPO do Porto são constituídos pelos seguintes sistemas de distribuição: 

• Distribuição de medicamentos a doentes em regime de internamento: 

o Distribuição Tradicional ou Clássica; 

o Distribuição Individual Diária em Dose Unitária; 

• Distribuição de medicamentos sujeitos a Legislação Especial; 

• Distribuição de medicamentos a doentes em Regime de Ambulatório; 

• Distribuição de medicamentos em Ensaios Clínicos. 

A distribuição de medicamentos é da responsabilidade de um FH que procede à validação de 

toda a prescrição médica, a qual terá de conter pelo menos os seguintes elementos, para que o 

medicamento possa ser dispensado: identificação do doente; data da prescrição; designação do 

medicamento por Denominação Comum Internacional (DCI) e indicação da dose, forma 

farmacêutica, via de administração e identificação do médico prescritor. 
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4.1 Distribuição Tradicional ou Clássica 

A Distribuição Tradicional tem como objetivo a reposição do stock de medicamentos 

existentes nos SC do IPO. Aplica-se a produtos de maior consumo ou a serviços com necessidades 

especiais e cujos doentes não podem esperar pela medicação, como a Unidade de Cuidados 

Intensivos (UCI) [17]. O pedido dos medicamentos para reposição dos stocks nivelados é feito pelo 

enfermeiro do SC, o qual é validado pelo FH e depois aviado por um TDT [7]. Para além da 

distribuição de medicamentos, este sistema também é essencial para a distribuição de outros produtos 

como antisséticos, desinfetantes e dispositivos médicos. 

4.2 Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

A DIDDU constitui um dos sistemas de distribuição mais importantes nos SF e surgiu com o 

imperativo de aumentar a segurança no circuito do medicamento; conhecer melhor o perfil 

farmacoterapêutico dos doentes; diminuir os riscos de interações; racionalizar melhor a terapêutica; 

atribuir mais corretamente os custos e reduzir os desperdícios [7 e 18].  

Para que o sistema seja aplicado é necessário que haja uma distribuição diária de 

medicamentos, em dose individual unitária, para um período de 24h (das 15h às 15h do dia seguinte). 

Como os SF não se encontram abertos 24/24h, aos feriados e fins de semana, são distribuídos 

medicamentos para 48h e 72h, respetivamente. Este sistema de distribuição é aplicado a 13 SC: 

pediatria, Serviço de Transplantação de Médula Óssea (STMO), P10, P9, P8, P7, P6, Braquiterapia, 

Serviço de Cuidados Paliativos (SCP) 1, SCP2, P6 Medicina, P4 e P3 [18]. 

Este setor é coordenado por um FH especialista, estando permanentemente dois FH na DIDDU 

para a realização de diversas tarefas. Pode ainda estar presente um terceiro FH, permitindo aumentar 

a qualidade dos serviços prestados. A um dos FH (FH1) cabe a responsabilidade de validar as 

prescrições, efetuar registos de consumo ao doente de medicamentos urgentes, resolver possíveis 

faltas de medicação e dispensar eritropoietinas prescritas em unidose e registá-las. Cabe também ao 

FH1 o registo informático das justificações de medicação e a conferência mensal das prescrições 

médicas de eritropoietinas dispensadas ao serviço de hemodiálise. Ao FH2 cabe a dispensa de todos 

os estupefacientes e psicotrópicos para os SC nos dias agendados, hemoderivados, eritropoietinas 

para o serviço de hemodiálise e reposição de stock destas substâncias no setor de ambulatório e ainda 

substituir o FH destacado para o setor de ambulatório no seu intervalo de serviço. Sempre que tem 

disponibilidade colabora com o FH1 na validação de prescrições [18]. 

Após o internamento do doente, o médico procede à prescrição da medicação via online, 

ficando acessível pelo programa SGICM nos SFH. Perante a prescrição médica, o FH procede à sua 

validação, cumprindo uma série de procedimentos [18]: 

• Analisa a concordância entre os medicamentos prescritos, via de administração, forma 

farmacêutica, dose, frequência, horário e quantidade a dispensar; 

• Verifica a existência de incompatibilidades entre vários fármacos; 
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• Atenta à duração do tratamento e calendariza as dispensas seguintes; 

• Atenta na adequação do perfil farmacoterapêutico ao doente; 

• Valida a prescrição e calendarização da medicação adjuvante de quimioterapia; 

• Avalia se a medicação é administrada em SOS e sinaliza para não ser distribuída via DIDDU; 

• Averigua se o medicamento é de Distribuição Tradicional, devendo selecionar-se o ícone 

“tradicional” no ato da validação; 

•  Identifica os fármacos que têm apresentação multidose. Neste caso, devem ser dispensados 

apenas no primeiro dia em que são prescritos e, caso seja possível calcular a quantidade a 

administrar, procede à calendarização de novo envio; 

• Identifica os fármacos que necessitam de justificação clínica; 

•  Analisa se existem eritropoietinas na prescrição médica. Estas devem ser dispensadas por 

registo de consumo ao doente, de forma a não serem incluídas no mapa de distribuição, pois a 

sua dispensa só pode ser feita pelo FH (Anexo 1); 

• Verifica se existem prescrições destinadas à UPE/UPNE (como por exemplo medicamentos 

manipulados (MM)), neste caso o FH destacado neste setor deve ser alertado. 

Estando tudo de acordo com os requisitos anteriores, a prescrição é validada e os TDT 

procedem à emissão dos mapas de distribuição. Após a análise dos mapas, os TDT procedem à 

dispensa da medicação devidamente identificada e reembalada em unidose, a qual é colocada em 

carros de transporte, um por cada serviço, e cada gaveta dos carros está identificada com o número 

da cama, o nome e o número de observação do doente. Se existirem fármacos que necessitam de 

refrigeração, estes devem ser identificados com uma etiqueta de cor laranja fluorescente com a 

inscrição “Conservar no frigorífico” (Anexo 2) e os citotóxicos orais devem se ser identificados com 

uma etiqueta de cor amarela fluorescente com a inscrição “Citotóxicos” (Anexo 3).  

De forma a organizar o trabalho com os TDT foi estabelecido um horário para a emissão dos 

mapas de distribuição para cada SC (Anexo 4). Assim até essa hora o FH deve proceder à validação 

de todas as prescrições referentes ao SC em questão. As validações executadas após a emissão dos 

mapas de distribuição serão emitidas em mapas de distribuição de medicamentos alterados (exemplo 

alteração da dose de um medicamento). As últimas validações deverão terminar às 16:35h. As 

prescrições após 16:35h poderão ser analisadas e validadas, contudo, caso se justifique a dispensa de 

medicação terá que ser feita através de um registo de consumo de doente [18]. 

Para além do mencionado anteriormente, os registos de consumo ao doente são efetuados 

sobretudo no início do dia de trabalho, em que os SC elaboram uma lista que enviam por scanner ou 

comunicam via telefone (mais frequente), dos medicamentos urgentes. O FH deverá averiguar o 

motivo do pedido: 

a) Medicamento prescrito pela primeira vez, cuja administração irá ser efetuada antes das 15h; 

b) Se por lapso humano ou erro informático o medicamento não foi dispensado; 
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c) Se o medicamento sofreu algum dano, extravio ou troca; 

d) Se corresponde a uma interpretação errada da prescrição. 

Todos os pedidos de medicamentos urgentes deverão ser registados em impresso próprio 

acompanhado da hora e motivo (Anexo 5) [18]. 

Uma outra das funções do FH na DIDDU é a visita farmacêutica aos SC, a qual é efetuada 

sempre que possível e em dias alternados, de forma a avaliar as condições de armazenamento da 

medicação, a conferir de modo aleatório a medicação com o enfermeiro e a reavaliar o stock de 

recurso. A visita fica registada em impresso próprio (Anexo 6). 

Neste serviço, o FH tem ainda oportunidade de contactar e partilhar informação (geralmente 

passiva referente a via de administração, alternativas terapêuticas, incompatibilidades, entre outros) 

com outros profissionais de saúde. Pode ainda sempre que achar oportuno realizar intervenções 

farmacêuticas (como sugestão de alteração de dose), devendo efetuá-la junto do médico prescritor. 

Toda a informação prestada deverá ser registada em impresso próprio (Anexo 7) [18]. 

 Atividades que realizei na DIDDU: 

✓ Acompanhei a validação das prescrições médicas, de forma a compreender o funcionamento do software e 

os cuidados a ter aquando a validação. Percebi que é muito importante olhar para a prescrição como um 

todo, ou seja, analisar todos os dados da prescrição, desde a informação do doente até à informação de cada 

fármaco.  

✓ Assisti frequentemente ao pedido de medicamentos urgentes pelos enfermeiros via telefone e tive a 

oportunidade de atender e apontar no Anexo 5 um pedido com o piso, o número da cama e a medicação 

necessária. Neste caso tratava-se de um doente que tinha sido internado à pouco tempo e precisava da 

medicação antes das 15h, tendo-se de proceder a um Registo de Consumo de Doente. 

✓ Juntamente com outro FH prestei informação passiva a outros profissionais de saúde, nomeadamente 

médicos. Um dos casos é o que se encontra no Anexo 7 e outros dois casos encontram-se a seguir descritos: 

1. Um doente encontrava-se com disfagia e o médico perguntou se era possível triturar Tenofovir. Após 

consulta do manual “Guia de administração de medicamentos por sonda”, a resposta foi sim. Este 

manual refere que os comprimidos devem ser triturados delicadamente em almofariz e o pó disperso 

em água e administrar imediatamente.  

