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Resumo 

 

O presente relatório diz respeito ao estágio profissionalizante realizado no âmbito da 

conclusão do ciclo de estudos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. A importância 

deste estágio reside essencialmente no facto de ser para muitos estudantes o primeiro contato com 

o mundo do trabalho. Desta forma, permite aprofundar conhecimentos, contactar diretamente com 

o utente e fortalecer a formação académica através do conhecimento prático.  

Ao longo do meu estágio na farmácia Roma e sob orientação da Drª Susana Castro pude 

contactar numa base diária com a realidade de uma farmácia comunitária e com as 

responsabilidades de um farmacêutico nos vários aspetos da sua intervenção, seja na gestão da 

farmácia, na receção, armazenamento e dispensa de medicação, ou no relacionamento com o 

utente.  

Como temas realizados no âmbito da intervenção farmacêutica, desenvolvi um panfleto 

informativo sobre a doença venosa crónica e um vídeo interativo sobre a menopausa. 

O panfleto foi associado a um rastreio sobre o mesmo tema realizado na farmácia e serviu 

para alertar e consciencializar as pessoas para a doença. Assim como, ajudar no esclarecimento de 

dúvidas e auxiliar o utente na identificação dos sinais e sintomas mais comuns. Para além destes, 

os utentes da Farmácia Roma conseguiram obter conselhos uteis no alívio dos sintomas e a terapia 

institucionalizada no alívio dos sintomas.   

O vídeo sobre a menopausa foi idealizado para ser reproduzido no momento do 

atendimento e incidiu sobre alguns tópicos essências. São eles, os principais sintomas da 

menopausa, as complicações mais comuns nesta fase da vida da mulher como os problemas 

osteoarticulares, doença cardiovascular ou infeções urinarias recorrente. Por fim, o vídeo incidiu 

ainda no aconselhamento tanto de medidas não farmacológicas como da terapia instituída 

atualmente para o alivio dos sintomas e prevenção das complicações do climatério. O vídeo teve 

ainda o propósito de consciencializar os utentes para os efeitos que os sintomas do climatério sobre 

a qualidade de vida da população feminina.  

Esta experiência revelou-se bastante enriquecedora tanto a nível profissional como 

pessoal, uma vez que esteve repleta de desafios que possibilitaram a minha aprendizagem.   
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Parte 1 – Descrição das atividades desenvolvidas no estágio  

 

1. Introdução  

O estágio curricular em Farmácia Comunitária (FC) decorreu no período de 1 de março de 

2017 e 15 de julho do mesmo ano e teve a duração de 4 meses em meio. Este teve o objetivo da 

minha integração na vida profissional e o contacto com as várias vertentes da ação do farmacêutico 

comunitário. Durante o período de estágio contei com o acompanhamento da minha orientadora, 

Dra. Susana Castro e da restante equipa da Farmácia Roma (FR). 

Ao longo deste relatório irei descrever as tarefas realizadas durante o estágio, bem como 

os projetos elaborados no âmbito da intervenção farmacêutica. A tabela 1 especifica as atividades 

realizadas, bem como o seu enquadramento temporal. 

 

Tabela 1 Cronograma das atividades realizadas durante o período de estágio 

Atividades realizadas março abril maio junho julho 

Integração na equipa 
técnica; 
Adaptação ao 
funcionamento da farmácia   

X     

Receção e conferência de 
encomendas; 
Armazenamento de 
produtos e controlo dos 
prazos de validade 

X X X   

Determinação dos 
parâmetros bioquímicos  

X X X X X 

Conferência de receituário   X    

Atendimento ao balcão    X X X 

Tema Doença Venosa    X   

Tema Menopausa     X  

 

2. Organização da Farmácia Roma  

O manual das boas praticas de farmácia (BPF) para a farmácia comunitária refere que dada 

a acessibilidade da farmácia, esta é uma porta de entrada da população para o Sistema Nacional 

de Saúde. Destaca ainda a farmácia como um local de prestação de serviços, com intervenções 

direcionadas não só para o medicamento como também para o doente. Desta forma, trata-se de um 

local de dispensa de medicação e aconselhamento ao doente com elevada diferenciação técnico-

científica. Por forma a cumprir as funções para que é designado o farmacêutico necessita de 

instalações, equipamentos e fontes de informação adequadas.1  

2.1. Localização 

A FR está localizada na Rua do Chãos nº 111, 4710 – 230 em Braga. Encontra-se à face 

da estrada e cumpre todos os requisitos de acessibilidade, uma vez que possibilita o acesso de 

todos os potenciais utentes o que inclui crianças, idosos e cidadãos portadores de deficiência.  
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2.2. Espaço físico  

2.2.1. Espaço exterior  

O espaço exterior é característico, profissional e 

facilmente identificável, como ordena o manual de BPF. 

Apresenta um letreiro com a inscrição “Farmácia Roma” 

e o símbolo da “cruz verde” devidamente iluminado, 

durante o horário de funcionamento. A fachada da 

farmácia assim como a montra encontra-se limpa e em 

boas condições de conservação. Estão afixadas na 

montra informações úteis para o utente assim como o 

horário de funcionamento.  

2.2.2. Espaço interior  

De acordo com o Decreto‐Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto que rege o regime jurídico 

das farmácias de oficina, as farmácias devem possuir instalações que garantam a segurança, 

conservação e preparação dos medicamentos assim como a comodidade e privacidade dos utentes. 

Para o efeito, a farmácia deve dispor de uma sala de atendimento ao publico, um armazém, um 

laboratório e instalações sanitárias. A FR cumpre todos os requisitos do presente decreto-lei e está 

ainda equipada com um gabinete de atendimento personalizado destinado à prestação de serviços, 

um gabinete de direção técnica, um quarto de descanso e uma sala destinada aos colaboradores. 

No interior encontra-se ainda a identificação do diretor técnico, o horário de atendimento e a 

informação relativa às farmácias de serviço.2 

2.2.2.1. Área de atendimento ao público  

A área de atendimento ao público da FR está equipada com cinco balcões de atendimento 

destinados ao aconselhamento e venda de medicamentos sujeitos ou não a receita médica (MSRM) 

(MNSRM), assim como produtos fitoterápicos, dispositivos médicos e produtos de dermofarmácia e 

cosmética. Na parte de trás dos balcões estão expostos diversos produtos de venda livre cuja 

disposição é elaborada conforme a sazonalidade dos principais problemas para os quais os utentes 

pedem aconselhamento. Os expositores presentes no átrio da farmácia estão na sua maioria 

ocupados com produtos de dermofarmácia e cosmética das marcas disponíveis na farmácia, assim 

como produtos de puericultura e dispositivos médicos. Nas gôndolas e lineares podem ser 

encontrados vários MNSRM com rotação dependente da sazonalidade. Esta farmácia inclui ainda 

uma área interativa dedicada às crianças, uma pequena sala de espera e uma zona reservada à 

prestação de serviços como a medição da glicémia, tensão arterial e colesterol total.   

2.2.2.2. Gabinete de atendimento ao publico  

Este gabinete é utilizado quando os utentes necessitam de um atendimento mais privado e/ 

ou personalizado como o disposto no manual de BPF. Na FR esta sala está fisicamente separada 

da restante área de atendimento com o intuito de preservar a confidencialidade da conversa. É 

utilizada em assessoramento de nutrição, rastreios auditivos que são realizados com uma 

periocidade de duas semanas, realização de testes de gravidez ou rastreios esporádicos realizados 

no âmbito da intervenção farmacêutica.   

2.2.2.3. Robot e armazém  

Figura 1 Espaço exterior da FR 
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A FR possuí um sistema robotizado da marca Apostore® que permite uma economia de 

espaço, tempo e recursos. Por facilitar o transporte da medicação, este método de armazenamento, 

permite um atendimento mais eficiente e focado no utente. 

Na FR existe uma área destinada à receção de encomendas e armazenamento de MSRM 

e de MNSRM que não são viáveis de ser armazenados no Robot e que não cabem nos expositores 

da área de atendimento ao público. Nesta área encontra-se também o cofre onde são armazenados 

os medicamentos psicotrópicos. 

2.2.2.4. Laboratório 

À semelhança das restantes áreas, o laboratório cumpre as especificações e está 

equipado com todo o material necessário à preparação de medicamentos manipulados imposto pela 

Deliberação nº 1500/2004, de 7 de dezembro, decretada pela Autoridade Nacional do Medicamento 

e Produtos de Saúde I.P. (INFARMED). No entanto, é importante referir que durante o meu período 

de estágio não foram preparados medicamentos manipulados na FR.3 

2.3. Horário de funcionamento  

O Decreto-Lei n.º 172/2012 de 1 de agosto regula o horário de atendimento das farmácias 

de oficina e foi aprovado numa tentativa de promover um acesso universal, facilitado e permanente 

da população à medicação garantindo, no entanto, a viabilidade económica da farmácia.  

O horário de funcionamento da FR é fixo e contínuo entre as nove horas da manhã e as 

oito horas da noite. A farmácia encontra-se aberta todos os dias da semana e ao sábado, o que está 

de acordo com o decreto supracitado.4 

2.4. Recursos Humanos  

Desde o inicio do meu estágio profissional contactei com uma equipa de profissionais 

eficiente e prestável, que trabalha diariamente para oferecer ao utente um aconselhamento de 

qualidade focado essencialmente no uso responsável do medicamento e na melhoria da qualidade 

de vida da população. Esta equipa de profissionais é constituída pela diretora técnica, Drª. Susana 

Castro, pelo farmacêutico adjunto Dr. António Fernandes, pela farmacêutica Drª Inês Junqueira e 

pelos técnicos de farmácia, Cristiana Cardoso, Renata Fernandes, Carlos Palha e Célia Sousa. 

2.5. Fontes de Informação 

De acordo com as BPF, o farmacêutico deve ter ao seu dispor fontes de informação por 

forma a garantir a atualização constante do seu conhecimento técnico-científico. São consideradas 

fontes de acesso obrigatório no momento da dispensa de medicamentos o prontuário terapêutico e 

o resumo das características dos medicamentos.1 

No exercício da atividade farmacêutica, na FR é possível consultar várias fontes de 

informação como o prontuário terapêutico e resumos das características do medicamento online, o 

Centro de Documentação e Informação sobre Medicamentos da Associação Nacional de Farmácias 

(ANF) (CEDIME), o site do INFARMED e o Centro de Informação de Medicamentos (CIM) da OF. O 

sistema informático constitui outra importante fonte de informação no momento da dispensa. Estão 

ainda disponíveis fontes complementares de informação como o Formulário Galénico Português, o 

Dicionário de termos médicos, o manual de BPF para a farmácia comunitária ou o Index Merck. 
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Durante o período do meu estágio a fonte de informação que mais utilizei foi o sistema 

informático, tanto para esclarecer dúvidas sobre a indicação terapêutica de determinado fármaco, 

como para pesquisar sobre possíveis interações. Em diversas ocasiões contactei também o 

CEDIME no sentido de esclarecer dúvidas sobre determinada medicação. As questões surgiam 

essencialmente quando utentes residentes no estrageiro me perguntavam sobre a existência em 

Portugal de medicamentos com a substância ativa e dose idêntica àqueles comercializados nos 

países de origem. 

2.6. Sistema informático  

Durante o meu estágio curricular trabalhei com o programa informático Sifarma 2000, 

criado pela ANF. Este programa permite um conjunto abrangente de ações. Entre elas destacam-

se a gestão de encomendas e stocks, gestão de medicamentos e controlo de prazos de validade, 

faturação e emissão de lotes de receitas. Através deste programa informático, o farmacêutico pode 

realizar vendas e consultar informações essenciais à dispensa segura da medicação.  

Na FR, o acesso a este programa é restrito aos profissionais da equipa técnica e cada um possui 

uma conta acessível apenas através de um código. As vantagens do Sifarma 2000 são 

essencialmente a permissão de um atendimento mais eficiente, seguro e focado no utente. Tome-

se como exemplo a seguinte situação: um utente dirigiu-se a mim com sintomas de dor de garganta 

e inflamação. Para o alívio dos sintomas aconselhei a toma de Tantum Verde® pastilhas. Quando 

questionei o utente se estava a tomar outra medicação, informou-me que tomava Varfine®, um 

fármaco cuja substancia ativa é a varfarina, antagonista da vitamina K. Ciente do potencial deste 

fármaco para o desenvolvimento de interações e possíveis reações adversas, utilizei o sistema 

informático para investigar a existência de interações com as pastilhas Tantum Verde®. Uma vez 

averiguado que não existiam interações entre os medicamentos, a dispensa foi efetuada com 

segurança. 