2. Um doente terminal com úlceras na zona do sacro sangrentas, pediram ajuda no sentido de encontrarmos 

uma solução para diminuir o desconforto e aliviar a dor num doente paliativo já com caquexia avançada, 

pois mesmo para mover a doente havia dificuldade. Propusemos lidocaína que no IPO só existe gel 

bucal, mas que é aplicável pois alivia a dor e não é desbridante. 

✓ Fiz ainda uma análise estatística referente ao ano de 2016 dos motivos de pedidos dos medicamentos 

urgentes e a hora de pedido desses mesmos medicamentos (Anexo 8). De acordo com os resultados 

obtidos verifiquei que o motivo mais frequente de pedido é “Alteração terapêutica” e o horário de pedido 

mais frequente é das 9:30 às 10:00h. 
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4.3 Distribuição de medicamentos sujeitos a Legislação Especial 

4.3.1 Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

Dadas as suas caraterísticas particulares, a distribuição de medicamentos estupefacientes e 

psicotrópicos exige um tipo especial de distribuição e, por esta razão, encontram-se sujeitos a 

legislação específica como o Decreto lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, que estabelece o “Regime 

jurídico do tráfico e consumo de estupefacientes e psicotrópicos” [7]. 

Nos SF os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos encontram-se armazenados numa 

sala fechada protegida por uma porta de segurança fichet, que só os farmacêuticos têm acesso [19]. 

No IPOFG, E.P.E., cada serviço possui um stock fixo de estupefacientes e psicotrópicos, 

definido entre o FH coordenador e o enfermeiro chefe. A legislação em vigor obriga o registo da sua 

administração (nome e o nº do processo do doente, dose administrada ou nº de unidades gastas e data 

de administração) pelo enfermeiro num impresso próprio, o Anexo X (Anexo 9). Cada folha é 

destinada apenas a um fármaco, colocando-se no cabeçalho da mesma a DCI, a forma farmacêutica, 

a dosagem e o código, podendo-se registar em cada folha um máximo de 10 administrações. Quando 

for necessário a reposição do stock, o enfermeiro chefe do SC envia a requisição (Anexo X) assinada 

pelo diretor do SC para os SF, num envelope fechado.  

Atualmente e após aprovação do INFARMED, nos SFH do IPO-Porto está-se a proceder, de 

forma gradual, à transição do registo manual no Anexo X para um registo de administração online, 

com consequente pedido de reposição de stock também por via online. Cada serviço (com exceção 

do Bloco Operatório com apenas um) tem dois dias por semana destinados à reposição dos seus 

stocks, sendo responsabilidade do SC fazer chegar aos SF os Anexos X na véspera do dia estipulado. 

No caso dos pedidos online, estes podem ser efetuados até às 10:30h do dia estipulado. Ao rececionar 

os pedidos, o FH deverá verificar a conformidade dos mesmos e proceder à sua satisfação. Para isto, 

se o pedido for feito via online, o FH deverá imprimir duas cópias dos pedidos online e uma guia de 

transporte e se for feito por via manual deverá anotar em folha apropriada a medicação enviada e a 

respetiva quantidade (Anexo 10). De seguida, o FH dirige-se ao cofre e procede à preparação da 

medicação, a qual é colocada dentro de sacos selados e identificados com o respetivo SC. Junto com 

a medicação coloca-se os originais e as cópias do Anexo X ou duas cópias dos pedidos online no 

caso dos serviços informatizados. Por volta das 11:30h o AO desloca-se aos serviços e entrega a 

medicação preparada. Aos SF devem regressar os originais do Anexo X ou cópia dos pedidos online 

devidamente assinados pelo enfermeiro, acusando a receção dos medicamentos. As requisições dos 

Anexos X são depois processadas informaticamente pelo setor administrativo. Todas as quartas-

feiras é realizado um inventário de forma a comparar as existências reais com as informáticas, 

detetando as não conformidades e corrigindo-as (Anexo 11). Para além disto, a cada 3 meses, o FH 

desloca-se a 5 dos serviços que possuem stock destes medicamentos e procede ao seu inventário, em 

conjunto com o enfermeiro chefe do respetivo serviço [19]. 
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 Atividades que realizei na Distribuição de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos: 

✓ Procedi à dispensa de estupefacientes e psicotrópicos para os diferentes SC, sob a supervição de um FH 

(analisei o Anexo X, preenchi o Anexo 10 e preparei os sacos com a medicação); 

✓ Juntamente com um FH tive a oportunidade de ir ao serviço de cuidados intensivos e intermédios para 

acompanhar o inventário do stock destes serviços; 

✓ Realizei o inventário semanal do stock de estupefacientes e psicotrópicos dos SF. 

4.3.2 Medicamentos derivados do plasma ou Hemoderivados 

Os hemoderivados encontram-se legislados pelo Despacho n.º 5/95, de 25 de janeiro que 

regula a “Aquisição de Produtos derivados do Plasma Humano” e pelo Despacho n.º 1051/2000 de, 

14 de setembro que institui o registo obrigatório do lote e prazo de validade em suporte próprio [7]. 

Ao contrário do grupo anterior, o stock dos hemoderivados encontra-se exclusivamente nos 

SF, à exceção do plasma humano que devido às condições de refrigeração especiais (-18ºC) está 

armazenado no serviço de Imunohemoterapia. Nos SF encontram-se armazenados em prateleiras 

destinadas exclusivamente a estes fármacos e os que necessitam de refrigeração (2-8ºC) encontram-

se no frigorífico em prateleiras também separadas [20].  

Uma particularidade destes medicamentos é que todas as encomendas têm de ser 

acompanhadas por certificado de libertação do lote, documento esse emitido pelo INFARMED, que 

garante que houve um adequado controlo físico-químico e microbiológico do produto [20].  

Para a prescrição de hemoderivados, o médico deve preencher o quadro A e B das fichas 

Modelo nº1804, constituídas por duas vias: “Via farmácia” (Anexo 12) e “Via serviço” (Anexo 13). 

De seguida, o SC deve fazer chegar esta ficha aos SF. O FH preenche o quadro C da ficha, atribuindo-

lhe um número, o qual é sequencial e está referenciado na primeira folha no dossier 

“Aprovisionamento de Hemoderivados”. No quadro C, o FH coloca ainda o nome do fármaco, nº de 

unidades fornecidas, nº de lote fornecido, nome do laboratório fabricante e nº de libertação do lote 

pelo INFARMED. Após preenchimento do quadro C, regista-se a saída do hemoderivado na 

respetiva folha de dossier de Aprovisionamento (Anexo 14), registando-se a data de aviamento, nº 

atribuído, nome do serviço, nº de unidades fornecidas e nº de identificação doente. Após este 

procedimento, o FH etiqueta cada unidade medicamentosa com as respetivas condições de 

conservação, identificação do doente e do SC requisitante e entrega-as ao AO do SC juntamente com 

a “Via serviço”. A “Via farmácia” fica em arquivo nos SF. Quinzenalmente, o stock de 

hemoderivados é contabilizado e conferido com o setor administrativo (Anexo 15) [20]. 

 Atividades que realizei na Distribuição de Hemoderivados: 

✓ Procedi à dispensa de hemoderivados, sob a supervição de um FH (verifiquei se os quadros A e B da ficha 

Modelo nº1804 estavam corretamente preenchidos, preenchi o quadro C, registei a dispensa na folha 

“Registo da cedência de Hemoderivados” e etiquetei cada uma das embalagens dispensadas); 

✓ Verifiquei que se efetua a reposição de stock dos hemoderivados cola de fibrina, fator VIII e albumina 

humana 5% para a terapia celular. Neste caso, preenchesse o quadro C da ficha Modelo nº1804 e quando a 
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medicação é adminstrada o médico preenche os quadros A e B, fazendo chegar a “Via farmácia” aos SF 

completando-se o registo da cedência com o nº de identificação do doente; 

✓ Efetuei devoluções de hemoderivados (preenchi a folha “Registo de devoluções” com nome do fármaco, nº 

de registo atribuído à dispensa (com o nº de identificação do doente consultar a folha “Registo da cedência 

de Hemoderivados” e verificar o nº atribuído), quantidade devolvida e serviço); 

✓ Realizei o inventário do stock de hemoderivados dos SF; 

✓ Reorganizei os arquivos “Certificados do INFARMED” e “Aprovisionamento de Hemoderivados”. 

4.3.3 Eritropoietinas 

A eritropoietina é um fator de crescimento que estimula a produção de eritrócitos. A sua forma 

recombinante, designada por epoetina, está indicada no tratamento da anemia sintomática associada 

a insuficiência renal crónica (IRC) e no tratamento da anemia associada a quimioterapia [21]. 

No IPOFG, E.P.E., as eritropoietinas são distribuídas pela distribuição clássica mediante 

requisição da Hemodiálise/Endocrinologia. Esta requisição chega diariamente aos SF com o nome 

dos doentes e respetiva epoetina a administrar no dia seguinte. Como a dispensa de eritropoietinas é 

da responsabilidade do FH, é o FH destacado na DIDDU que analisa a requisição e prepara a 

dispensa. O FH ao efetuar a validação na DIDDU também deve estar atento ao aparecimento de 

eritropoietinas prescritas, de forma a não serem emitidas no mapa de distribuição. As eritropoietinas 

são ainda distribuídas em regime de ambulatório aos doentes com IRC. Como as eritropoietinas 

necessitam de refrigeração (2-8ºC) a sua dispensa deve de ser acompanhada com a etiqueta laranja 

fluorescente “Conservar no frigorífico” (Anexo 2). 

 Atividades que realizei na Distribuição de Eritropoietinas: 

✓ Diariamente introduzia num ficheiro excel as epoetinas dispensadas e preparava a respetiva dispensa em 

saco individual identificado “Hemodiálise” para ser entregue no dia seguinte. 

4.3.4 Medicamentos de Ensaios Clínicos 

Os medicamentos de Ensaios Clínicos também estão regulamentados por legislação própria, 

Lei n.º 73/2015, de 27 de julho - Lei de Investigação Clínica [22]. De acordo com a legislação em 

vigor, o FH é o responsável pelo armazenamento e dispensa de medicamentos experimentais [7]. 

4.3.5 Medicamentos cuja dispensa necessita de autorização especial 

4.3.5.1 Justificação pelo Diretor de Serviço e/ou Diretor Clínico  

Quando é necessário a prescrição de medicamentos extra-formulário, porque nenhum dos 

medicamentos constantes do formulário interno do hospital é indicado à situação clínica do doente, 

é necessário preencher um formulário de “Justificação de Medicação” (Anexo 16) assinado pelo 

diretor de serviço e/ou diretor clínico. Isto aplica-se a fármacos que apresentam indicação restrita ou 

elevado valor económico, como a anagrelida e epoetinas (justificação por parte do diretor de serviço) 

e axitinib e crizotinib (justificação por parte do diretor clínico).  
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4.3.5.2 Medicamentos que necessitam de Avaliação Económica 

São medicamentos que possuem um AIM válido, mas para o seu uso é necessário a 

comprovação da relação custo/benefício/risco. Estes medicamentos, como o ponatinib e regorafenib, 

só serão dispensados mediante autorização individualizada do INFARMED. 

4.3.5.3 Medicamentos que necessitam de Autorização de Utilização Excecional (AUE) 

Trata-se de medicamentos que não possuem AIM válido em Portugal e destinam-se a doentes 

em tratamento neste estabelecimento de saúde, com vista a satisfazer as suas necessidades. A sua 

utilização carece de autorização prévia a conceder pelo INFARMED, ao abrigo do disposto no 

Decreto-Lei n.º 176/2006 de 30 de agosto e na Deliberação n.º 76/CA/2015, em 18 de junho de 2015 

[23]. O pedido de requerimento de AUE é apresentado ao INFARMED, pelo diretor clínico ou 

entidade equivalente, através do preenchimento do “Impresso de uso obrigatório pelos requerentes”. 

Também deve ser apresentada uma “Justificação clínica” assinada pelo diretor de serviço. 

4.3.5.4 Medicamentos que necessitam de Programa de Acesso Precoce (PAP) 

O PAP permite o fornecimento gratuito de medicamentos, pelo titular dos direitos do 

medicamento/AIM, às entidades hospitalares do SNS, sendo destinados a uso exclusivo em ambiente 

hospitalar. Este programa possibilita o acesso a fármacos para uso humano, sem AIM em Portugal 

ou com AIM válido no nosso país, mas sem decisão de aquisição pelo SNS [24]. 

4.3.5.5 Medicamentos que necessitam de “Formulário de Autorização de Prescrição” 

Para a dispensa destes fármacos é necessário a apresentação do formulário de “Justificação 

Clínica” e do “Formulário de Autorização de Prescrição”. Um exemplo destes fármacos é a 

Talidomida, utilizada em oncologia para o tratamento do mieloma múltiplo, devido às suas 

propriedades anti-angiogénicas. No entanto, devido aos seus efeitos teratogénicos, a cada 12 

semanas, se o medicamento for para um homem ou mulher não fértil, deve ser entregue o “Formulário 

de autorização de prescrição do Programa de Prevenção de Gravidez (Thalidomide Celgene)” 

juntamente com a “Justificação Clínica” ou, se for mulher em idade fértil, a cada 4 semanas [25]. 

4.4 Distribuição de medicamentos a doentes em Regime de Ambulatório 

A distribuição de medicamentos a doentes em regime de ambulatório, pelos SFH, surgiu 

devido à necessidade de haver um maior controlo e vigilância em determinadas terapêuticas, 

necessidade de assegurar a adesão dos doentes à terapêutica e também pelo facto da comparticipação 

de certos medicamentos só ser a 100% se forem dispensados pelos SFH [7]. 

A dispensa de medicamentos em regime ambulatório é da responsabilidade do FH, o qual deve 

assegurar a disponibilidade do medicamento em tempo útil, comunicar a informação necessária à 

correta utilização do medicamento e controlar os medicamentos dispensados aos doentes [26]. 

A medicação dispensada em regime de ambulatório é fornecida de forma gratuita, desde que 

conste do Formulário de Ambulatório Hospitalar da Instituição de Saúde, o qual varia de hospital 
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para hospital. Cada farmácia hospitalar tem a medicação segundo a especialidade do hospital, neste 

caso temos os medicamentos antineoplásicos. De acordo com as especialidades é a CFT que decide 

o Formulário de Ambulatório. Para além desta medicação, há medicação dispensada gratuitamente, 

segundo patologias legisladas pelo INFARMED. Verifica-se que os medicamentos constantes da 

tabela do INFARMED “Dispensa em Farmácia Hospitalar” [27] são os únicos comtemplados pelo 

contrato programa IPO, neste caso para doentes com IRC e transplantados renais, deficiência na 

hormona de crescimento na criança, Síndrome de Turner, Perturbações de crescimento, Síndrome de 

Prader -Willi e terapêutica de substituição em adultos e doentes acromegálicos. Os medicamentos 

imunomoduladores e antineoplásicos não estão contemplados no contrato programa, sendo apenas 

obrigatório a dispensa dos classificados como sendo de uso exclusivo hospitalar (pois não podem ser 

vendidos no exterior). São ainda dispensados os MM suportados com legislação e cuja dispensa não 

pode ser feita no exterior. Por fim, temos ainda os medicamentos que o Conselho de Administração 

decide dispensar por considerar oportuno. Posto isto, no Formulário de Ambulatório constam os 

seguintes grupos farmacoterapêuticos: antineoplásicos (hormonoterapia, quimioterapia convencional 

e terapêutica alvo); fatores de crescimento; antivíricos; antifúngicos; antibióticos; antiparasitários; 

eritropoietinas; tuberculostáticos; imunomodeladores; medicação prevista na lei para IRC, 

acromegálicos e deficiência na hormona de crescimento; alimentação artificial e MM [26]. 

O fornecimento da medicação aos doentes é feito mediante a apresentação do cartão de 

identificação do doente. O FH ao inserir no sistema informático o nº de identificação do doente 

(Anexo 17) acede e procede à análise do perfil farmacoterapêutico através da consulta do histórico 

de prescrições (Anexo 18), calendarização e esquema posológico presente na prescrição médica e 

verifica se houve algum tipo de alteração à terapêutica do doente. Aquando do ato de dispensa, o FH 

deve prestar toda a informação e aconselhamento ao doente, de forma a promover a utilização segura 

e correta dos medicamentos; favorecer a adesão do doente à terapêutica, elucidando-o quanto à forma 

de administração, dose, horário, duração do tratamento e precauções; alertar sobre a possibilidade da 

ocorrência de determinados efeitos secundários e se possível as formas de os minorar e indicar as 

formas de correta conservação e manuseamento. Após a análise da receita médica, os medicamentos 

são fornecidos ao doente de acordo com a calendarização da prescrição médica. De acordo com o 

tipo de fármaco, a quantidade a fornecer varia: 

• Hormonoterapia – é dispensada para o mês atual e os dois meses seguintes ou até à data de 

fim de prescrição, se esta for inferior aos três meses; 

• Medicação legislada para doentes com IRC, acromegálicos e com défice na hormona de 

crescimento – é dispensada para um período máximo de 30 dias; 

• Alimentação artificial – é dispensada para um período máximo de 7 dias; 

• Restante medicação – é dispensada para um período máximo de 30 dias, ou até à data do fim 

da prescrição se esta for inferior a 30 dias [26]. 
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O FH destacado na farmácia de ambulatório deve estar atento às dispensas especiais de 

medicamentos, nomeadamente, de fármacos que necessitam de avaliação económica, fármacos de 

justificação obrigatória e fármacos de justificação autorizada pela Direção Clínica, os quais apenas 

são dispensados mediante apresentação da justificação. Em relação aos MM, para além da dispensa, 

o FH agenda com o doente a data do próximo levantamento [26]. Este agendamento é feito em 

ficheiro excel partilhado com a UPNE, em função do volume de MM fornecido, quantidade a 

administrar e o prazo de validade do MM. 

Na farmácia de ambulatório também se procede à dispensa de medicamentos a doentes 

participantes em EC. A prescrição médica é enviada pelo Centro de Investigação Interno para o Setor 

de EC dos SF, que procede à validação da prescrição e envio da medicação para a Farmácia de 

Ambulatório. Os doentes em EC devem devolver a medicação restante ou embalagem vazia na 

Farmácia de Ambulatório, a qual é depois encaminhada em saco transparente e rotulado com a data 

de devolução para o Setor de EC, juntamente com a respetiva folha de registo de devolução, 

preenchida pelo FH de ambulatório [26]. 