3. Gestão da farmácia 

Uma gestão adequada é essencial para manter a viabilidade económica da farmácia e a 

simultânea satisfação do utente. Desta forma é essencial que o farmacêutico adquira competências 

a este nível, que o qualifiquem como um profissional multifacetado e polivalente e que permitam 

uma gestão de qualidade. Este conhecimento foi-me transmitido ao longo de todo o período de 

estágio, mas foi no primeiro mês que contactei em tempo total com esta realidade. Durante este 

período recebi e conferi encomendas, procedi ao armazenamento da medicação, assim como à 

reposição de stocks de acordo com o prazo de validade e à disposição dos produtos na farmácia. 

Este tempo foi essencial durante o meu estágio, uma vez que permitiu a associação entre nomes 

comerciais e substâncias ativas e a familiarização com novos produtos. 

3.1. Gestão de stocks 

O stock de um produto corresponde à existência física do mesmo na farmácia. Uma gestão 

eficiente destas existências é essencial uma vez que evita a rutura de stocks por um lado e a 

acumulação de produtos por outro, que pode ser prejudicial por exemplo em casos de produtos com 

prazos de validade a expirar.  
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Na FR esta gestão é diária e é realizada com auxílio do sistema informático que permite a 

gravação do stock mínimo e máximo na ficha do produto. A definição destes níveis de stock depende 

de vários aspetos como a rotatividade e a sazonalidade do produto, os hábitos de prescrição médica 

assim como o perfil e preferências do utente.  

Para a definição do stock é necessário ter em conta que a farmácia deve ter disponível 

para venda três medicamentos com igual dosagem, substância ativa e forma farmacêutica de entre 

os cinco produtos com preço mais baixo do mesmo grupo homogéneo.  

Para exemplificar a importância desta gestão de stocks tome-se como exemplo o caso de 

um utente, que se dirigiu a mim para reclamar que ultimamente não possuíamos em stock a sua 

medicação habitual. Por se tratar de um cliente habitual da FR, estranhei a situação e consultei o 

seu registo de vendas. Desta forma, consegui perceber que o médico alterou a prescrição do utente 

para uma dosagem superior e que este novo medicamento tinha uma baixa rotatividade na FR o 

que explicava a sua inexistência em stock. Para resolver o problema, atualizei o nível do stock 

mínimo do medicamento em questão e desta forma, consegui assegurar ao utente que a partir 

daquele momento o medicamento que precisava iria estar disponível na FR. Esta ação simples 

promoveu uma gestão mais eficiente dos recursos, mas também garantiu a satisfação do utente e 

contribuiu para a sua fidelização.    

3.2. Encomendas e aprovisionamento 

3.2.1. Realização de encomendas  

A realização de encomendas na FR pode ser feita através de encomendas diárias a 

fornecedores predefinidos, encomendas instantâneas ou encomendas diretas aos fornecedores.  

Para a realização de encomendas diárias, cada produto disponível na FR tem um stock 

mínimo atribuído. No momento da dispensa de um produto, o stock é automaticamente atualizado 

e quando este é inferior ao stock mínimo (ponto de encomenda) é gerada uma proposta de 

encomenda. Esta é posteriormente revista pelo responsável que pode fazer alterações de acordo 

com as necessidades da farmácia. Depois de validada é enviada a um dos fornecedores da 

farmácia. As encomendas diárias na FR são normalmente realizadas em dois momentos, ao final 

da manhã e ao final do dia.  

As encomendas instantâneas são realizadas habitualmente no momento do atendimento 

para satisfazer a necessidade de um produto específico para um utente que não exista na farmácia. 

Por outro lado, as encomendas diretas são normalmente efetuadas pela diretora técnica da FR ao 

representante do laboratório em questão. Para a sua realização é elaborada uma nota de 

encomenda onde são registados os produtos encomendados assim como as respetivas 

bonificações.  

3.2.2. Receção de encomendas  

A receção de encomendas na FR inicia-se com a chegada de contentores dos vários 

fornecedores que devem estar selados e devidamente identificados e fazer-se acompanhar da Guia 

de Remessa (Anexo I). Nesta constam os produtos faturados e a sua quantidade, a identificação 

dos fornecedores e da farmácia, o número da fatura, a hora e a data da encomenda e o valor total 

faturado com e sem o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA). Os produtos de frio são entregues 
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em recipientes específicos que garantem a sua conservação durante o transporte e colocados no 

frigorífico o mais depressa possível no momento da chegada à farmácia. Devem estar assinalados 

com a inscrição: “Produto de frio”. 

A receção de encomendas permite a inserção dos produtos no sistema informático que é 

feita através da leitura ótica do código do produto ou pela sua inserção manual.  

Nesta fase é essencial a conferência dos produtos de acordo com a guia de remessa, bem 

como o prazo de validade e o estado da embalagem. Deve-se ainda verificar se o preço marcado 

na embalagem do produto no caso de medicamentos sujeitos a receita médica está autorizado pelo 

INFARMED. Após a correção dos preços faturados no sistema informático é essencial o acerto das 

margens e a conferência das bonificações. As margens de lucro apenas são estipuladas pela 

farmácia no caso de MNSRM. Nesta situação o Preço de Venda ao Público (PVP) depende do preço 

de custo e do IVA que lhe é aplicado.  

Depois do término da receção, as faltas são transferidas para outro fornecedor. Forma-se 

uma listagem que irá aparecer como proposta de encomenda e que será tida em conta no momento 

da realização de nova encomenda. Neste momento, é também impresso uma nota de entrega que 

deve ser rubricada e anexada à guia de entrega. (Anexo II) 

A receção de benzodiazepinas e psicotrópicos obrigam a cuidados especais. Nestas 

situações o sistema informático emite um alerta sobre a receção destes medicamentos. A receção 

de benzodiazepinas obriga à colocação do duplicado da guia de entrega num separador adequado 

para posterior verificação do stock no final de cada mês. No caso dos psicotrópicos o duplicado 

deve ser anexado ao documento de requisição de psicotrópicos (Anexo III) e arquivados numa capa 

para o efeito, que depois deve ser carimbado e rubricado pelo farmacêutico responsável pela gestão 

de psicotrópicos.  

Encomendas realizadas ao fornecedor por telefone exigem a criação manual da mesma 

no sistema informático. 

3.3. Armazenamento  

De acordo com as BPF “as condições de iluminação, temperatura, humidade e ventilação 

das zonas de armazenamento devem respeitar as exigências específicas dos medicamentos, de 

outros produtos farmacêuticos, químicos, matérias-primas e materiais de embalagem e estas 

condições devem ser verificadas e registadas periodicamente” 1 

A principal forma de armazenamento na FR é feita através de um sistema robotizado. 

Produtos cujas características não permitem a sua arrumação por este sistema, seja pelo seu 

tamanho ou por necessitarem de condições especiais de armazenamento, são colocados em 

gavetas ou no frigorifico. No entanto em qualquer processo de armazenamento, a disposição dos 

produtos segue a regra “First in, First out”, na qual produtos com prazo de validade inferior tem 

prioridade no momento da dispensa.  

Os medicamentos psicotrópicos são armazenados num cofre de acesso restrito, enquanto 

medicamentos de frio são acondicionados no frigorifico com condições adequadas de temperatura. 

Estes produtos têm prioridade de armazenamento, por isso são os primeiros a ser acondicionados 

no momento da entrega das encomendas. 
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Todos os locais de armazenamento na FR cumprem as especificações exigidas, que são 

temperatura inferior a 25ºC e humidade relativa a 60%, sem contacto com a luz solar. O frigorífico 

encontra-se sob uma temperatura entre 2ºC e 8ºC.  

Para um controlo eficaz destas especificações, a farmácia possui termohigrómetros 

colocados em vários locais. A sua medição é registada semanalmente e são emitidos alertas no 

caso de existir alguma discrepância.  

3.4. Fornecedores  

A seleção dos fornecedores deve ter em conta alguns critérios essenciais como a gama 

de produtos disponíveis, existência ou não de bonificações e descontos, rapidez de entrega e a 

facilidade de devolução e pagamento. Como referido no ponto 3.2.1. as encomendas podem ser 

realizadas a armazenistas ou diretamente aos laboratórios. Os primeiros possuem a vantagem de 

permitir a realização de encomendas diárias de quantidades menores com um baixo empate de 

capital enquanto os segundos permitem encomendas de maiores quantidades que são 

habitualmente acompanhadas de melhores condições para a farmácia.  

Os principais fornecedores da FR são: Botelho e Rodrigues, Plural Cooperativa 

Farmacêutica, CRL, A Sousa & C Lda, Alliance Healthcare, SA e OCP, Portugal. Outros podem 

provisionar produtos mais específicos como é o caso de produtos ortopédicos, que são fornecidos 

pelo Gameiros, Material Clínico, Lda. 

3.5. Controlo de prazos de validade e devoluções  

O sistema informático permite o controlo periódico dos prazos de validade, através da 

elaboração de uma lista de produtos, cujo prazo de validade esteja a terminar num determinado 

espaço de tempo. Em várias situações participei no controlo de prazos de validade, nomeadamente 

na elaboração da lista de controlo de prazos de validade (Anexo IV) e na verificação dos produtos 

em questão. Esta ação consistiu na análise individual de cada produto e culminou com a recolha e 

devolução dos produtos com prazo de validade a terminar, aos armazenistas e laboratórios, ou 

quando possível, a priorização da sua venda. Este controlo é essencial para uma gestão eficiente 

da farmácia e para o aumento da segurança da dispensa de medicação. 

A devolução de um produto pode acontecer devido a vários fatores, desde prazos curtos 

de validade ou a expirar, erros no pedido, preços incorretos até envio de produtos danificados e 

recolha de lotes de medicamentos por indicação do INFARMED. Esta ação é também realizada com 

auxílio do sistema informático e para a realização da mesma deve ser indicada o motivo da 

devolução, o fornecedor, o preço de custo, a quantidade e código do produto a devolver e o número 

da guia de entrega. De seguida, é impresso uma nota de devolução (Anexo V) em triplicado, em 

que as primeiras duas são enviadas ao fornecedor, e a terceira fica para a farmácia depois de 

rubricada pelo profissional que fez o levantamento do produto. A finalização da devolução ocorre 

com o envio de uma nota de crédito do produto (Anexo VI). No caso de ser recusado, o produto 

retorna novamente à farmácia e é denominado pela contabilidade como quebra. Estes produtos 

devem ser armazenados na farmácia e apenas podem ser destruídos com a notificação das 

finanças.  
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Em diversas ocasiões, fui obrigada a reclamar ao fornecedor sobre a falta de 

correspondência entre o produto faturado e o produto enviado, situação que normalmente terminava 

com a devolução do produto faturado e envio do produto correto.  

4. Classificação dos medicamentos  

Os medicamentos para uso humano são classificados em MSRM quando apenas podem 

ser dispensados mediante apresentação de receita médica e MNSRM. De acordo com o Decreto-

Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, referente ao estatuto do medicamento, para que um medicamento 

necessite de receita médica, deve apresentar umas das seguintes características: Constituir um 

risco direto ou indireto mesmo quando usado para o fim a que se destina, no caso de serem 

utilizados sem receita médica; serem usados frequentemente com uma finalidade diferente daquela 

a que se destina; terem na sua composição substâncias ou preparações à base dessas substâncias 

cujo conhecimento sobre atividade ou efeitos secundários precisem de maior aperfeiçoamento ou 

destinarem-se à administração por via parentérica. Os MNSRM são aqueles que não preenchem 

nenhum dos requisitos referidos em cima. Neste caso não são comparticipados, salvo em caso 

excecionais quando devidamente justificados por razões de saúde pública.5 

4.1. Medicamentos sujeitos a legislação especial  

4.1.1. Psicotrópicos e estupefacientes  

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes estão normalmente associados a 

episódios de dependência e fenómenos de tolerância. Outro perigo da sua utilização reside no facto 

de exercerem o seu mecanismo de ação no sistema nervoso central, podendo por isso, alterar 

funções cerebrais e modificar o comportamento, a perceção e a consciência de um individuo. Por 

esta razão, estas substâncias são alvo de legislação especial ao abrigo do Decreto-Lei nº 15/93 de 

22 janeiro, que estabelece medidas de controlo de todo o circuito destes medicamentos, desde a 

compra, armazenamento, registo e dispensa na farmácia. Habitualmente estes medicamentos são 

prescritos pelas suas propriedades analgésicas ou antitússicas.  