Na Farmácia de Ambulatório, os medicamentos cuja conservação é efetuada à temperatura 

ambiente encontram-se armazenados em armários em caixas suc e os medicamentos que exigem 

conservação entre 2-8ºC encontram-se armazenados em frigorífico, devendo ser dispensados com a 

etiqueta “Conservar em frigorífico” (Anexo 2) e com um acumulador térmico [26]. 

Para a reposição do stock, todos os dias um AO dirige-se ao setor de ambulatório e recolhe as 

caixas suc vazias para o armazém 1, trazendo-as repostas para a farmácia de ambulatório. 

 Atividades que realizei na Distribuição em regime de Ambulatório: 

✓ Acompanhei o atendimento aos doentes e apercebi-me que aquando a validação da prescrição é muito 

importante verificar o tipo de medicamento e a quantidade a dispensar, explicar o esquema posológico ao 

doente e dar informações importantes acerca do medicamento. No último dia tive a oportunidade de realizar 

o atendimento; 

✓ Aquando o acompanhamento do atendimento apercebi-me que a medicação mais dispensada é a 

hormonoterapia, nomeadamente, anastrozol, tamoxifeno e letrozol (para o cancro da mama 

hormodependente) e bicalutamida (para o cancro da próstata), seguindo-se citotóxicos como a capecitabina 

e os imunomodeladores como o tacrolimus; 

✓ Acompanhei a dispensa de MM e o agendamento no ficheiro excel da próxima dispensa; 

✓ Realizei um pedido urgente de reposição informático de stock; 

✓ Acompanhei a receção de encomendas comparando a quantidade rececionada com a guia de transporte; 

✓ Organizei informação, nomeadamente, organização da capa que contém os medicamentos cuja dispensa 

necessitam de autorização por parte do INFARMED; 

✓ Ajudei na reorganização da disposição dos medicamentos na farmácia. 
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5. Farmacotécnia 

A farmacotécnica é a área dos SF onde se produzem formulações de medicamentos que não 

existem no mercado e que são necessárias para satisfazer as exigências dos doentes. Atualmente, são 

poucos os medicamentos que se preparam nos hospitais, no entanto, nesta instituição é uma área 

muito importante, pois é onde se efetua a reconstituição dos medicamentos citotóxicos, destinados 

aos seus principais doentes (oncológicos). Também se efetua a preparação de nutrição parentérica e 

outras preparações estéreis, preparações asséticas como soluções e diluições de desinfetantes, 

manipulação de especialidades farmacêuticas destinadas a doentes específicos como a população 

pediátrica e reembalagem de doses unitárias sólidas [7 e 28]. 

5.1 Unidade Centralizada de Quimioterapia  

A UCQ é uma das unidades dos SFH mais importantes no IPO do Porto, responsável pela 

produção em grande escala de citotóxicos e anticorpos monoclonais (cuja via de administração é 

endovenosa) destinados ao tratamento da doença oncológica [29]. Assim, a UCQ está centralizada 

na produção de quimioterapia para o Hospital de Dia e para o Internamento. 

Segundo o “National Institute for Occupational Safety and Health” (NIOSH) é necessário 

tomar precauções aquando a manipulação de citotóxicos, de forma a proteger o operador e a garantir 

a qualidade, eficácia e assepsia dos locais de preparação [30]. Assim, a UCQ encontra-se delimitada 

em três zonas: zona negra, zona branca e antecâmara. A zona negra inclui o local de trabalho 

administrativo, o armazém 1 (onde se encontram armazenados (segundo a regra FEFO) os fármacos 

em maior quantidade, em estantes os de temperatura ambiente e no frigorífico os que necessitam de 

refrigeração), o armazém 3 (onde existe um menor stock de fármacos), as secretárias com 

computadores e diversos arquivos referentes à UCQ e o vestuário. A antecâmara é o local onde se 

vestem os equipamentos de proteção (bata esterilizada, touca, máscara, óculos, primeiro par de luvas 

e pés plásticos). A zona branca é uma zona assética destinada à preparação dos medicamentos de 

quimioterapia [29]. Esta última zona encontra-se equipada com câmaras de fluxo laminar - verticais 

(CFL-verticais), que têm como objetivo principal proteger os operadores em relação a estes fármacos 

por poderem apresentar propriedades carcinogénicas, mutagénicas e teratogénicas [31]. 

O FH tem um papel fundamental em todo o processo, pois é responsável por validar as 

prescrições médicas; efetuar os cálculos necessários para a preparação de toda a quimioterapia 

prescrita; emitir os rótulos (Anexo 19) e as ordens de preparação; organizar os tabuleiros para 

entrarem nas salas de biossegurança; supervisionar o circuito de preparação da quimioterapia e 

proceder à rotulagem e embalamento das respetivas preparações. Depois das preparações estarem 

prontas, o FH tem ainda de proceder aos registos de preparação e consumo e à libertação das 

preparações da UCQ para os respetivos serviços. Para além disto, é também da sua responsabilidade 

realizar pedidos de reposição de fármacos citotóxicos; efetuar os registos inerentes aos EC 

preparados na UCQ; verificar a reposição de fármacos citotóxicos; colaborar na elaboração do 
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controlo microbiológico e esclarecer qualquer dúvida relativa à quimioterapia quando solicitada por 

outro profissional de saúde [29]. 

No serviço do Hospital Dia de Adultos encontra-se um FH responsável pela validação das 

prescrições médicas deste serviço (via sistema informático). Na UCQ existe outro FH responsável 

pela validação das prescrições médicas do internamento e do Hospital Dia Pediatria. Aquando a 

validação da prescrição o FH deve confrontar o diagnóstico com o protocolo prescrito e verificar o 

número do ciclo de quimioterapia e as datas do último e próximo tratamento (garantia de intervalo 

apropriado). De seguida, confirma a dose do fármaco, que em oncologia é calculado em função da 

superfície corporal do doente (m2). Assim, o FH deve multiplicar a dose recomendada por m2 

(mg/m2) pela superfície corporal do doente. Para certos fármacos o cálculo da dose não é feito desta 

forma, mas sim em função do peso ou por dose fixa ou, ainda, por ajuste de dose de acordo com a 

função renal (exemplo, carboplatina). Deve também verificar o volume em que deve ser feita a 

diluição do medicamento, o tempo de perfusão e a via de administração. Sempre que necessário o 

FH deve consultar o Mural-D (onde consta toda a informação do estado clínico do doente), introduzir 

informações importantes no campo “Observações de Receção”, fazer intervenções farmacêuticas, 

analisar os fármacos que necessitam de avaliação económica e/ou justificação interna e introduzir 

informaticamente a dispensa dos fármacos de justificação. Caso não se verifique a conformidade de 

algum dos parâmetros, o FH deve proceder ao respetivo ajuste ou contactar o médico prescritor 

quando necessário. Em relação ao Internamento e Hospital Dia Pediatria, o FH deve confirmar com 

as enfermeiras do SC por telefone se o doente está realmente apto a receber a quimioterapia. Após a 

validação são emitidos os mapas de produção e os respetivos rótulos [29 e 32].  

Na área de produção, o FH destacado procede a uma segunda validação farmacêutica das 

prescrições antes de entrarem na sala de biossegurança e assina o respetivo mapa de produção. A 

cada rótulo/preparação é-lhe atribuído um código de barras. Este destina-se não só à identificação da 

preparação como permite informaticamente saber a localização exata da preparação. Assim, o FH 

após a segunda validação regista informaticamente com a pistola de leitura ótica a entrada na sala de 

biossegurança. Posteriormente, individualiza, por doente, tabuleiros metálicos onde coloca o rótulo 

(colocado dentro de uma bolsa plástica), os frascos/ampolas de fármacos necessários a cada 

preparação e os solventes de reconstituição e/ou outro material clínico, se for caso disso. Os 

tabuleiros depois de descontaminados com álcool a 70º são colocados no transfere para a sala de 

biossegurança, onde os TDT procedem à preparação de toda a quimioterapia injetável nas CFL-

verticais, utilizando sempre a técnica assética. Depois de preparados, o FH procede à rotulagem das 

preparações e ao embalamento em saco plástico e, se a preparação necessitar de proteção da luz 

coloca primeiro um saco fotossensível e verifica se o conector é opaco. Aquando este procedimento 

o FH deve verificar os 6 C: Prescrição Certa, Paciente Certo, Fármaco Certo, Dose Certa, Via Certa 

e Hora Certa e registar informaticamente (com a pistola de leitura ótica) a saída da sala o TDT que 
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realizou a preparação e a hora de saída da UCQ. Após este processo o FH liberta a preparação e o 

AO coloca as preparações dentro das cápsulas identificadas para o transporte de citotóxicos e envia-

as para o respetivo serviço através do sistema de transporte pneumático (bzidróglio). Para os SC não 

abrangidos por este sistema, coloca-se as preparações dentro da mala do serviço respetivo, 

identificada para o efeito com o símbolo de citotóxico (Anexo 20) e o AO procede ao seu transporte. 

Todo o processo de transporte quer através do bzidróglio quer através da mala fica registado em folha 

própria, a qual é assinado pelo enfermeiro acusando a receção da medicação. No caso de haver uma 

devolução de quimioterapia, por parte dos SC, deve ser identificado o motivo da devolução, ficando 

ao critério do FH a reutilização da quimioterapia devolvida, atendendo à integridade das preparações, 

estabilidade físico-química e microbiológicas das preparações, condições de armazenamento e 

viabilidade de reaproveitamento da dose. O rótulo anterior deve ser rasurado e mantido até ao 

reaproveitamento com consequente substituição por novo rótulo [29]. 

 Atividades que realizei na UCQ: 

✓ Assisti à validação das prescrições para Hospital Dia de Adultos, Internamento e Hospital Dia Pediatria e 

aprendi a calcular a dose dos fármacos tendo em conta a superfície corporal, a verificar qual era o volume 

mais adequado para a diluição do fármaco e se o protocolo de quimioterapia é o adequado para a indicação; 

✓ Tomei conhecimento que a prescrição médica em oncologia é feita de acordo com guidelines internacionais, 

elaboradas por médicos e farmacêuticos especialistas na área da oncologia, das quais se destacam as 

guidelines da NCCN (National Comprehensive Cancer Network); 

✓ Acompanhei e participei em todo o processo de antes e após a preparação da quimioterapia, ou seja, preparei 

tabuleiros individualizados para cada doente, rotulei e embalei as preparações; 

✓ Verifiquei que a administração de alguns medicamentos citotóxicos é acompanhada por outros 

medicamentos com o objetivo de diminuir a sua toxicidade, como é o caso da ifosfamida e da 

ciclofosfamida (antes da sua administração é administrado mesna que reduz a incidência de cistite 

hemorrágica induzida pelos mesmos) e do 5-fluoracilo, em que também se administra levofolinato; 

✓ Verifiquei que o tratamento de determinados cancros como o cancro da mama tem evoluído muito e 

atualmente existe um esquema de duplo bloquei dos recetores HER-2 muito promissor, constituído pelos 

anticorpos monoclonais trastuzumab e pertuzumab; 

✓ Consultei alguma bibliografia existente na UCQ, de forma a perceber melhor certos esquemas terapêuticos, 

como os livros “Drug Information Handbook for Oncology” e “Cancro e a qualidade de vida”; 

✓ Foi-me solicitado a responder a algumas das questões colocadas por outros profissionais de saúde e em 

função da pesquisa efetuada construí uma tabela em excel com as respostas a estas questões, ficando assim 

a informação disponível para os FH (Anexo 21). 
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5.2 Unidade de Preparação de Medicamentos Não Estéreis  

A UPNE está centralizada na preparação de MM, que correspondem a qualquer fórmula 

magistral ou preparado oficinal, preparado e dispensado sob a responsabilidade de um FH [33]. 

A possibilidade de personalizar a terapêutica a doentes específicos em que as condições de 

administração ou farmacocinética se encontram alteradas, como acontece com os doentes 

oncológicos, constitui a razão primordial para a preparação de MM [34 e 35].  

O circuito do MM na UPNE inicia-se com a receção da requisição nos serviços da distribuição 

tradicional, ou receção da prescrição médica na farmácia de ambulatório ou ainda receção da 

prescrição médica na DIDDU, passando o FH a analisar a prescrição. Caso se trate de um MM novo, 

que nunca foi preparado anteriormente, cabe ao FH fazer pesquisa bibliográfica de forma a averiguar 

a possibilidade de preparação do MM. Caso seja possível o FH procede à elaboração da ficha de 

preparação do medicamento (Anexo 22), devendo-se assegurar da segurança do MM, 

nomeadamente, dosagens da substância ativa, incompatibilidades e interações que ponham em causa 

a eficácia do MM e a segurança do doente. Após a sua elaboração, a ficha técnica de preparação com 

a composição qualitativa e quantitativa e com a técnica de preparação é impressa, juntamente com 

os rótulos do MM onde consta a identificação do MM (nome e composição), identificação do doente 

(caso seja aplicável), condições de conservação, prazo de validade e data de preparação, nº do lote, 

quantidade expressa em volume ou massa e outras informações consideradas úteis. Posteriormente, 

o TDT com base na ficha de preparação procede à preparação do MM, sob a supervisão do FH, que 

confere as pesagens e medições de volume, preenche a ficha de preparação (origem, lote, prazo de 

validade e quantidade calculada), rubrica cada umas das operações e rótula o produto final. De modo 

a garantir a obtenção de um produto acabado com as caraterísticas e os padrões de qualidade pré-

definidos e, assim, permitir a libertação do produto final, o FH deve proceder ao controlo de 

qualidade do produto, verificando no mínimo as caraterísticas organoléticas do MM e a massa ou 

volume a dispensar. Por fim, o AO procede ao transporte do MM para os locais de 

armazenamento/dispensa, fazendo-se acompanhar da respetiva guia de transporte (Anexo 23 e 24). 

Após a preparação do MM, o FH procede ao registo de produção de forma a serem contabilizados 

no stock, bem como ao débito das matérias-primas utilizadas na sua preparação. No caso dos doentes 

internados efetua-se um registo de consumo e quando o MM é dispensado em ambulatório procede-

se a uma transferência direta do armazém 1 para o armazém 2 [35]. 

A FH destacada na UPNE também é a responsável por validar as prescrições médicas de 

substâncias hazardous e emitir os respetivos rótulos. As substâncias hazardous, como o ganciclovir 

e a ciclosporina, são medicamentos que demonstraram atividade carcinogénica e mutagénica e como 

tal devem ser manuseados com cuidado, ou seja, devem ser reconstituídos e/ou diluídos em condições 

adequadas nas CFL verticais que existem na UCQ. É também responsável por agendar e organizar a 
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preparação de medicamentos citotóxicos nas CFL verticais na UCQ, cuja formulação não existe 

comercializada, como por exemplo o metotrexato e a tioguanina em suspensão oral para crianças. 

Na sala onde são preparados os MM devem ser asseguradas condições de higiene e segurança, 

que incluem a utilização de vestuário adequado como bata de manga comprida com punhos 

ajustáveis, calçado para uso exclusivo no laboratório ou proteções plásticas, gorro de proteção 

integral para o cabelo, luvas e máscara, óculos de proteção e proteção para a barba, caso se aplique. 

A preparação de MM deve ser efetuada em ambientes com uma temperatura inferior a 25ºC e por 

esta razão, pelo menos uma vez por dia, procede-se ao controlo e registo da temperatura. Os MM e 

matérias-primas termolábeis devem ser conservadas no frigorífico a 5ºC±3ºC [35]. 

 Atividades que realizei na UPNE: 

✓ Acompanhei a emissão das fichas técnicas de preparação dos MM e os respetivos rótulos; 

✓ Acompanhei a preparação de vários MM não estéreis (exemplos: ranitidina solução oral, ácido acético 5%, 

metilcelulose 1% gel, dexametasona 1 mg/ml suspensão oral e prednisolona 5 mg/ml suspensão oral); 

✓ Acompanhei a preparação de metotrexato nas CFL verticais na UCQ e participei no acondicionamento e 

sinalização com as etiquetas identificativas de “Citotóxico” e “Conservar no frigorífico” (Anexo 25); 

✓ Tive a oportunidade de ir ao serviço de pediatria e acompanhar a FH na contabilização do stock de MM. 

5.3 Unidade de Preparação de Medicamentos Estéreis 

A preparação de produtos estéreis deve ser realizada em condições ambientais adequadas, em 

equipamentos apropriados (CFL-horizontal), utilizando técnica assética, de forma a manter os 

requisitos essenciais destes produtos, como a esterilidade e a apirogenicidade. Para cumprir estes 

requisitos, é ainda necessária que a sua produção se efetue em “áreas limpas”, em que a entrada do 

pessoal e dos materiais é feita por antecâmeras [7 e 36]. 

No IPO do Porto, a preparação dos produtos estéreis é da responsabilidade da UPE, a qual se 

encontra distribuída em 4 zonas (Anexo 26): 1- gabinete de produção, onde se efetuam a validação 

das prescrições médicas e se emitem as fichas de preparação e os respetivos rótulos; 2- sala cinzenta, 

destinada à mudança de roupa, equipada com um armário contendo fatos de bloco, toucas, protetores 

de calçado e luvas e tem ainda um banco de apoio para calçar os protetores de calçado; 3- antecâmera, 

onde se efetua a higienização das mãos e onde existe um pequeno stock de medicamentos/material 

clínico e um transfere 1 que faz a ligação a uma área não limpa por onde vai entrar todo o material; 

4- sala limpa, com ar filtrado por filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air-Filter), de pressão 

positiva superior à da antecâmara e onde se encontram duas CFL-horizontal, uma destinada 

exclusivamente à preparação de nutrição parentérica e outra destinada à preparação das soluções de 

analgesia e um transfere 2 para o exterior, por onde saem as preparações finalizadas [36].  

A UPE é responsável pela produção da nutrição parentérica (NP), destinada essencialmente à 

pediatria e STMO, e dos protocolos de analgesia (administrados por DIBs (Drug Infusion Balloons) 
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ou por PCEA (Patient Control Epidural Analgesia)), de administração durante cirurgia e pós-cirurgia 

para controlo da dor aguda, ou dor crónica/paliativa em regime de internamento ou ambulatório [36].  