Desta forma, estes fármacos são guardados num cofre com acesso restrito e são vendidos 

impreterivelmente com receita médica. No momento da dispensa, a pessoa que faz o levantamento 

da medicação deve apresentar o seu documento de identificação e o farmacêutico deve proceder 

ao preenchimento dos seus dados (nome, morada, data de nascimento, entre outros) e do utente 

no caso de se tratarem de pessoas distintas. No final do atendimento é impresso o documento de 

venda de psicotrópicos que é anexado a uma cópia da receita e posteriormente arquivado. (Anexo 

X) 

Na FR, procedi a dispensa destes medicamentos com auxilio do farmacêutico responsável 

pelo acesso ao cofre onde estes se encontravam armazenados.  

5. Dispensa de medicamentos 

A dispensa de medicamentos é muito mais complexa do que o simples ato da sua cedência, 

uma vez que envolve um conjunto de ações que visam amentar a segurança e a eficácia do 

tratamento. O momento da dispensa, é na maior parte das vezes o último ou o primeiro contato do 
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utente com um profissional de saúde, por isso o farmacêutico é essencial na promoção da adesão 

à terapêutica.  

Segundo as BPF para FC, o farmacêutico deve durante a dispensa de medicamentos, 

avaliar a medicação e a existência de possíveis interações ou contraindicações passíveis de resultar 

num evento negativo para o utente. Desta forma, o farmacêutico deve garantir que a dispensa é 

acompanhada de toda a informação útil referente à toma da medicação. Para promover a segurança 

da terapêutica pode ainda verificar se as informações fornecidas no momento da dispensa foram 

compreendidas pelo utente através do diálogo com o mesmo.1 

5.1. Dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica 

Como referido no ponto 4.0. Classificação dos medicamentos, a dispensa de MSRM exige 

a prescrição médica. Assim, no momento do seu aviamento deve ser averiguada a validade da 

mesma através da conferência de alguns parâmetros como a legibilidade do número da receita e do 

respetivo código, identificação do médico prescritor e respetiva assinatura, nome e número de 

utente, data de prescrição e período de validade, entidade responsável e existência de um regime 

especial de comparticipação. Por último, a identificação do medicamento através da denominação 

comum internacional, dosagem, forma farmacêutica, número de embalagens e posologia.  

O processamento informático da dispensa consiste na leitura ótica dos códigos dos 

produtos, introdução da entidade de comparticipação assim como a portaria ou despacho, caso seja 

aplicável. E posteriormente, a introdução dos dados do utente e faturação. Depois o sistema 

informático imprime o recibo e o documento de faturação no verso da receita que deverá ser 

rubricado pelo utente como garantia da entrega da medicação e da receção da informação 

necessária à toma segura e eficaz da medicação. (Anexo VII) 

Nas FR, é usual a interrogação dos utentes à cerca da medicação, por forma a perceber se 

a medicação é habitual, qual o laboratório que costuma fazer, a perceção da informação transmitida 

pelo médico e os sinais e sintomas que levaram à prescrição da medicação. Através do 

estabelecimento desta relação de proximidade, o farmacêutico pode utilizar este momento 

privilegiado no sentido de promover a adesão à terapêutica e evitar erros de prescrição, ou 

contraindicações que possam lesar o utente.   

A venda suspensa de medicação ocorre quando a faturação não é completamente 

terminada e a receita não é fechada na sua totalidade. Pode acontecer quando o utente não deseja 

levantar toda a medicação prescrita, no caso de receitas manuais. Nesta situação, não é emitida 

fatura, mas um comprovante de venda suspensa.  

5.1.1. Receita médica  

A Receita Médica (RM) eletrónica (Anexo VIII) é atualmente o meio de prescrição mais 

utilizado, salvo em algumas exceções em que ainda pode ser utilizada a prescrição manual. (Anexo 

IX) São elas, a falência informática, a inadaptação do prescritor e prescrição ao domicílio. Na 

justificação da prescrição de receita manual, o médico pode ainda assinalar a razão até 40 

receitas/mês, desde que se comprometa a não ultrapassar este valor.   

A RM pode ser classificada em renovável ou não renovável. A primeira possui uma validade 

de 6 meses com três vias de utilização, está reservada a fármacos destinados ao tratamento de 
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doenças crónicas e pode ser adquirida sem necessidade de nova prescrição médica, sem prejuízo 

da segurança da sua utilização. A receita médica não renovável têm apenas um via de utilização e 

um prazo de validade de um mês. Podem ainda existir medicamentos sujeitos a receita médica 

especial, quando contém uma substância classificada como estupefaciente ou psicotrópico, que é 

passível de criar dependência ou ser utilizada para fins ilegais. Os medicamentos com receita 

médica restrita são aqueles com utilização reservada a meios especializados como o uso 

hospitalar.6 

5.1.2. Regras de prescrição 

A Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio, estabelece as regras de prescrição e dispensa 

de medicação, que englobam a obrigatoriedade da prescrição por denominação comum 

internacional, com indicação da forma farmacêutica, dosagem e posologia. Esta regra beneficia o 

utente na medida em que lhe permite a escolha de determinado medicamento dentro do mesmo 

grupo homogéneo. O grupo homogéneo de um medicamento é definido como o conjunto de 

medicamentos, que partilham a mesma composição qualitativa e quantitativa em substancias ativas, 

forma farmacêutica e via de administração. 

O direito de opção do utente pode ficar inibido mediante justificação apresentada pelo 

médico prescritor, que é suportada pelas seguintes exceções: 

• Exceção a) - Prescrição de um medicamento com margem ou índice terapêutico estreito; 

• Exceção b) - Reação adversa prévia por suspeita reportada ao INFARMED, de intolerância 

ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado 

por outra denominação comercial. 

• Exceção c) - Continuidade de tratamento superior a 28 dias. 

No caso da exceção a) e b) o medicamento dispensado não pode em momento algum ser 

alterado, no entanto na exceção c) o utente pode optar por um medicamento equivalente com um 

PVP igual ou inferior ao prescrito. 

Em cada RM podem ser prescritos um número máximo de quatro medicamentos distintos, 

com um limite de duas embalagens por medicamento e um total de quatro embalagens, exceto se 

o medicamento se apresentar sob a forma de embalagem unitária. Nesta situação, podem ser 

prescritas quatro embalagens do mesmo medicamento. Este modelo acarreta a obrigatoriedade de 

utilização de vinhetas identificativas do local de prescrição e do médico prescritor.   

A RM eletrónica é atualmente o modelo de prescrição preferencial, uma vez que assistimos 

à tentativa de implementação do circuito de “Receita sem Papel”. Neste modelo não são aplicadas 

as regras de prescrição discutidas no paragrafo anterior, uma vez que permite a prescrição 

simultânea de vários tipos de medicamentos, sem restrição relativa ao número quatro medicamentos 

por receita.  

Para além de evitar o uso desnecessário de papel, este sistema permite a inclusão de todos 

os produtos de saúde num único receituário e o aviamento de parte da medicação que pode ser 

realizada em dias e estabelecimentos diferentes.6 

5.1.3. Validação de receitas pelo farmacêutico  

No momento da dispensa o farmacêutico deve ainda assegurar a autenticidade da receita, 

assim como o cumprimento das regras de prescrição para garantir o correto processamento da RM. 
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A receita resultante da materialização da prescrição por via eletrónica deve incluir os seguintes 

elementos para ser considerada válida: número da receita, identificação do médico prescritor e do 

local de prescrição, nome e número de utente ou de beneficiário de subsistema, entidade financeira 

responsável, identificação do medicamento por denominação comum internacional, forma 

farmacêutica, dosagem, número de embalagens, referência ao regime especial de comparticipação, 

se aplicável, data de prescrição e assinatura do prescritor.  

Os critérios de validação de RM manuais são semelhantes aos anteriores, no entanto difere 

na identificação do médico prescritor que é realizada através de vinhetas. A presença de uma 

vinheta identificativa do local de prescrição é facultativa. Neste modelo não é admitido mais do que 

uma via.6 

5.1.4. Sistema de comparticipação de medicamentos 

Um medicamento comparticipado é aquele cujo valor, mediante apresentação de RM, é em 

parte suportado pelo utente e o restante suportado por outra entidade de saúde.  

A comparticipação dos medicamentos é efetuada de acordo com protocolos entre as 

entidades de saúde e os organismos de comparticipação e é fixada segundo escalões que variam 

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

e ainda com o consumo acrescido em doentes que sofram de determinadas patologias. Destaca-se 

assim, o escalão A - 90%; escalão B - 69%; escalão C - 37%; escalão D - 15%.  

O Sistema Nacional de Saúde (SNS) é a entidade responsável pela comparticipação de 

medicamentos em Portugal e pode ser dividido em Regime Geral que abrange todos os utentes do 

SNS e o Regime Especial. O regime especial de comparticipação de medicamentos prevê dois tipos 

de comparticipação. Em função dos beneficiários, cuja comparticipação depende dos rendimentos 

deste e abrange utentes, cujo rendimento anual não atinge 14 vezes o salário mínimo nacional. 

Neste caso, a receita deve estar identificada com a letra R. Ou em função de determinadas 

patologias, como o Lúpus ou a doença de Alzheimer desde que a RM faça a referência ao 

despacho/portaria/decreto especifico da doença. Pode dar-se o caso, de determinada portaria 

necessitar da prescrição por parte de um médico especialista para ser possível a realização da 

comparticipação, como é o caso da Doença de Alzheimer. Para além destes, pode verificar-se um 

regime de complementaridade entre duas entidades. Uma das mais frequentes é a 

complementaridade entre o SNS e o SAMS (Serviço de Assistência Médico-Social)7 

5.1.5. Processamento e faturação do receituário  

O processamento do receituário é feito pelo Centro de Conferência de Faturas, no caso das 

receitas do SNS. Por outro lado, a ANF está responsável pela distribuição das restantes receitas 

pelas entidades responsáveis dos organismos correspondentes.  

No momento da dispensa, a cada receita é atribuída um número de serie relativo à venda. 

Depois de conferidas as receitas são agrupadas em lotes de 30 receitas ordenadas numericamente, 

conforme a entidade responsável pela comparticipação. Relativamente à conferencia do receituário, 

deve verificar-se o cumprimento dos requisitos legais, se a medicação dispensada corresponde à 

medicação prescrita, se a receita está devidamente carimbada, assinada e datada e por último deve 

ser verificado e a comparticipação foi feita corretamente, ou seja, se a comparticipação corresponde 

à entidade responsável.  
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Assim que um lote de receitas fica completo, é impresso o verbete de identificação do lote 

que é carimbado, rubricado pelo farmacêutico responsável para ser posteriormente anexado ao 

respetivo lote. O verbete contém informações relativas ao nome e código da farmácia, mês/ano, 

entidade responsável, o numero sequencial do lote e de receitas, o valor do PVP dos medicamentos, 

correspondente ao valor total do lote e dentro deste, a importância relativa ao valor pago pelos 

utentes e a importância relativa à comparticipação pelas entidades responsáveis.  

Os lotes, o verbete juntamente com a Relação de Resumos de lote e a fatura mensal são 

enviados à Administração Regional de Saúde (ARS) ou à ANF para que a farmácia possa receber 

o reembolso do valor correspondente à comparticipação dos medicamentos.  

No caso de existir alguma irregularidade, as receitas são devolvidas juntamente com a 

justificação da devolução e o resumo com os valores das comparticipações. No caso de ser possível 

a sua correção, estas receitas são enviadas novamente com o receituário do mês seguinte.  

Durante o meu estágio, pude conferir a conformidade dos vários lotes de receitas e assisti 

à emissão dos respetivos verbetes. Ainda observei o processo relativo ao processamento do 

receituário, realizado mensalmente. 

5.2. Dispensa de medicamentos não sujeitos a receita médica e automedicação  

A automedicação define-se como o “ato pelo qual um individuo, por iniciativa ou por 

influência de outros, decidi usar um medicamento para alívio ou tratamento de queixas 

autovalorizadas”.  

Em Portugal, a automedicação está restrita aos MNSRM utilizados habitualmente em 

transtornos menores e transitórios.8  

O aconselhamento desta medicação é da responsabilidade do farmacêutico, que deve 

garantir a adequação da medicação aos sinais e sintomas do utente e informa-lo para a posologia, 

efeitos secundários e perigos da toma exagerada da medicação em causa. Para além disto, o 

farmacêutico também deve estar alerta para possíveis patologias ou toma de medicação 

concomitante que possam constituir uma interação. Por forma a evitar problemas associadas à toma 

de medicação, a história clínica do utente deve ser conhecida e o farmacêutico deve estar 

capacitado com um vasto conhecimento cientifico.  

Uma situação que despertou o meu interesse foi a de uma utente que se dirigiu a mim para 

que lhe medisse os valores da tensão arterial, no final da medição confessou-me sentir as pernas 

cansadas e com dor. Quando questionei a utente sobre a existência de varizes ou sinais de 

vermelhidão, ela respondeu positivamente. Os sinais e sintomas identificados são concordantes 

com um diagnóstico de doença venosa, por isso aconselhei a utente a tomar diariamente um 

comprimido de Daflon®. Este medicamento é constituído por uma fração flavonóica purificada e 

micronizada e está indicado no tratamento de varizes varicosas, redução do edema e da dor 

associada à doença venosa. Como terapia complementar aconselhei a utente a massajar as pernas 

no sentido ascendente com um gel com FVA e propriedades refrescantes. Nesta situação, 

aconselhei Venoparil®. Ainda alertei a utente para a realização de medidas não farmacológicas, que 

vão ajudar a mitigar os sintomas. São elas, a elevação das pernas ao final do dia e a não utilização 

de sapatos de salto ou rasos.  
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Os MNSRM não são inócuos, por isso existem grupos populacionais para o qual o seu 

aconselhamento exige maior atenção. São eles as crianças/bebés, idosos, mulheres grávidas e 

pessoas com doenças crónicas. Nestes grupos, e para promover uso responsável do medicamento, 

devem ser privilegiadas as medidas não farmacológicas e em situações mais graves o utente deve 

ser reencaminhado para o hospital.  

Durante o meu período de estágio, notei uma tendência de procura de produtos para a tosse 

seca ou produtiva, gripe e constipação. A procura de produtos indicados na cicatrização de feridas, 

queimaduras, picadas de insetos ou alívio dos sinais e sintomas da doença venosa foi também 

significativa. Devido ao facto de o meu período de estágio coincidir com os meses de verão assisti 

ainda a uma grande procura de protetores solares, sendo que as marcas com maior rotatividade 

foram a PIZ BUIN®, Avène® e La Roche-Posay®.  

6. Outros produtos de saúde disponíveis na farmácia  

Atualmente a farmácia é um espaço que promove não só a saúde como também a beleza 

e o bem-estar. Desta forma, o farmacêutico deixou de ser apenas o especialista de medicamento, 

mas dotou-se de competências técnico-científicas que lhe permitem o aconselhamento de produtos 

de cosmética, suplementos alimentares, dispositivos médicos, entre outros. Estes produtos podem 

ajudar na resolução de problemas menores ou prevenção do seu desenvolvimento e por esta razão, 

contribuem para o aumento da qualidade de vida da população. 

6.1. Produtos de cosmética e de higiene corporal 

Produtos cosméticos e de higiene corporal definem-se como “qualquer substância ou 

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

designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou 

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

perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores 

corporais.”9 

Estes produtos estão devidamente regulamentados através do Decreto-Lei n.º 189/2008 de 

24 de setembro.  

O farmacêutico tem um papel essencial no aconselhamento destes produtos que devem ser 

ajustados às preferências e necessidades do utente.  

Em várias ocasiões consegui aconselhar estes produtos e para tal procurei informar-me 

sobre as diferentes marcas existentes na FR, assim como a adequação dos diferentes produtos aos 

problemas frequentemente apresentados pelos utentes.   

A FR possuí uma gama de alargada de marcas, das quais se destaca a Uriage ®, Avène®, 

La Roche-Posay ®, Lyerac® e Caudalie®. Estas podem ser indicadas num conjunto variado de 

situações como a pele atópica, alopécia, pele com tendência acnéica, pele intolerante, entre outros.  

6.2. Produtos de puericultura  

Os bebés são um grupo etário sensível e por esta razão precisam de cuidados adequados 

às suas necessidades.  
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Na FR existem vários produtos destinados à promoção do conforto e bem-estar da criança. 

Entre eles destacam-se os cremes de hidratação diária e de muda da fralda, produtos de limpeza 

corporal, as fraldas ou as fórmulas de alimentação para preparação com leite ou água, que estão 

adaptadas às várias fases do desenvolvimento da criança. As marcas mais comuns são Uriage®, 

Mustela®, Chicco®.  

6.3. Dispositivos médicos 

De acordo com a legislação em vigor, dispositivos médicos são definidos como “qualquer 

instrumento, aparelho, equipamento, material ou artigo utilizado isoladamente ou combinado, 

incluindo os suportes lógicos necessários para o seu bom funcionamento, cujo principal efeito 

pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou 

metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses meios e seja destinado pelo 

fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de diagnóstico, prevenção, controlo, 

tratamento ou atenuação de uma doença, de uma lesão ou de uma deficiência; estudo, substituição 

ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico e controlo da conceção”.10 

Existe atualmente no mercado, uma grande variedade de dispositivos médicos fabricados 

com o intuito de promover a saúde e o bem-estar da população. Durante o meu estágio consegui 

contactar e aconselhar grande parte destes produtos. Destaca-se o material ortopédico como meias 

de descanso, meias de compressão ou pulsos elásticos, material de penso ou sutura como gases 

esterilizadas, pensos e os artigos pediátricos como chupetas, biberões ou tetinas.  

6.4. Suplementos Alimentares  

De acordo com o Decreto-Lei n.º 136/2003, suplementos alimentares são “géneros 

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

constituem fontes concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou outras com efeito 

nutricional ou fisiológico, estremes ou combinadas, comercializadas em forma doseada, tais como 

cápsulas, pastilhas, comprimidos, pílulas e outras formas semelhantes, saquetas de pó, ampolas de 

líquido, frascos com conta-gotas e outras formas similares de líquidos ou pós que se destinam a ser 

tomados em unidades medidas de quantidade reduzida”. Desta forma, não podem ser considerados 

medicamentos, nem lhes ser atribuído propriedades profiláticas, de tratamento de doenças ou dos 

seus sintomas.11,12 

Os suplementos alimentares com maior rotatividade na FR são aqueles destinados à 

destoxificação do organismo como é exemplo o Stagutt Detox®, que atua como um promotor do 

bom funcionamento digestivo e do fígado, ou aqueles com propriedades diuréticas e de 

emagrecimento, como é o caso da Depuralina®. Também multivitamínicos, formulados para 

colmatar a carência de micronutrientes em diversas faixas etárias, são frequentemente 

aconselhados na FR. A marca com maior potencial de venda na FR é a Absorvit®. 

6.5. Produtos Fitoterapêuticos  

A fitoterapia utiliza produtos à base de plantas medicinais no tratamento de doenças e dos 

seus sintomas.  
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Existe no mercado uma grande variedade destes produtos. Durante o meu estágio, foram 

muitos os utentes que preferiam estes produtos em detrimento dos medicamentos convencionais. 

Para tal argumentavam preferir um “medicamento mais natural”. Posto isto, é essencial que o 

farmacêutico esteja munido de conhecimentos que permitam um aconselhamento adequado destes 

produtos. Para além disto, é fundamental a consciencialização de que estes produtos não estão 

isentos de efeitos secundários ou contraindicações e que a sua utilização inadequada pode conduzir 

a efeitos potencialmente perigosos na saúde humana.  

Alguns dos produtos com elevada rotatividade na FR são o Pursenide®, o Valdispert® entre 

outros.  

6.6. Medicamentos veterinários  

A dispensa de medicamentos veterinários que são todos os medicamentos destinados aos 

animais, pode ser realizada não só em farmácias como também em armazenistas e consultórios 

veterinários.  

Durante o meu período de estágio aconselhei essencialmente antiparasitários e 

anticoncecionais. 

6.7. Géneros Alimentícios destinados a Alimentação Especial 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 74/2010 de 21 de junho, os géneros alimentícios 

destinados a uma alimentação especial são aqueles que, devido à sua composição especial ou a 

processos especiais de fabrico, distinguem-se dos alimentos de consumo corrente e são adequados 

às necessidades nutricionais de determinados grupos de pessoas. Ou seja, pessoas cujo processo 

de assimilação ou metabolismo esteja perturbado, pessoas com condições fisiológicas especiais e 

que, por esse facto, necessitam de uma ingestão controlada de determinadas substâncias contidas 

nos alimentos, ou lactentes e crianças de pouca idade não necessariamente com problemas de 

saúde. Existem na FR vários produtos, que são incluídos nesta classificação como os boiões de 

fruta e as papas adequadas para lactentes e/ou crianças, adaptados de acordo com a etapa do seu 

desenvolvimento. Para além destes, estão disponíveis Suplementos Nutricionais da marca 

Nutricia®, que apresenta soluções de acordo com o estado nutricional e fisiológico do utente.13 

6.8. Medicamentos Homeopáticos  

De acordo com o Estatuto do Medicamento, medicamentos homeopáticos são 

“medicamentos obtidos medicamento obtido a partir de substâncias denominadas stocks ou 

matérias‐primas homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito na farmacopeia 

europeia ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado Membro, e que pode 

conter vários princípios.” 14,15 

Na FR, os medicamentos homeopáticos estão representados pelo laboratório Boiron e 

alguns dos produtos com maior rotatividade são Oscillococcinum®, Coryzalia®, Stodal®.  

7. Medicamentos manipulados  

A Prescrição e dispensa de medicamentos manipulados têm vindo a ser ofuscada pelos 

avanços técnicos e científicos da indústria farmacêutica. A FR está equipada com todo o material 

necessário à preparação de medicamentos manipulados de acordo com as BPF e cumpre as 
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especificações da legislação em vigor. No entanto, durante o período em que decorreu o meu 

estágio não recebi nenhuma prescrição de manipulados.  

8. Serviços prestados na FR  

8.1. Medicação dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos  

Como foi discutido em pontos anteriores, a farmácia não é apenas o local preferencial para 

a dispensa de medicamentos, mas também um espaço dedicado à saúde e ao bem-estar da 

população, seja físico ou psíquico. Esta evolução surge pela necessidade de adaptação da pratica 

farmacêutica a um grupo populacional cada vez mais exigente, informado e com mais interesse pela 

conservação da sua saúde.  

Assim, a farmácia disponibiliza aos seus utentes um conjunto variado de serviços, como 

medição dos parâmetros bioquímicos e fisiológicos. Os mais usuais são a medição da tensão arterial 

e pulsação, com recurso a um medidor de tensão automático. A medição da glicemia e do Colestrol 

através de equipamentos “Point of Care” são também frequentes. Estes equipamentos permitem a 

realização de testes de forma cómoda, rápida e com máxima exatidão. 

 A FR dispõe de uma sala de atendimento personalizado, equipada com todo o material 

necessário para a realização destes testes. Durante o período do meu estágio, estes parâmetros 

foram medidos inúmeras vezes, uma vez que são essenciais ao controlo de doenças crónicas como 

a Diabetes e a Hipertensão arterial. O momento da medição dos parâmetros referidos em cima 

permite um contacto mais próximo com o utente que é essencial para o conhecimento da sua historia 

clinica, possível toma de medicação e aconselhamento de medidas não farmacológicas para o caso 

de algum dos valores não se encontrar próximo dos valores de referência. 

 A farmácia dispõe ainda de uma balança que possibilita a medição de parâmetros como o 

peso, altura e índice de massa corporal (IMC).  

A medição dos parâmetros bioquímicos foi feita durante todo o período do meu estágio e 

considerei que este é um momento de conversa privilegiado com o utente. No sentido em que, 

permite o controlo de doenças crónicas como a Diabetes ou as doenças cardiovasculares. Para 

além disto, em diversas situações, permitiu-me a identificação de sinais e sintomas indicativos de 

outras condições bem como o aconselhamento do utente para o tratamento dos mesmos.  

8.2. Valormed® 

A Valormed® é uma sociedade sem fins lucrativos criada em 1999, com o objetivo de 

promover uma gestão responsável dos resíduos de embalagens e medicamentos fora de uso. Esta 

sociedade resultou de um esforço conjunto de todos os intervenientes no circuito do medicamento, 

desde a indústria farmacêutica, distribuidores até às farmácias e aos utentes.   

Este sistema permite o tratamento adequado destes resíduos assim como a sua recolha 

seletiva sob controlo farmacêutico.16 

Os medicamentos e embalagens usadas são recebidas pelo farmacêutico ou técnico e 

colocados no contentor Valormed®. Quando este fica completo é selado com uma etiqueta própria 

e pesado. Deve ainda ser registado no contentor o peso, código da farmácia e a rúbrica do 

responsável pelo fecho do contentor. Na FR rececionei vários medicamentos e embalagens vazias 
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fora de prazo e consegui perceber uma crescente preocupação da população com o tratamento 

correto destes resíduos, bem como com a proteção ambiental. 

8.3. Recolha de Radiografias  

A FR participa no projeto desenvolvido pela Assistência Médica Internacional de recolha de 

radiografias com mais de 5 anos ou sem valor de diagnóstico. As radiografias recolhidas são 

recicladas, o que permite evitar a sua deposição em aterro e minimizar a contaminação do ambiente. 