O FH na UPE tem a seu cargo diversas responsabilidades. Diariamente verifica 

informaticamente os doentes que se encontram a fazer NP, DIBs e PCEAs e confirma a hora e a data 

de renovação da prescrição com o SC. No caso dos DIBs e PCEAs, o FH elabora uma lista dos 

doentes e dos respetivos SC para que o AO suba aos SC e anote nessa lista se existe alguma 

preparação no frigorífico para esse doente e dá o feedback ao FH. O AO também recolhe todas as 

soluções de analgesia enviadas para o SC e, que por ter sido suspenso o protocolo de analgesia, não 

foram administradas, efetuando o registo da devolução em folha apropriada (Anexo 27). É no 

gabinete de produção que é feita a receção das prescrições e a posterior validação pelo FH, a 

elaboração das técnicas de preparação (Anexo 28) e a emissão dos rótulos identificativos da 

preparação (Anexo 29). Cabe ainda ao FH o cumprimento das exigências relativas à indumentária e 

higienização das mãos; assegurar o correto funcionamento das CFL; assegurar que os procedimentos 

de técnicas asséticas são cumpridos; preparar (juntamento com um TDT) o MM de acordo com a 

técnica de preparação; garantir que todas as preparações são devidamente rotuladas; garantir a 

esterilidade das preparações através de um controlo microbiológico diária da última preparação 

realizada e de frequentes controlos microbiológicos (mensais) do meio ambiente da UPE e das CFL, 

assim como controlos semestrais realizados por empresas externas; debitar informaticamente em 

consumo ao doente ou consumo ao SC de todas as soluções utilizadas; pedir o material clínico ao 

aprovisionamento que sejam de aquisição direta; assegurar que as preparações são entregues pelos 

AO aos SC com receção pelo enfermeiro e registo em folha própria (Anexo 30) e deve assegurar que 

são cumpridos pelos SC todas as normas de conservação e utilização das misturas preparadas [36].  

 Atividades que realizei na UPE: 

✓ Acompanhei a validação das prescrições, a elaboração das técnicas de preparação e a emissão dos rótulos; 

✓ Acompanhei a devolução de algumas soluções de analgesia e o respetivo preenchimento na ficha 

“Devolução de Medicação dos Serviços Clínicos”; 

✓ Consultei diversa informação relativa às várias preparações e compreendi que na nutrição parentérica é 

muito importante adicionar os diversos componentes de acordo com a ordem especificada na técnica, de 

modo a evitar-se incompatibilidades como formação de precipitados. Assim, os eletrólitos, oligoelementos 

e vitaminas hidrossolúveis adicionam-se à mistura dos macronutrientes aquosos (glucose e aminoácidos) e 

a emulsão lipídica é adicionada no final, assim, como as vitaminas lipossolúveis; 

✓ Tive a oportunidade de entrar na sala de preparação de estéreis (sala limpa), onde acompanhei a preparação 

de PCEAs, de um DIB e de uma NP. Compreendi ainda os cuidados higiene e os procedimentos da técnica 

assética que são necessários ter para assegurar a qualidade destas preparações. 
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6. Ensaios Clínicos 

Segundo a Lei n.º 73/2015 de 27 de julho, que aprova a lei da investigação clínica, um EC é 

definido como “qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou a verificar 

os efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos 

experimentais…” [37]. Devido à natureza dos EC, estes devem ser realizados atendendo às Boas 

Práticas Clínicas e aos princípios éticos da investigação em humanos de forma a assegurar a 

qualidade e a integridade dos dados dos EC e ainda a proteger os direitos das pessoas submetidas aos 

ensaios [38].  

Para iniciar todo o processo, o promotor do EC realiza a “visita de pré-início”, fornecendo um 

resumo do protocolo, bem como toda a informação relativa à medicação. Após avaliação e 

esclarecimento de toda a informação, os SF emitem uma declaração exigida para aprovação do EC, 

sobre a sua capacidade de responder às exigências do EC, assinada pelo diretor dos SF. Assim, é 

possível delinear um possível circuito do medicamento experimental na instituição. De seguida, o 

promotor organiza uma “visita de início” para dar a conhecer todos os intervenientes do estudo e 

para serem definidas normas para o ideal desenrolar das atividades dos EC. A partir deste momento 

é dada indicação para a seleção da população em estudo e é ativado o envio da medicação pelo 

promotor, ficando o FH da Unidade de EC responsável pelo circuito do medicamento e por diversas 

funções inerentes a este, tais como: controlo e gestão dos medicamentos em investigação, que 

engloba a receção, armazenamento, conservação e controlo do inventário das amostras, a preparação, 

dispensa, manuseamento e controlo das amostras, a devolução da medicação fora de prazo, a 

manutenção dos registos do movimento da medicação e a elaboração da folha resumo do EC; 

atividades clínicas com a colaboração da equipa investigadora na recolha e determinação de 

parâmetros analíticos, registo e análise das reações adversas que aparecem ao longo do EC e participa 

ainda em atividades de investigação que incluem a preparação e revisão de propostas e protocolos de 

investigação, a recolha e análise de dados e o desenho de listas de aleatorização [38]. 

Relativamente ao espaço físico, a Unidade de EC é de acesso restrito e dispõe de uma sala de 

receção de visitas de monitorização, uma zona de receção de medicação, uma sala fechada de arquivo 

e armazenamento da medicação de temperatura ambiente, uma sala fechada com frigoríficos, uma 

zona de postos de trabalho, uma zona de medicação oral devolvida mas não contabilizada e uma zona 

de devolução de medicação pelo promotor para o exterior. As salas onde é armazenada a medicação 

e os frigoríficos encontram-se equipados com sistemas de monitorização da temperatura, que por sua 

vez se encontram ligados a um sistema informático de registo de temperatura e alarmes da 

responsabilidade do Serviço de Instalações, Equipamentos e Transportes (SIET) [38]. 

Por se tratar de uma Instituição de Oncologia, o IPO do Porto, é na maioria das vezes solicitado 

para integrar protocolos com fármacos citotóxicos e um dos exemplos de sucesso, cujo EC decorreu 

neste hospital, é o anticorpo monoclonal trastuzumab, utilizado no tratamento do cancro da mama. 
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 Atividades que realizei na Unidade de EC: 

✓ Tive a oportunidade de ver alguns desenhos de estudos e através destes perceber como se processa um EC; 

✓ Assisti a uma receção de medicação de EC e acompanhei todo o processo – verificação do código do EC, 

do código da medicação, da quantidade recebida, da forma farmacêutica, do lote e prazo de validade, do 

laboratório produtor e das condições de transporte e armazenamento da medicação; 

✓ Realizei a verificação de devoluções - de acordo com o desenho do EC, estima-se a quantidade de 

medicamento a tomar e por comparação com a contagem dos medicamentos devolvidos e do diário de 

registo da medicação verifica-se se o participante está ou não a cumprir corretamente a terapêutica. 

 

7. Radiofarmácia 

A Radiofarmácia é uma nova vertente da Farmácia Hospitalar responsável pela gestão, 

manipulação, dispensa e controlo dos produtos radiofarmacêuticos. Estes produtos são constituídos 

por dois componentes básicos, o radionúclido e o sistema químico. O sistema químico é responsável 

pelas propriedades farmacocinéticas, incluindo a distribuição a um órgão ou tecido específico, como 

exemplo os fosfatos e os derivados da albumina. O radionúclido é responsável pela emissão da 

radiação e, consoante o tipo de radiação, podem ser utilizados no diagnóstico ou na terapêutica. No 

diagnóstico utilizam-se os radionúclidos emissores de radiação gama, como o tecnécio (99mTc) para 

o diagnóstico da Policitemia Vera, que ao ser captada por um detetor exterior ao organismo, torna 

possível a visualização das estruturas morfológicas. Por outro lado, os radiofármacos emissores de 

radiação beta, como o iodo (131I) são utilizados na terapêutica, que através da focalização da 

radiação em determinadas áreas corporais é capaz de destruir seletivamente determinadas células. 

Os radiofármacos podem existir sob diferentes formas: radiofármacos prontos a usar, 

radiofármacos baseados em amostras do próprio doente ou ainda radiofármacos obtidos a partir de 

produtos semi-preparados, em que a sua preparação é realizada imediatamente antes da sua 

administração, a partir de radionúclidos de semi-vida curta e de substâncias químicas preparadas 

industrialmente – “kits frios”. Os “kits frios” para além da substância química responsável pela 

farmacocinética, contém ainda substâncias redutoras (cloreto de estanho), conservantes e adjuvantes. 

Após a preparação do radiofármaco procede-se à sua identificação (nome, atividade específica, hora 

de preparação, data e identificação do operador) e é retirada a dose para uma seringa a ser 

administrada ao doente, tendo em conta o peso e idade, bem como o protocolo do exame a realizar. 

Uma das aplicações dos radionúclidos é a obtenção de imagens por PET (Tomografia por 

Emissão de Positrões) que tem como grande vantagem a fusão de informação metabólica e funcional. 

Um radiofármaco PET é um fármaco constituído por uma molécula capaz de participar ativamente 

num processo fisiológico e que tem incorporado um isótopo emissor de positrões. O radiofármaco 

PET mais utilizado é o FDG-2-[18F]-flúor-2-desoxi-D-glucose (análogo da glicose), que em tumores 

malignos atinge valores elevados, sendo por isso muito utilizado em oncologia para o diagnóstico, 

estadiamento, seguimento, monitorização da resposta terapêutica e planeamento da radioterapia [39]. 
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Conclusão 

 

Após a conclusão do estágio curricular no IPO do Porto pude confirmar que esta foi a escolha 

correta, pois este estágio contribuiu grandemente para meu crescimento profissional e pessoal. Tive 

a oportunidade de contactar com uma realidade diferente, dado se tratar de um hospital oncológico, 

e de conviver com profissionais dotados de excelente formação. A área de oncologia é pouco 

abordada durante o curso de Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas e uma vez que as 

doenças oncológicas estão cada vez mais a afetar as pessoas, quis aumentar o meu conhecimento 

nesta área, onde os farmacêuticos têm um papel fulcral.  

Durante o estágio foi-me dada oportunidade de passar em todos os setores que constituem os 

SFH do IPO do Porto, desde os sistemas de distribuição até à produção dos medicamentos em si, 

como a medicação de quimioterapia na UCQ. Com este percurso compreendi todo o circuito do 

medicamento nesta instituição de oncologia e percebi que os farmacêuticos têm a capacidade de 

intervir em diferentes áreas, para além da distribuição e farmacotécnica, como os ensaios clínicos e 

a radioterapia e que sem estes profissionais de saúde a excelência do tratamento oncológico não seria 

a mesma. Para reforçar esta última ideia, verifiquei que os farmacêuticos também são solicitados por 

outros profissionais de saúde para a prestação de informação e esclarecimento de dúvidas relativas 

ao medicamento. Tive a oportunidade de participar em algumas destas intervenções, o que me deixou 

bastante satisfeita, pois percebi que o nosso conhecimento é valorizado. Apercebi-me também que 

atualmente existem vários esquemas terapêuticos para o tratamento dos diferentes tipos de cancro e 

que a tendência é para aumentar, sempre com o objetivo de encontrar o tratamento com maior eficácia 

e menor toxicidade. Face a isto, durante o estágio no IPO tomei conhecimento de vários fármacos 

novos e reforcei o meu conhecimento sobre outros, o que contribuiu grandemente para o meu 

crescimento profissional, enquanto futura farmacêutica.  

Posto isto, posso afirmar que este estágio completou bastante o meu conhecimento e aumentou 

ainda mais o meu anseio de um dia ser Farmacêutica Hospitalar e seguir o exemplo dos excelentes 

Farmacêuticos Hospitalares que me acompanharam durante este período.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM FARMÁCIA HOSPITALAR – IPO PORTO 

 

 
24 

 

Referências 

[1] IPO-Porto: Organização, Organograma e Órgãos sociais. Acessível em: http://www.ipoporto.pt. 

[acedido em 13 de fevereiro de 2017]. 

[2] IPO-Porto: História. Acessível em: http://www.ipoporto.pt. [acedido em 13 de fevereiro de 2017]. 

[3] IPO-Porto: Missão, Valores e Objetivos. Acessível em: http://www.ipoporto.pt. [acedido em 14 

de fevereiro de 2017]. 

[4] IPO-Porto: Serviços. Acessível em: http://www.ipoporto.pt. [acedido em 14 de fevereiro de 

2017]. 

[5] IPO-Porto: Clínicas. Acessível em: http://www.ipoporto.pt. [acedido em 14 de fevereiro de 2017]. 

[6] IPO-Porto: Serviços de Apoio. Acessível em: http://www.ipoporto.pt. [acedido em 14 de 

fevereiro de 2017]. 

[7] INFARMED: Manual da Farmácia Hospitalar. Acessível em: http://www.infarmed.pt. [acedido 

em 14 de fevereiro de 2017]. 

[8] Serviços Farmacêuticos IPO-Porto: Farmácia Hospitalar. Acessível em: 

http://sfipoporto.blogspot.pt. [acedido em 14 de fevereiro de 2017].  

[9] Serviços Farmacêuticos IPO-Porto: Serviços Farmacêuticos. Acessível em: 

http://sfipoporto.blogspot.pt. [acedido em 14 de fevereiro de 2017].  

[10] Serviços Farmacêuticos IPO-Porto: Mensagem da Diretora. Acessível em: 

http://sfipoporto.blogspot.pt. [acedido em 14 de fevereiro de 2017]. 

[11] IPO-Porto: Serviços Farmacêuticos. Acessível em: http://www.ipoporto.pt. [acedido em 16 de 

fevereiro de 2017]. 

[12] Serviços Farmacêuticos IPO-Porto: Sectores de Atividade. Acessível em: 

http://sfipoporto.blogspot.pt. [acedido em 16 de fevereiro de 2017]. 

[13] Serviços Farmacêuticos IPO-Porto: Instalações. Acessível em: http://sfipoporto.blogspot.pt. 

[acedido em 16 de fevereiro de 2017]. 

[14] Serviços Farmacêuticos IPO-Porto: Equipa Técnica. Acessível em: http://sfipoporto.blogspot.pt. 

[acedido em 16 de fevereiro de 2017]. 

[15] Glintt: Relatório e Contas. Acessível em: http://www.glintt.com. [acedido em 28 de fevereiro 

de 2017]. 

[16] INFARMED: Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos. Acessível em: 

http://www.infarmed.pt. [acedido em 28 de fevereiro de 2017]. 

[17] Serviços Farmacêuticos IPO-Porto: Distribuição Tradicional. Acessível em: 

http://sfipoporto.blogspot.pt. [acedido em 28 de fevereiro de 2017]. 

[18] Duarte F, Braga F (2016). Manual de Procedimentos do Serviço: Distribuição Individual Diária 

em Dose Unitária. Revisto em 2019. Serviços Farmacêuticos IPO-Porto. 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM FARMÁCIA HOSPITALAR – IPO PORTO 

 

 
25 

 

[19] Carvalho H, Braga F (2016). Manual de Procedimentos do Serviço: Distribuição de 

Estupefacientes e Psicotrópicos. Revisto em 2019. Serviços Farmacêuticos IPO-Porto. 

[20] Carvalho H, Braga F (2016). Manual de Procedimento de Serviço: Distribuição de 

Medicamentos Hemoderivados. Revisto em 2019. Serviços Farmacêuticos IPO-Porto. 

[21] Resumo das caraterísticas do medicamento – epoetina. Acessível em: 

http://www.ema.europa.pt. [acedido em 28 de fevereiro de 2017]. 

[22] INFARMED: Ensaios Clínicos. Acessível em: http://www.infarmed.pt. [acedido em 28 de 

fevereiro de 2017]. 

[23] INFARMED: Autorização de comercialização (AUE, AUE de lote e SAR). Acessível em: 

http://www.infarmed.pt. [acedido em 28 de fevereiro de 2017]. 

[24] INFARMED: Regulamento relativo ao programa para acesso precoce a medicamento - 

Deliberação 139/CD/2014. Acessível em: http://www.infarmed.pt. [acedido em 28 de fevereiro de 

2017]. 

[25] Resumo das caraterísticas do medicamento – Talidomida. Acessível em: 

http://www.ema.europa.pt. [acedido em 28 de fevereiro de 2017]. 

[26] Brandão D, Braga F (2016). Manual de Procedimento de Serviço: Distribuição em Regime de 

Ambulatório. Revisto em 2019. Serviços Farmacêuticos IPO-Porto. 

[27] INFARMED: Regimes excecionais de comparticipação. Acessível em: http://www.infarmed.pt. 

[acedido em 28 de fevereiro de 2017]. 

[28] Ordem dos Farmacêuticos: Boletim do CIM – Manipulação de medicamentos na farmácia 

hospitalar. Acessível em: http://www.ordemfarmaceuticos.pt. [acedido em 28 de fevereiro de 2017]. 

[29] Pelayo MJ, Braga F (2016). Manual de Procedimentos de Serviço: Manual de Procedimentos 

para Citostáticos. Revisto em 2019. Serviços Farmacêuticos IPO-Porto. 

[30] CDC: NIOSH List of Antineoplastic and Other Hazardous Drugs in Healthcare Settings, 2014. 

Acessível em: https://www.cdc.gov. [acedido em 28 de fevereiro de 2017]. 

[31] Costa C, Magalhães H, et al (2005). O cancro e a qualidade de vida: a quimioterapia e outros 

fármacos no combate ao cancro. 1ª ed. Novartis, Sintra. 

[32] Saúde CUF: Manual de Procedimentos para Preparação de Citotóxicos. Acessível em: 

http://www.saudecuf.pt. [acedido em 28 de fevereiro de 2017]. 

[33] Ordem dos Farmacêuticos, Secção Regional do Norte: Decreto-lei n.º 95/2004, de 22 de abril, 

Regula a prescrição e a preparação de medicamentos. Acessível em: https://www.ofporto.org/. 

[acedido em 28 de fevereiro de 2017]. 

[34] Ordem dos Farmacêuticos: Boletim do CIM – Manipulação clinica – Dispensa clínica de MM. 

Acessível em: http://www.ordemfarmaceuticos.pt. [acedido em 28 de fevereiro de 2017].  



RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM FARMÁCIA HOSPITALAR – IPO PORTO 

 

 
26 

 

[35] Pinto S, Braga F (2016). Manual de Procedimentos de Serviço: Manual de Procedimentos da 

Unidade de Preparação de Medicamentos Não Estéreis. Revisto em 2019. Serviços Farmacêuticos 

IPO-Porto. 

[36] Carlos C, Braga F (2016). Manual de Procedimentos de Serviço: Manual de Procedimentos da 

Unidade de Preparação de Medicamentos Estéreis. Revisto em 2019. Serviços Farmacêuticos IPO-

Porto. 

[37] INFARMED: Publicação de Ensaios Clínicos, Lei n.º 73/2015 de 27 de julho. Acessível em: 

http://www.infarmed.pt. [acedido em 28 de fevereiro de 2017]. 

[38] Pereira LB, Braga F (2016). Manual de Procedimentos de Serviço: Manual de Procedimentos 

da Unidade de Ensaios Clínicos. Revisto em 2019. Serviços Farmacêuticos IPO-Porto.  

[39] Informação cedida pelo Serviço de Medicina Nuclear, I., E.P.E., Noções básicas de 

radiofarmácia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM FARMÁCIA HOSPITALAR – IPO PORTO 

 

 
27 

 

Anexos 

Anexo 1 – Registo de dispensa de eritropoietinas para Internamento – Distribuição Individual Diária 

em Dose unitária. 