8.4. Farmacovigilância  

O Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF) é constituído pelo departamento de 

farmacovigilância do INFARMED, as Unidades Regionais de Farmacovigilância (URF), todos os 

profissionais de saúde, os titulares de autorização de introdução no mercado e por último os 

doentes.  

Os farmacêuticos, devido à proximidade que estabelecem com o utente e ao elevado grau 

de conhecimentos técnico-científicos sobre o medicamento são profissionais de saúde essenciais 

na identificação e avaliação e notificação de reações adversas a medicamentos. A suspeita desta 

deve ser notificada à URF correspondente.17 

8.5. Atividades complementares   

Sempre com o objetivo de prestar um serviço de qualidade aos utentes e promover a saúde 

e o bem-estar da população, foram realizadas na FR várias atividades. Nomeadamente, foram 

efetuados vários rastreios auditivos numa parceria com a Acústica Médica, um rastreio para a 

Doença Venosa e um rastreio para a pele. Em todos eles participei ativamente na sua divulgação.  

9. Formações  

Durante o meu período de estágio pude participar em várias atividades de caracter 

formativo, habitualmente por iniciativa dos laboratórios. Estas atividades foram realizadas dentro 

das instalações da FR ou num local a definir pelo laboratório. A tabela 4 descreve as formações em 

que participei, o local da sua realização e a respetiva duração. Destas atividades destaco a formação 

realizada pelo laboratório Uriach-Aquilea® sobre uma gama de produtos fitoterapêuticos como o 

Enrelax Forte® para o alívio dos sintomas da ansiedade, o Aquilea Sono® utilizado no tratamento 

de insónias ou o Aquilea artinova®, um suplemento de cálcio e colagénio, útil no alívio de problemas 

osteoarticulares. Esta formação coincidiu com o lançamento da marca na FR e originou bons 

resultados de venda dos produtos.  

 Para além desta, destaco ainda a formação com o tema: “Airvolution - DPOC e Dispositivos 

Inalatórios” organizada pela Escola de Pós-Graduação em Saúde e Gestão pela qualidade e 

relevância dos conteúdos programáticos. Estes incidiram essencialmente no diagnóstico e 

terapêutica farmacológica da Doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) e da respetiva utilização 

dos dispositivos inalatórios.  
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Tabela 2. Formações realizadas durante o período de estágio 

Formação 
 

Local 
 

Duração 

“Farmácia e o 
aconselhamento à mulher 
no atendimento” 

Hotel Mercure Braga 01:30 

A dor em Portugal – 
Movimento Portugal sem 
Dor 

Hotel Mercure Braga 01: 30 

Airvolution - DPOC e 
Dispositivos Inalatórios Museu D. Diogo de Sousa 01:30 

Formação Uriach-Aquilea® 
Farmácia Roma 00:30 

Formação Caudalie® 
Farmácia Roma 00:30 
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Parte II – Temas desenvolvidos no âmbito da intervenção farmacêutica 

 

Tema 1 - Doença Venosa Crónica 

1. Contextualização 

Durante o meu período de estágio, contactei com um grande número de utentes com 

Doença Venosa Crónica ou que apresentavam algum dos seus sintomas e/ou fatores de risco. Este 

facto, associado ao perfil dos utentes da farmácia e à falta de informação sobre o tema, incentivou-

me a desenvolver um panfleto informativo. Este incidiu sobre conselhos práticos para a identificação 

dos sinais e sintomas da doença, assim como sobre a terapia disponível na farmácia para o alívio 

dos mesmos. Esta iniciativa foi associada a um rastreio sobre a doença venosa crónica realizado 

na FR e serviu para a promoção do mesmo, assim como para a consciencialização e alerta dos 

utentes para a doença. O rastreio foi gratuito e foi realizado por uma enfermeira.  

De notar a sazonalidade da doença, com uma maior incidência nos meses quentes que 

coincidiram com o meu tempo de estágio. Consciente da importância do farmacêutico no 

aconselhamento do doente com DVC, seja a nível da identificação precoce dos sintomas ou de um 

aconselhamento eficaz no alívio dos mesmos, considerei ser da maior importância aprofundar os 

meus conhecimentos sobre o tema. 

2. Introdução  

A DVC inclui um espetro abrangente de apresentações clinicas que podem manifestar-se 

através de simples telangiectasias, veias varicosas ou ulceração venosa. As manifestações da 

doença podem resultar de uma insuficiência venosa primária ou ser secundária a outro processo, 

como por exemplo a trombose venosa profunda.18  

Trata-se de uma doença crónica muitas vezes negligenciada, mas que acarreta elevados 

custos económico e sociais. Desta forma, é essencial a sensibilização da população e dos vários 

profissionais de saúde para o tema, com vista a um diagnóstico precoce e correto.19 

3. Epidemiologia e fatores de risco  

A DVC é uma doença que se manifesta maioritariamente na população ocidental, em faixas 

etárias mais avançadas e do sexo feminino. Estudos epidemiológicos internacionais revelam uma 

maior incidência de varizes nas mulheres (2,6%) do que nos homens (1,9%). A incidência de 

alterações tróficas (hiperpigmentação e eczema) varia entre os 3 a 11%, enquanto 0,3 a 1% da 

população ocidental desenvolveu úlceras venosas.20 

O panorama nacional é igualmente preocupante e estima-se que no geral 1/3 da população 

portuguesa sofra de alguma manifestação da DVC, sendo que 2 milhões de pessoas correspondem 

a mulheres com mais de trinta anos. Esta é uma doença com uma grande carga socioeconómica, 

causadora de uma diminuição significativa da qualidade de vida dos utentes. Assim, estima-se que 

8% dos doentes com DVC são reformados antecipadamente devido à patologia e que 48% da 

população portuguesa apresente o sintoma de dor nos tornozelos e/ou pernas.19  

Vários estudos sobre o tema reportam a idade avançada como o principal fator de risco para 

o desenvolvimento da doença, e indicam a faixa etária dos 70-79 anos com maior prevalência de 

veias varicosas. Também o sexo e o excesso de peso são apontados como fatores de risco. A 
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doença parece ter mais expressão na população feminina com um índice de massa corporal superior 

a 30. Vários estudos indicam uma prevalência da doença duas vezes superior em mulheres do que 

em homens. A gravidez parece ser também um fator predisponente para o seu desenvolvimento e 

a incidência de veias varicosa aumenta em situações de múltiplas gravidezes.21 

Da mesma forma, o uso de contracetivos orais constitui um fator de risco para o 

aparecimento e agravamento da DVC, uma vez que os estrogénios aumentam a permeabilidade 

das veias e a progesterona promove a sua dilatação. Este facto explica a maior prevalência da 

doença nas mulheres grávidas.19 

A maior parte dos estudos realizados mostrou uma correlação positiva ente a existência de 

história familiar prévia e o desenvolvimento da doença.20 

4. Anatomia e fisiologia do sistema venoso  

A maior percentagem do sangue venoso está nas veias dos membros inferiores, por isso 

estas são essenciais à circulação venosa. Esta está dividida em três sistemas, superficial, profundo 

e perfurante, que por sua vez estão localizados em dois compartimentos, o superficial e o profundo. 

O compartimento profundo é limitado superficialmente pela fáscia muscular e contém as veias 

profundas, enquanto o compartimento superficial é limitado profundamente pela fáscia muscular e 

superficialmente pela derme. As veias perfurantes fazem a ligação entre os dois compartimentos 22 

A principal função da circulação venosa é o retorno do sangue ao coração para que possa 

ser reoxigenado. O retorno venoso é influenciado por várias estruturas, nomeadamente uma válvula 

central no coração, uma válvula venosa periférica, pelo plexo venoso plantar e pela existência de 

válvulas competentes nas veias. A interações destas estruturas cria um gradiente de pressão que 

ajuda a vencer a pressão hidrostática criada pela força da gravidade e facilita o retorno do sangue 

venoso ao coração. 20 

 

5. Fisiopatologia  

5.1. Hipertensão e inflamação  

A DVC é atualmente uma causa preocupante de morbilidade com elevada prevalência na 

população adulta.  

Novas evidências científicas comprovam que esta doença incapacitante não é apenas 

causada por uma falha mecânica nas válvulas responsáveis pelo retorno venoso, mas um processo 

complexo que envolve fatores como a desregulação da síntese do tecido conectivo, reações de 

inflamação celular e forças mecânicas causadoras de hipertensão venosa.20 

Desta forma, a doença venosa tem um caracter crónico e evolutivo e tem na sua origem um 

processo fisiopatológico complexo, baseado num ciclo entre a hipertensão e a inflamação venosa. 

O refluxo venoso, a obstrução ou a incompetência valvular podem resultar numa incapacidade para 

fazer retornar o sangue ao coração, que eventualmente pode conduzir a hipertensão venosa. Este 

processo é responsável pelo inicio de uma reação inflamatória resultante da libertação de 

mediadores inflamatórios pelas células endoteliais. Desta forma, ocorre um agravamento da 

disfunção venosa devido ao aumento da incompetência das válvulas e ao refluxo venoso que por 

sua vez agrava a hipertensão venosa e continua o ciclo que está na base da progressão da DVC.  
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Por outro lado, o aumento da hipertensão provoca alterações valvulares e na parede das 

veias. As válvulas tornam-se mais espessas, gastas e em menor número. Ao nível da parede venosa 

nota-se o espessamento da camada intima e das fibras de colagénio, fibrose e disrupção das fibras 

elásticas, que consequentemente conduzem à diminuição das propriedades viscoelásticas das 

veias.19 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Válvula venosa normal sem refluxo (esquerda); Válvula venosa com algum refluxo normal no final 
de um dia em que o utente passou muito tempo na posição ortostática (meio); Válvula venosa com refluxo 
(direita) 28 

5.2. Microcirculação  

Na base da fisiopatologia da DVC podem estar alterações na microcirculação. Em caso de 

insuficiência valvular, a hipertensão venosa é transmitida à rede capilar ao nível da derme e dos 

tecidos subcutâneos. Existe um processo de extravasamento capilar à medida que estes vasos se 

tornam mais permeáveis a moléculas grandes. Este facto origina edema e o agravamento da 

inflamação, que por sua vez pode estar na origem de lesões subcutâneas, formação de úlceras 

venosas e no agravamento de alterações tróficas.19,23  

6. Sinais e sintomas  

A DVC apresenta um conjunto de sinais e sintomas identificativos da doença e que resultam 

do seu processo fisiopatológico. Definem-se como sintomas as alterações sentidas pelo utente, que 

sugerem um quadro de DVC quando agravados pelo calor ou pelo dia-a-dia e aliviados pelo 

descanso ou elevação das pernas.   

Os sintomas mais comuns da doença são sensação de pernas cansadas e formigueiro, 

prurido, dor nos membros inferiores, calor e caibras.  

Os sinais dizem respeito às manifestações visíveis da doença e no caso da DVC abrangem 

o edema dos membros inferiores, aparecimento de veias varicosas, eczema, hiperpigmentação e 

ulceração venosa.23 

6.1. Classificação CEAP  

A classificação CEAP é um método aceite internacionalmente, que pretende uniformizar o 

diagnóstico e o tratamento das diversas manifestações da DVC ao mesmo tempo que permite uma 

melhor caracterização dos doentes venosos.24 

Esta classificação baseia-se na descrição da classe clinica (C), na etiologia da doença (E), 

anatomia (A) e na sua fisiopatologia (P).18 
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O temo Insuficiência Venosa Crónica está reservado para um estado mais avançado da 

doença que inclui edema, alterações na pele e ulceração venosa. Considera-se que a doença 

evoluiu para insuficiência venosa a partir da classe clinica C3.23 

7. Diagnóstico 

O diagnóstico da DVC baseia-se essencialmente na avaliação clinica dos sinais e sintomas 

da doença através de anamnese realizada por um profissional especializado. Este método permite 

a avaliação da gravidade da doença e a classificação do doente segundo o método CEAP que, 

numa fase posterior irá determinar o tratamento adotado. A avaliação clinica é regularmente 

acompanhada por um exame vascular não invasivo, indolor e seguro chamado de Eco-Doppler. 

Este exame permite identificar a presença e os locais de refluxo, assim como o potencial de oclusão 

da totalidade do sistema venoso, uma vez que permite a análise do sistema venoso superficial, 

profundo, comunicante e perfurante.25 

Uma minoria dos doentes pode requerer um exame de diagnóstico denominado de 

flebografia.  

8. Tratamento 

O tratamento adotado deve ser especifico para cada paciente, sempre baseado na 

evidência clinica. De acordo com a gravidade dos sinais e sintomas podem ser adotados 

tratamentos mais ou menos invasivos. Estes baseiam-se essencialmente na utilização de medidas 

higieno-dietéticas, fármacos venoativos (FVA), terapia de compressão e cirurgia. Estas terapêuticas 

têm extrema importância na prevenção da doença e do agravamento dos seus sintomas e podem 

ser utilizadas sozinhas ou em combinação. 

8.1. Medidas higieno-dietéticas  

Estas medidas baseiam-se essencialmente em conselhos divulgados pelos vários 

profissionais de saúde, com vista à prevenção e ao alívio dos sintomas da doença e incluem 

medidas como:  

• Exercitar as pernas sempre que possível e evitar passar longos períodos de pé ou 

sentado para prevenir a estagnação do sangue nos membros inferiores; 

• Praticar exercício físico regular que promova a contração dos músculos das pernas 

como ciclismo, dança ou marcha, mas evitar desportos que obriguem a movimentos 

bruscos como ténis ou basquetebol;  

• Evitar lugares quentes, uma vez que o aumento da temperatura dilata as veias e 

diminui a circulação venosa; 

• Utilizar vestuário e calçado apropriado, por forma a evitar vestuário apertado que 

bloqueia a circulação do sangue e sapatos rasos ou de salto alto. Deve optar-se 

preferencialmente por sapatos com salto entre 3 a 4 cm.  

• Fazer uma massagem nas pernas no sentido ascendente para promover a 

circulação. Para intensificar a sensação de alívio esta massagem pode ser 

acompanhada com um gel constituído por FVA e com efeito refrescante.19 
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8.2. Terapia de compressão  

A terapia de compressão é um dos tratamentos de eleição para a DVC pela sua natureza 

não invasiva e eficácia no controlo da hipertensão, na melhoria do refluxo venoso, assim como na 

redução do edema dos membros inferiores e cicatrização de úlceras. Para além disto, provoca uma 

redução na resposta inflamatória local causada por uma mudança na direção do fluido que retorna 

ao sistema linfático.26 

 No mercado estão disponíveis meias de compressão produzidas através de um material 

têxtil elástico em três modelos diferentes: Meia até ao joelho, meia até à raiz da coxa e collants. 

Dentro de cada modelo, existem vários tamanhos standard e vários graus de compressão.  

São eles: 

• Grau 1 (compressão ligeira) – 15-21 mmHg; 

• Grau 2 (compressão média) – 23-32 mmHg; 

• Grau 3 (compressão forte) – 34-46 mmHg; 

• Grau 4 (compressão muito forte) – >49 mmHg. 

 

Tabela 3 Indicação do grau de compressão a utilizar de acordo com a gravidade da patologia.19 

Indicação I  
(15-21) 

II  
(23-32) 

III  
(34-36) 

Bandas 

C0s X    

C1 X X   

C2 X X   

C3  X   

C4  X   

C5  X X  

C6    X 

 

8.3. Fármacos Venoativos  

Os FVA são um grupo heterogéneo de substâncias que podem ter origem sintética ou serem 

extraídos de plantas. Estes fármacos são comumente utilizados no tratamento dos sintomas da 

doença venosa crónica pelos seus efeitos no alivio dos sintomas da doença tais como edema, 

sensação de pernas cansadas ou dor venosa. São usualmente utilizados como complemento à 

terapia de compressão.27 

Estes fármacos conseguem atuar ao nível da macrocirculação uma vez que aumentam o 

tónus venoso, protegem as válvulas venosas e a parede das veias por diminuírem a adesão de 

leucócitos. Para além disto, reduzem o refluxo venoso e prolongam o efeito vasoconstritor da 

noradrenalina na parede venosa com consequente redução da estase venosa. Estes efeitos 

farmacológicos traduzem-se em benefícios clínicos ao nível da diminuição do diâmetro venoso, 

alivio da dor e melhoria da qualidade de vida dos utentes.28 
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 Ao nível da microcirculação atuam no aumento da resistência capilar e diminuição da sua 

permeabilidade. Os FVA elevam a densidade capilar, ou seja, aumentam o número de vasos 

capilares com hemácias circulantes por unidade de tecido. Estas propriedades têm benefícios 

clínicos diretos na redução do edema e na ocorrência de hematomas, assim como na aceleração 

da cicatrização de úlceras quando usados como coadjuvantes à terapia de compressão.28 

Os FVA podem ainda mitigar os efeitos da inflamação na progressão da doença ao nível da 

micro e da macrocirculação, através da redução da libertação de mediadores proinflamatórios e da 

síntese de prostaglandinas, assim como da inibição da adesão e migração de leucócitos.29 

A tabela 2 sumariza as principais classes químicas presentes nos FVA, a planta da qual 

foram extraídos e a substância com atividade venotónica. 

Tabela 4. Principais sustâncias com atividade venotónica. Adaptado de 28 

Classe química Planta que deu origem 
ao extrato 

Substância com 
atividade venotónica 

Flavonoides  

Citrus ssp Diosmina 

Ginkgo biloba Quercetol, rutósido 

Vitis vinífera L. Quercetol, isoquercetol 

Sophora japonica L. Rutósido, troxerutina 

Vibumum prunifolium L. Amentoflavona 

 Hesperidina, Metilchalcona 

Antocianinas  
Vaccinum myrlillus L. 

Antocianinas 

Ribes nigrum L. 

Taninos  Hamamelis virginiana L. Ácido gálhico e ácido Elágico 

Oligomeros 

procianidolicos (PCO)  

Pinus maritimus PCO 

Vitis vinífera PCO 

Saponosidos 

Aesculus hipposcastanum L. Escina 

Centella asiatica L. Asiaticósido, centelósido 

Ruscus aculeatus L. Ruscina 

Coumarinas  Melilotus officinalis L. Melitosido 

 

8.4. Métodos cirúrgicos  

Existem vários métodos cirúrgicos à disposição para o tratamento de veias varicosas e a 

sua adequação é feita de acordo com o quadro clinico de cada utente e com a experiência de um 

médico especializado. O procedimento de ablação térmica endovenosa é atualmente o mais 
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utilizado e baseia-se na aplicação percutânea de calor através de um cateter que irá causar uma 

lesão direta na parede da veia com destruição do endotélio e desnaturação do colagénio.30 

9. Intervenção do farmacêutico  

A doença venosa é uma doença crónica com elevada prevalência e com graves 

repercussões a nível económico, social e na qualidade de vida dos utentes.  

No momento da dispensa, o farmacêutico tem um contacto privilegiado com o utente, o que 

possibilita a identificação dos sinais e sintomas da doença e o aconselhamento de medidas ou 

produtos úteis na prevenção dos sintomas da doença ou do seu agravamento. Destaca-se ainda o 

papel essencial do farmacêutico no encaminhamento dos doentes ou potenciais doentes para um 

médico especializado. Assim, o farmacêutico deve estar munido de conhecimentos que permitam 

uma correta intervenção na diminuição do impacto da doença. 

 

10. Análise da intervenção  

10.1. Descrição da atividade  

No âmbito da intervenção do farmacêutico decidi elaborar um panfleto informativo que foi 

distribuído no atendimento. A elaboração deste tema foi desenhada de acordo com o perfil dos 

utentes da FR. Desta forma, escolhi uma iniciativa simples que conseguisse transmitir a informação 

necessária de uma forma compreensível e acessível.  

Os panfletos foram colocados nos balcões de atendimento e distribuídos pelos utentes que 

apresentavam alguma das seguintes características: 

• Apresentavam algum sinal ou sintoma identificativo da doença; 

• Apresentavam alguma característica (sexo, idade, múltiplas gravidezes) que os 

incluía no grupo de risco para o desenvolvimento/agravamento da doença; 

• Mostraram interesse pela doença ou referiram ter algum conhecido com algum dos 

sintomas e fatores de risco da doença.  

No total foram abrangidos por esta iniciativa 30 utentes. A intervenção teve a duração 

aproximada de duas semanas e consistiu inicialmente na anamnese ao utente, que me permitiu 

identificar aqueles que apresentavam algum dos sinais, sintomas ou fatores de risco da doença. 

Posteriormente, procedi a uma breve explicação do panfleto informativo ao utente. Neste, destaquei 

essencialmente os sinais identificativos da doença para os quais o utente deve estar atento e 

aconselhei algumas medidas higieno-diateticas ou produtos de saúde no sentido de prevenir o 

agravamento da doença e aliviar os sintomas já existentes. O regime terapêutico maioritariamente 

aconselhado foi a toma de um comprimido de Daflon® uma vez ao dia e a massagem diária das 

pernas no sentido ascendente com um gel constituído por FVA e com propriedades refrescantes 

com o objetivo de hidratar a pele e promover a circulação venosa.     

O panfleto foi distribuído por forma a consciencializar a população para a DVC, no momento 

em que a farmácia realizou um rastreio gratuito para esta doença. 

10.2. Balanço final da atividade  

Num balanço final da intervenção é importante notar que o grupo de utentes abrangido foi 

constituído essencialmente por mulheres, e dentro deste foi notória uma maior prevalência da 
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doença em mulheres pós-menopáusicas que tiveram múltiplas gravidezes. Os sintomas de 

sensação de pernas cansadas e dor venosa foram os mais prevalentes, assim como o sinal de 

varizes varicosas.  

A maioria dos utentes abordados mostrou-se recetiva para a aprendizagem sobre o tema e 

revelou apresentar um ou mais dos sinais e sintomas apresentados no panfleto, mas também ter 

um familiar ou conhecido com sintomas similares.  

Considero que a intervenção teve um bom impacto na consciencialização do utente para a 

doença e no esclarecimento das suas dúvidas. Notei ainda, um feedback positivo por parte de alguns 

utentes habituais da FR, que revelaram ter realizado os conselhos prestados e que notaram algumas 

melhorias no alívio dos sintomas.   
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Tema 2 – Menopausa  

1. Contextualização  

O aumento da esperança média de vida tem como consequência que um maior número de 

mulheres experiencie as alterações causadas pela menopausa. Estas alterações resultam da 

interação de fatores biológicos, psicológicos. A forma como a mulher encara este período pode ser 

influenciada por fatores étnicos e sociais. Para a mulher ocidental, a menopausa e a saúde do 

sistema reprodutivo são ainda temas tabu. Como consequência, um número significativo de 

mulheres encara este período de transição em silêncio, o que em casos mais graves pode resultar 

em isolamento e depressão.31 

A menopausa pode ainda aumentar o risco de desenvolvimento de patologias, ou provocar 

o seu agravamento.  

Considerando os fatores previamente mencionados e o perfil dos utentes da FR, que se 

caracteriza maioritariamente por utentes do sexo feminino numa faixa etária mais avançada, achei 

por bem desenvolver este tema. Não só para aumentar a informação e combater algum preconceito 

em relação ao mesmo, mas também para aprofundar conhecimentos já existente que me permitam 

um melhor aconselhamento no futuro.   

2. Introdução  

A menopausa corresponde à data da última menstruação em resultado da falência ovárica 

definitiva. Para que possa ser diagnosticada deve verificar-se um período de 12 meses consecutivos 

com amenorreia, sem a existência de outras causas patológicas ou psicológicas. Habitualmente, 

ocorre entre os 45 e 55 anos. De acordo com a idade da mulher, no momento do aparecimento dos 

sintomas, a menopausa pode ser classificada como menopausa precoce quando a sintomatologia 

aparece numa idade inferior a 45 anos, mas superior a 40 anos. Ou tardia, quando numa idade 

superior a 55 anos. Pode ainda dar-se o caso de menopausa iatrogénica no caso de a falência 

ovárica ser provocada por métodos cirúrgicos, radioterapia ou quimioterapia.  

Por outro lado, o climatério corresponde à fase da vida da mulher em que se observa um 

declínio progressivo da função ovárica, associada frequentemente a sintomas típicos de 

irregularidade menstrual, alteração de humor, entre outros. Este período compreende três fases:  

• Pré-menopausa que engloba o período de tempo entre o inicio do declínio da função 

ovárica e a menopausa. 

• Perimenopausa que corresponde o período de tempo que engloba a pré-menopausa e 

até um ano depois da menopausa. 