Anexo 2 – Etiqueta identificativa de conservação no frigorífico.  

Anexo 3 – Etiqueta identificativa de medicamento citotóxico. 

Anexo 4 – Horários de emissão dos mapas de distribuição para cada serviço clínico.  

Anexo 5 – Impresso para pedidos de medicamentos urgentes – Distribuição Individual Diária em 

Dose unitária. 

Anexo 6 – Registo da visita farmacêutica aos serviços clínicos. 

Anexo 7 – Registo de pedido de informação. 

Anexo 8 – Medicamentos urgentes – motivo do pedido e horário do pedido. 

Anexo 9 – Anexo X - Documento para requisição de Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos. 

Anexo 10 – Registo da cedência de Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos.  

Anexo 11 – Inventário semanal de Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos.  

Anexo 12 – Requisição/Distribuição/Administração de Hemoderivados - “Via farmácia”. 

Anexo 13 – Requisição/Distribuição/Administração de Hemoderivados – “Via serviço”. 

Anexo 14 – Registo da cedência de Hemoderivados. 

Anexo 15 – Conferência de Hemoderivados com Sistema Informático. 

Anexo 16 – Exemplar de uma “Justificação de Medicação”. 

Anexo 17 – Figura que representa o campo onde é colocado o número de identificação do doente e 

onde poderão ser confirmados alguns dados de identificação deste. 

Anexo 18 – Figura que representa o histórico de prescrições. 

Anexo 19 - Rótulo de identificação da medicação preparada na Unidade Centralizada de 

Quimioterapia. 

Anexo 20 - Rótulo de identificação de medicamento citotóxico. 

Anexo 21 – Tabela com a resposta às questões colocadas na Unidade Centralizada de Quimioterapia. 

Anexo 22 – Ficha Técnica de Preparação – Prednisolona 5 mg/ml suspensão oral. 

Anexo 23 – Registo de transporte de Medicamentos Manipulados para os serviços de internamento. 

Anexo 24 - Registo de transporte de Medicamentos Manipulados para a farmácia de ambulatório. 

Anexo 25 – Rotulagem do Medicamento Manipulado metotrexato 2 mg/ml solução oral. 

Anexo 26 – Planta da Unidade de Preparação de Estéreis. 

Anexo 27 – Devolução da medicação (soluções de analgesia) dos serviços clínicos. 

Anexo 28 – a) Ficha Técnica de Preparação – Protocolo PCEA 2; b) Ficha Técnica de Preparação – 

Nutrição parentérica. 

Anexo 29 – a) Rótulo – Protocolo PCEA 2; b) Rótulo – Nutrição parentérica. 

Anexo 30 – Transporte de medicação da Unidade de Preparação de Estéreis para os serviços clínicos. 



RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM FARMÁCIA HOSPITALAR – IPO PORTO 

 

 
28 

 

Anexo 1 – Registo de dispensa de eritropoietinas para Internamento – Distribuição Individual Diária 

em Dose unitária. 

 

Anexo 2 – Etiqueta identificativa de conservação no frigorífico. 

 

Anexo 3 – Etiqueta identificativa de medicamento citotóxico. 

 

Anexo 4 – Horários de emissão dos mapas de distribuição para cada serviço clínico.  

Serviço Clínico  Hora de emissão 

Cirurgia 10/STMO  11:00h 

Medicina 4/Medicina 3/Pediatria 11:15h 

Medicina 6 12:00h 

Cirurgia 8 12:30h 

Cirurgia 6 14:15h 

Cirurgia 7 14:30h 

Cirurgia 9/Braquiterapia/SCP1/SCP2 15:00h 

Pré-Internamentos  16:00h 
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1º alteradas 16:15h 

2º alteradas 16:35h 

 

Anexo 5 – Impresso para pedidos de medicamentos urgentes – Distribuição Individual Diária em 

Dose unitária. 

 

Anexo 6 – Registo da visita farmacêutica aos serviços clínicos. 
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Anexo 7 – Registo de pedido de informação. 

 

Anexo 8 – Medicamentos urgentes – motivo do pedido e horário do pedido. 
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Anexo 9 – Anexo X - Documento para requisição de Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos. 
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Anexo 10 – Registo da cedência de Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos.  

 

 

Anexo 11 – Inventário semanal de Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos.  
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Anexo 12 – Requisição/Distribuição/Administração de Hemoderivados - “Via farmácia”. 

 

Anexo 13 – Requisição/Distribuição/Administração de Hemoderivados – “Via serviço”. 
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Anexo 14 – Registo da cedência de Hemoderivados. 

 

 

Anexo 15 – Conferência de Hemoderivados com Sistema Informático. 
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Anexo 16 – Exemplar de uma “Justificação de Medicação”. 
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Anexo 17 – Figura que representa o campo onde é colocado o número de identificação do doente e 

onde poderão ser confirmados alguns dados de identificação deste. 

 

 

Anexo 18 – Figura que representa o histórico de prescrições. 

 

 

Anexo 19 - Rótulo de identificação da medicação preparada na Unidade Centralizada de 

Quimioterapia. 
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Anexo 20 - Rótulo de identificação de medicamento citotóxico. 

 

 

 

Anexo 21 – Tabela com a resposta às questões colocadas na Unidade Centralizada de Quimioterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fármaco Questão Informação recolhida Resposta

Cetuximab

Doente que está a fazer quimioterapia 

e apresentou toxicidade (rash 

acneiforme severo) a este fármaco. 

Reduziram a dose em 25% (250 

mg/m2) na primeira ocorrência, 50% 

(200 mg/m2) na segunda e 75% (150 

mg/m2) na terceira. Será que se 

justifica uma dose tão baixa? Qual a 

dose miníma eficaz?

De acordo com o "Drug Information handbook for oncology" 

para o tipo de toxicidade apresentada o esquema terapêutico 

deve ser ajustado da seguinte forma:1º ocorrência - Parar 

cetuximab durante 1 a 2 semanas e se melhorar continuar o 

tratamento com 250 mg/m2. Se não melhorar descontinuar; 2º 

ocorrência - Parar cetuximab durante 1 a 2 semanas e se 

melhorar continuar o tratamento com 200 mg/m2. Se não 

melhorar descontinuar; 3º ocorrência - Parar cetuximab durante 

1 a 2 semanas e se melhorar continuar o tratamento com 150 

mg/m2. Se não melhorar descontinuar; 4º ocorrência - 

Descontinuar. 

De acordo com a informação 

recolhida conclui-se que a dose 

que o doente está a fazer é a 

indicada. Caso haja uma 4º 

ocorrência deve descontinuar o 

tratamento.

Cisplatina
A dose deve ser ajustada de acordo 

com a clearance renal?

De acordo com o RCM, a cisplatina é nefrotoxica e origina 

nefrotoxicidade cumulativa grave, que pode ser evitada 

administrando previamente 2L de solução IV adequada. Assim e 

de acordo com o "Drug Information handbook for oncology" a 

clearance da creatinina a dose é ajustada da seguinte forma: 10- 

50 mL/min deve ser administrada 75% da dose e menor que 10 

mL/min deve ser administrada 50% da dose. Em caso de 

hemodiálise deve ser administrada 50% da dose, asssim como na 

diálise peritoneal continua. Na terapia de substituição renal 

continua deve ser administrada 75% da dose.

De acordo com a informação 

recolhida conclui-se que a dose 

de cisplatina deve ser ajustada de 

acordo com a clearance renal.

Ácido zoledrónico
A dose deve ser ajustada de acordo 

com a clearance renal?

De acordo com o RCM, antes de se iniciar o tratamento com 

este fármaco deve ser determinada a clearance da creatinina 

(Clcr), bem como os seus níveis séricos. Doentes com 

compromisso renal grave (Clcr <30 mL/min) não é recomendada 

a administração). Doentes com compromisso renal ligeiro a 

moderado (Clcr 30-60 mL/min) recomenda-se o seguinte: Clcr 

>60 mL/min (normal) a dose é de 4 mg; Clcr 50-60 mL/min a 

dose é de 3,5 mg; Clcr 40-49 mL/min a dose é de 3,3 mg; Clcr 

30-39 mL/min a dose é de 3 mg. 

De acordo com a informação 

recolhida conclui-se que a dose 

de ácido zoledrónico deve ser 

ajustada de acordo com a 

clearance renal.
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Anexo 22 – Ficha Técnica de Preparação – Prednisolona 5 mg/ml suspensão oral. 

 

 

Anexo 23 – Registo de transporte de Medicamentos Manipulados para os serviços de internamento.
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Anexo 24 - Registo de transporte de Medicamentos Manipulados para a farmácia de ambulatório. 

 

 

Anexo 25 – Rotulagem do Medicamento Manipulado metotrexato 2 mg/ml solução oral. 
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Anexo 26 – Planta da Unidade de Preparação de Estéreis. 

 

 

 

Anexo 27 – Devolução da medicação (soluções de analgesia) dos serviços clínicos. 
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Anexo 28 – a) Ficha Técnica de Preparação – Protocolo PCEA 2;  

 

 

b) Ficha Técnica de Preparação – Nutrição parentérica. 
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Anexo 29 – a) Rótulo – Protocolo PCEA 2; b) Rótulo – Nutrição parentérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 30 – Transporte de medicação da Unidade de Preparação de Estéreis para os serviços clínicos. 

 

 



 

 
 

 

 