• Pós-Menopausa que se inicia com a última menstruação.32 

3. Sintomatologia e fisiopatologia  

A sintomatologia do climatério está relacionada com a diminuição da atividade folicular 

ovárica e consequentemente uma deficiente produção de hormonas sexuais femininas, estrogénio 

e progesterona. Estima-se que ocorra em 85% das mulheres, com um grau variável da severidade 

dos sintomas. A manifestação dos sintomas pode ocorrer quatro a seis anos antes da cessação 

completa da função ovárica. Entre as principais manifestações clinicas, destaca-se a sintomatologia 



Relatório Farmácia Comunitária – Farmácia Roma 

28 

 

vasomotora, mais frequente nos primeiros dois anos após a última menstruação. Após este tempo 

algumas mulheres podem manter esta sintomatologia, mas é mais frequente a síndrome génito-

urinária.33 

3.1. Sintomas vasomotores 

Os principais sintomas vasomotores incluem afrontamentos, transpiração noturna, 

ansiedade e palpitações, que podem variar na sua frequência ou duração. Estes sintomas podem 

exercer um grande impacto na vida da mulher e resultar em irritabilidade, fadiga, dificuldade em 

dormir e depressão. Estima-se que a prevalência destes sintomas varie entre 18% a 46% em 

mulheres menopausicas. Este valor é influenciado por fatores genéticos, étnicos, culturais e de estilo 

de vida.  

A fisiopatologia dos sintomas vasomotores não está completamente esclarecida, uma vez 

que alterações nos níveis de estrogénios e consequentemente da Hormona Folículo-estimulante 

(FSH) não conseguem explicar os sintomas do climatério na sua totalidade.  

Estes sintomas parecem ser causados por uma desregulação no centro termorregulador 

hipotalâmico, provocado não só por carência estrogénica, como também alterações na atividade de 

beta-endorfinas, recetores adrenérgicos ou na atividade de recetores nicotínicos e muscarínicos do 

sistema colinérgico. Assim, a perturbação da homeostase da temperatura no organismo causa 

vasodilatação cutânea maioritariamente na parte superior do tronco, pescoço e face. Segue-se uma 

sensação súbita de calor associada a sudorese profusa e palpitações que podem ser sucedidas por 

tremores, calafrios e sensação de ansiedade. Alguns estudos sugerem uma ligação entre a 

prevalência e severidade dos sintomas vasomotores e polimorfismos genéticos.31 

Esta sintomatologia é normalmente acompanhada de estados de ansiedade e depressão 

provocados por alterações cognitivas e do humor, que podem ser explicadas pelo papel dos 

estrogénios na mediação de funções cognitivas ao nível do hipocampo e do córtex pré-frontal. A 

fase do climatério é frequentemente associada a eventos sociais e emocionais como por exemplo, 

dificuldades de relacionamento entre o casal, distanciamento dos filhos, entre outros, que podem 

contribuir para o agravamento dos sintomas. 

Outro sintoma frequentemente relatado por mulheres menopausicas é a deterioração da 

qualidade do sono. Cerca de 46-48% das mulheres na pós-menopausa referem sofrerem de 

insónias em comparação com 38% das mulheres pré-menopausicas.34 

3.2. Síndrome génito-urinária e função sexual 

O termo Síndrome génito-urinário da menopausa é caracterizado como o conjunto de 

alterações fisiológicas e clinicas do sistema genital e urinário, relacionadas com o decréscimo dos 

níveis de estrogénios e outras hormonas sexuais. Desta forma, pode incluir alterações ao nível dos 

pequenos e grandes lábios, clitóris vagina, uretra e bexiga. A sintomatologia associada a esta 

síndrome pode incluir secura, ardor e irritação vaginal, mas também ausência de lubrificação, 

desconforto no ato sexual e perda de libido. A nível do sistema urinário pode ocorrer incontinência 

urinária, disúria e infeções frequentes do sistema urinário. Para o aumento da atrofia vaginal e 

diminuição da sua elasticidade e lubrificação podem também contribuir a diminuição do conteúdo 
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em colagénio e elastina, aumento da densidade dos tecidos conectivos e adelgaçamento do epitélio 

vaginal.31,34 

4. A menopausa como fator de risco  

4.1. Consequências Osteoarticulares 

A osteoporose caracteriza-se por uma doença esquelética sistémica que envolve diminuição 

progressiva da massa óssea, alterações na microarquitetura do osso com consequente diminuição 

da sua resistência e aumento do risco de fratura. A idade e a redução dos níveis de estrogénios são 

fatores predisponentes para a osteoporose e parece existir uma aceleração da perda de massa 

óssea nos primeiros cinco anos da menopausa. Para este facto, contribui a alteração no processo 

de remodelação óssea, que nesta fase caracteriza-se por um aumento na reabsorção pelos 

osteoclastos e diminuição da formação óssea pelos osteoblastos.   

Por outro lado, a osteoartrite é um processo inflamatório das articulações que progride para 

a degeneração destas. Apesar de não existir uma relação clara entre os níveis de estrogénios e o 

risco de osteoartrite, existe uma maior prevalência de complicações articulares nas mulheres do que 

nos homens e o sintoma de dor articular é frequente em mulheres na menopausa.33,34 

4.2. Carcinomas  

A relação entre os níveis de estrogénio e o desenvolvimento de cancro da mama é 

controversa. A Terapia Hormonal de Substituição (THS) é frequentemente utilizada para mitigar os 

sintomas da menopausa, no entanto alguns estudos sugerem o aumento do risco de cancro da 

mama quando prescrita por um período de tempo superior a cinco anos. Este risco parece aumentar 

com a associação de estrogénios e progesterona. 

 A estimulação das células mamárias por parte dos estrogénios e progesterona predispõem 

as mulheres ao aparecimento de cancro da mama, assim o risco do seu desenvolvimento parece 

ser superior quando o primeiro ciclo menstrual ocorreu precocemente (antes dos 12 anos) e a 

menopausa ocorreu em idade tardia (superior a 55 anos).33,34 

 4.3. Depressão  

A menopausa caracteriza-se por um período impactante na vida de uma mulher por ser 

frequentemente acompanhado de alterações físicas, psicológicas e sociais. Assim, o stress, a perda 

de libido, a infertilidade, a irritação e a privação de sono constituem fatores predisponentes para 

estados depressivos. Da mesma forma, outros elementos podem contribuir para a deterioração do 

estado de espirito das mulheres como a morte de um familiar, problemas conjugais, ou sensação 

de abandono dos filhos à medida que estes se tornam mais independentes.35 

4.4. Problemas cardiovasculares  

O risco cardiovascular é a principal causa de morte em mulheres pós-menopausica. Este 

facto pode ser explicado, mais uma vez, pela diminuição dos níveis de estrogénios que afeta 

negativamente o perfil aterogénico através do aumento do colesterol LDL (Low Density Lipoprotein) 

e dos triglicéridos e diminuição dos níveis de colesterol HDL (High Density Lipoprotein). Para além 

disto, neste período é habitual o aparecimento de outras comorbilidades como hipertensão arterial 

ou diabetes tipo II. As alterações hormonais da menopausa podem ainda associar-se a um aumento 
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da circunferência abdominal e deposição de gordura central com consequente aumento da 

resistência celular à insulina e desenvolvimento de síndrome metabólico. Todos estes fatores 

favorecem a incidência de doenças cardiovasculares.36 

5. Diagnóstico  

Em mulheres saudáveis com idade inferior a 45 anos, o diagnóstico da perimenopausa é 

realizado com base na sintomatologia descrita pela utente, sem recorrer a diagnóstico laboratorial. 

Por outro lado, o diagnóstico da menopausa é feito através da verificação da inexistência de 

menstruação por um período de 12 meses consecutivos. Ainda que raramente, podem ser 

necessários exames laboratoriais complementares de disgnóstico, como o doseamento de 

estrogénios e da FSH. Um valor de FSH superior a 30 UI/ml é indicativo de atresia folicular, no 

entanto exames laboratoriais não podem confirmar a menopausa devido à falta de estandardização 

internacional e variabilidade entre as utentes.37 

6. Tratamento  

6.1. Terapia Hormonal de Substituição  

A escolha do tratamento para o alívio dos sintomas da menopausa deve basear-se na 

avaliação clinica e ter em conta parâmetros como o estilo de vida da mulher, dieta, exercício físico, 

ou hábitos tabágicos. Assim, nem sempre é utilizada a THS e esta parece estar reservada a 

mulheres com sintomatologia moderada a severa.  

O objetivo da THS é minimizar as consequências causadas pela privação de hormonas 

endógenas. Assim, consiste na administração de estrogénio que pode ou não ser acompanhado de 

progesterona. A THS pode ser administrada localmente através de cremes, anéis e óvulos ou de 

forma sistémica através de comprimidos orais, sistemas transdérmicos, ou implantes.37 

A THS é efetiva não só no alívio de sintomas vasomotores, mas também de perturbações 

de humor e do sono ou perda de líbido. Este tratamento mostra-se ainda eficaz na prevenção da 

perda óssea e redução da incidência de fraturas relacionadas com osteoporose. 38 

Relativamente à síndrome génito-urinária, a THS apresenta resultados positivos na melhoria 

dos sintomas da atrofia vaginal, assim como na redução da frequência e urgência miccional.  

A terapia combinada com estrogénios e progesterona aumenta o risco de cancro da mama. 

Por outro lado, a prescrição de estrogénios isoladamente parece aumentar a incidência de cancro 

do endométrio, o que sugere um papel protetor da progesterona ao nível do útero. Devido aos riscos 

da sua utilização, a prescrição da THS deve ser restrita à menor dose efetiva durante o menor tempo 

possível e o uso de estrogénios isoladamente na THS apenas é considerada primeira linha de 

tratamento em mulheres histerectomizadas.39 

O efeito da THS a nível cardiovascular é controverso, uma vez que a sua aplicação em 

mulheres pós-menopáusicas jovens (logo após a menopausa) parece ter um efeito protetor, no 

entanto quando utilizada em mulheres mais velhas (alguns anos após a menopausa), acarreta o 

risco de eventos coronários graves, nomeadamente de tromboembolismo venoso. Por isso, a terapia 

hormonal não deve ser prescrita a mulheres com risco cardiovascular superior a 10%. 31,40 
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6.2. Terapia não-hormonal   

A THS em doses moderadas continua a ser o tratamento mais efetivo no tratamento dos 

sintomas da menopausa, no entanto estudos indicam a eficácia de terapias não hormonais no alívio 

de sintomas vasomotores.  

O reconhecimento do papel neuroendócrino na etiologia dos afrontamentos conduziu à 

reconsideração de novos agentes no tratamento dos sintomas vasomotores. A gabapentina, um 

análogo do ácido y-aminobutírico parece ser efetivo na redução dos afrontamentos em 54% em 

comparação com 29% do placebo e mostrou recentemente eficácia equivalente ao estrogénio. Os 

inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina são uma opção terapêutica no 

alivio de sintomas vasomotores. A venlafaxina na dose de 75 mg reduziu a incidência destes 

sintomas em 61% comparativamente com 20% do placebo. Do mesmo modo, uma dose de 

25mg/dia de paroxetina diminui os sintomas de afrontamentos em 65% comparativamente com 38% 

do placebo. A fluoxetina e o citalopram também podem ser opções terapêuticas, mas em estudos 

com seguimento de 9 meses não demonstraram melhorias significativas dos sintomas.41,42  

6.2.1. Fitoestrogénios  

Os fitoestrogénios são substâncias derivadas de plantas que são estruturalmente 

semelhantes ao estrogénio e que conseguem mimetizar as suas ações no organismo. Os 

fitoestrogénios são compostos fenólicos que podem ser subdivididos em flavonoides, classe da qual 

fazem parte as isoflavonas e comestanos. Na classe dos compostos não flavonoides incluem-se os 

lignanos.43 

As isoflavonas de soja são amplamente utilizadas como alternativa à THS, no entanto a 

eficácia dos suplementos ricos em fitoestrogénios é controversa e alguns estudos não revelam 

benefícios clínicos no alívio dos sintomas da menopausa.41 

7. Medidas não farmacológicas e aconselhamento farmacêutico  

O aconselhamento farmacêutico é essencial para ajudar a mulher a lidar com desafios 

exigidos por este período da sua vida, com vista a promoção da sua saúde física e mental. Deve 

incidir sobre alguns pontos essências tais como o alívio dos sintomas da menopausa, prevenção 

das complicações de saúde associadas a esta fase e saúde sexual da mulher.  

Como já foi previamente discutido, os problemas osteoarticulares são comuns nesta fase e 

tem grande importância na deterioração da qualidade de vida da mulher. Para a mitigação dos seus 

efeitos, deve ser aconselhada a suplementação com cálcio, vitamina D e colagénio que ajudam na 

promoção da mineralização óssea.  

O exercício físico regular e a perda de peso são importantes no alívio de dores ósseas ou 

articulares, mas também na diminuição do risco cardiovascular. A mulher deve ainda privilegiar uma 

alimentação cuidada rica em ácidos gordos insaturados e pobre em gorduras saturadas e sal.  

Durante e após a menopausa, as mulheres ficam mais suscetíveis ao aparecimento de 

infeções vaginais devido ao enfraquecimento da parede da vagina, alterações da flora vaginal e 

aumento do pH. A secura vaginal pode contribuir para a abrasão da mucosa durante as relações 

sexuais e formação de fissuras que promovem a instalação de infeções por fungos e bactérias. A 

higiene íntima com um produto adequado, com um pH neutro e que simultaneamente restaure a 
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flora vaginal é importante na diminuição da frequência destas infeções. Da mesma forma, é 

essencial a aplicação de um creme lubrificante e hidratante com o objetivo de diminuir a secura 

vaginal. A fisioterapia pélvica também pode ser aconselhada com o objetivo de diminuir a atrofia 

urogenital, a incontinência urinária e consequentemente a propensão para infeções urinárias.  

Alguns comportamentos podem aliviar os sintomas vasomotores tais como a meditação ou 

o exercício físico regular. Devem ser evitados comportamentos que estimulam o aparecimento dos 

sintomas como fumar, consumir bebidas alcoólicas ou bebidas ricas em cafeína. Para além destas, 

deve aconselhar-se o contínuo estimulo mental através de jogos de memórias ou outros.  

Relativamente à saúde sexual das mulheres, o farmacêutico deve ainda alertar para o facto 

de que durante a pré-menopausa que coincide com os primeiros sintomas vasomotores e o inicio 

do declínio da função ovárica, a gravidez é uma possibilidade e por isso é essencial o uso de 

contracetivos. Esta etapa é ainda caracterizada por perda de libido e possível desconforto durante 

as relações sexuais. Para diminuir este problema pode ser aconselhado a utilização de lubrificantes 

vaginais que reduzem a secura vaginal.  

 

8. Análise da intervenção  

8.1. Descrição da atividade 

Durante o período de estágio consegui perceber a importância do farmacêutico como agente 

promotor de saúde pública, tanto no aconselhamento das mulheres, como na eliminação de tabus 

e ideias pré-concebidas. Era notório a existência de algum desconforto relativamente à abordagem 

do tema, principalmente em relação a alterações fisiológicas ao nível vaginal. Por outro lado, foi 

possível verificar uma crescente preocupação com o tema e o estabelecimento de uma relação de 

confiança com o farmacêutico o que facilita um correto aconselhamento.  

Assim, elaborei um vídeo para projeção num televisor da FR destinado a ser visualizado no 

momento do atendimento. O vídeo tem a duração de 3 minutos e foi exibido na FR durante 

aproximadamente um mês, intercalado com outras apresentações de interesse para a farmácia. 

Desta forma, tentei transmitir a informação essencial para o utente, de uma forma apelativa no mais 

curto espaço de tempo. Por forma a que a intervenção fosse compatível com o tempo do 

atendimento.   

8.2. Balanço final da atividade   

A contabilização dos utentes abrangidos direta ou indiretamente pela intervenção é mais 

complicada pelo facto de a atividade ter sido realizada sob a forma de vídeo. 

Apesar de notar interesse nos conteúdos apresentados no vídeo, nem todas a mulheres 

mostraram abertura para discutir o assunto, alegando falta de tempo. No entanto, a intervenção 

permitiu o esclarecimento de algumas mulheres, que se identificavam com os sintomas descritos e 

se reviam nas alterações fisiológicas e psicológicas retratadas na apresentação. Nestas, os 

sintomas vasomotores foram os mais prevalentes e as complicações osteoarticulares e 

cardiovasculares foram frequentemente retratadas por estas mulheres. Durante o atendimento as 

utentes foram aconselhadas a evitar comportamentos que possam suscitar ou agravar os sintomas 

vasomotores como fumar, consumir bebidas alcoólicas ou ricas em cafeína. Para a prevenção das 
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complicações deste período, as mulheres visadas por esta intervenção, foram aconselhadas a 

praticar atividade física diária, sempre adaptada às suas capacidades de mobilidade e a tomar um 

suplemento rico em cálcio, colagénio e vitamina D.  

Apenas uma das utentes referiu o sintoma de secura vaginal, para a qual recomendei a 

utilização de um creme hidratante vaginal, Vagisan®.  

Esta intervenção possibilitou a informação das mulheres e dos seus familiares para a 

problemática e simultaneamente promoveu a discussão e o esclarecimento de dúvidas sobre o 

tema. Por outro lado, a atividade permitiu dinamizar o momento do atendimento.  

Para concluir, considero que a atividade foi bem-sucedida, na medida em que cumpriu o 

seu propósito de consciencializar e informar os utentes da FR de uma forma discreta, mas interativa. 
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9. Conclusão  

Durante o meu período de estágio, realizei inúmeras atividades que contribuíram para o 

meu aperfeiçoamento enquanto profissional. Entre elas, o atendimento ao público e aconselhamento 

de MNSRM, receção de encomendas, medição de parâmetros bioquímicos e fisiológicos, promoção 

da adesão à terapêutica entre outros. Todas estas atividades permitiram o aprofundamento de 

capacidades técnicas e conhecimentos científicos e práticos que permitiram a minha evolução. Para 

além destas, consegui contactar com o utente e desenvolver capacidades de comunicação, assim 

como aperfeiçoar técnicas de atendimento. Isto porque, a existência de um público heterogéneo 

com vários graus de literacia e diferentes especificidades, exige a adaptação do discurso do 

farmacêutico por forma a promover a adesão à terapêutica.  

Outro facto importante de que me apercebi neste período, foi a relação de confiança 

estabelecida entre o utente e o farmacêutico, fruto de um bom trabalho por parte dos meus futuros 

colegas. Esta relação é extremamente importante para o exercício da profissão uma vez que facilita 

a promoção da saúde e adesão à terapêutica.   

Desta forma, considero que o estágio curricular foi um complemento valioso ao programa 

curricular do mestrado integrado em ciências farmacêuticas e permitiu a minha evolução não só 

como profissional, mas também como pessoa.  
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Anexos  

Anexo I – Guia de Remessa. 
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Anexo II – Nota de entrega. 
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Anexo III – Documento de requisição de psicotrópicos não preenchido. 
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Anexo IV – Listagem de controlo de prazos de validade. 
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Anexo V – Nota de devolução. 
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Anexo VI - Nota de Crédito. 
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Anexo VII – Documento de faturação impresso no verso de uma receita manual. 
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Anexo VIII – Receita Médica eletrónica.  
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Anexo IX – Receita médica manual. 
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Anexo X - Receita médica com prescrição de um psicotrópico. 
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Anexo XI – Panfleto informativo sobre a doença venosa crónica.  
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Anexo XII – Apresentação sobre a Menopausa. 
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Resumo 

O estágio profissionalizante está incluído no plano curricular do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas da Universidade do Porto, com o objetivo de aprofundar conhecimentos 

teóricos e estabelecer um contato direto com as funções do Farmacêutico Hospitalar. Desta forma, 

pretende complementar o plano curricular. 

Os Serviços Farmacêuticos são departamentos independentes com autonomia técnica e 

científica, cuja direção é da responsabilidade de um detentor do título de Especialista em Farmácia 

Hospitalar pela Ordem dos Farmacêuticos.  

A consciencialização da importância do farmacêutico hospitalar resultou de um trabalho 

conjunto dos profissionais de saúde e tem sido um caminho para o ponto onde nos encontramos 

nomeadamente na sua inclusão em equipas multidisciplinares com o objetivo de minimizar erros, 

otimizar recursos e promover o uso racional do medicamento. 

Como profissional de saúde, o farmacêutico tem uma vasta área de intervenção que inclui 

as seguintes funções: gestão, receção e vigilância do medicamento; preparação de formulações e 

dispensa individualizada da medicação; validação de prescrições; distribuição, farmacovigilância e 

farmacocinética. Da mesma forma, o fornecimento de informações sobre o medicamento e o 

desenvolvimento de ações de formação são também áreas inerentes à prática farmacêutica.1 

 Este relatório apresenta uma descrição sucinta das atividades realizadas no decurso do 

estágio curricular nas várias áreas dos serviços farmacêuticos do Hospital de Braga, com orientação 

da Dr.ª Sara Barroso e direção técnica da Dr.ª Ana Plácido, no período de 17 de janeiro a 28 de 

fevereiro.   
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1. Hospital de Braga  

O Hospital de Braga (HB) abriu em 2011 e resulta de uma parceria público privada entre a 

Administração Regional de Saúde do Norte (ARS) e José de Mello Saúde (JMS). Esta unidade 

hospitalar com capacidade de internamento até 705 camas, surgiu no sentido de suprimir as lacunas 

da antiga unidade hospitalar São Marcos e compreende unidades de assistência médica, 

investigação e ensino universitário.  

Esta unidade foi construída em Sete Fontes, na freguesia de São Victor, que permitiu alargar 

os cuidados médicos de qualidade aos distritos de Braga e Viana do Castelo. A sua visão para a 

saúde assenta em três pilares fundamentais que são a qualidade da prática clínica, a satisfação dos 

utentes, dos colaboradores e da comunidade envolvente e o equilíbrio económico do hospital. 

 

1.1. Serviços Farmacêuticos  

Os Serviços Farmacêuticos (SF) estão localizados na ala sul do HB, no piso -1, a Unidade 

de Ambulatório dos Serviços Farmacêuticos (UASF) encontra-se localizada no piso 0 para facilitar 

o acesso dos doentes e promover a sua comodidade.  

A localização dos serviços farmacêuticos é estratégica e está condizente com as normas 

internas de segurança. Desta forma, asseguram a facilidade de acesso interno e externo a todas as 

áreas, incluindo ao sistema de distribuição de medicamentos a doentes de ambulatório que deve 

estar próximo da zona de circulação dos mesmos. Para além desta, têm ainda ligação aos sistemas 

de circulação vertical (elevadores) e apresentam ligação prioritária a unidades de atendimento ao 

público, de internamento, urgência e bloco operatório. 1 (ANEXO I) 

 

1.2. Gestão dos recursos humanos  

Os SF são compostos por uma equipa de Farmacêuticos (Técnicos Superiores de Saúde), 

Técnicos de Farmácia (Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT)), Assistentes técnicos e 

Assistentes Operacionais (AO). Estas equipas estão sob a responsabilidade da Direção de Serviço 

que elabora objetivos e garante o seu cumprimento, distribui tarefas, planeia serviços e garante a 

segurança da circulação e armazenamento dos medicamentos. (ANEXO II) 

A informação introdutória de gestão e localização dos SF foi fornecida no primeiro dia de 

estágio através de uma apresentação realizada pela Dr.ª Sara Barroso, que providenciou uma visita 

guiada às instalações dos SF.  

 

2. Comissões Técnicas  

As Comissões Técnicas (CT) são equipas multidisciplinares que visam a implementação e 

execução de normas e procedimentos para o correto uso do medicamento com o objetivo final de 

proteção da saúde pública. 

No meio hospitalar, estas CT são cruciais, pois são elementos consultivos que gerem a 

qualidade dos cuidados prestados, daí a presença de um Farmacêutico Hospitalar (FH) nestas 

comissões ser fundamental. No HB, existem CT, como por exemplo a Comissão de Ética para a 
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Saúde (CES), a Comissão de Gestão do Risco (CGR) e a Programa de Prevenção e Controlo de 

Infeções e de Resistência a Antimicrobianos (PPCIRA). 

 

2.1. Comissão de Gestão do Risco 

O programa de gestão de risco utilizado no HB é um software designado Helth Event and 

Risk Management (HER+). Trata-se de um programa que possibilita o registo de todos os 

acontecimentos que representem um risco para o operador ou para o doente. No entanto, está mais 

direcionado para a segurança do doente. Estes acontecimentos devem ser parametrizados no 

HER+ através do preenchimento de uma notificação e podem incluir diversas situações ocorridas 

no âmbito profissional, desde a queda de um funcionário até um erro na administração de medicação 

ou reação adversa à mesma. Esta notificação é enviada para todos os FH dos SF. De seguida, o 

FH responsável pela gestão de risco faz um resumo da ocorrência que pode incluir comentários que 

o FH responsável pela área de risco em questão achar mais pertinente. 

A pessoa encarregue da gestão de risco do HB acumula a função de dinamizadora e está 

encarregue de informar os restantes profissionais de saúde sobre como atuar em vários tipos de 

incidentes, com uma periocidade de um ano. 

Este programa tem um caracter preventivo e não punitivo, por isso deve ser encarado por 

todos os profissionais como uma ferramenta valiosa na diminuição do erro em ambiente hospitalar.  

  

2.2. Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência a 

Antimicrobianos 

As infeções associadas aos cuidados de saúde e o aparecimento de resistências aos 

antibióticos devido ao uso maciço e inadequado dos mesmos promoveram a criação do PPCIRA, 

que funciona no âmbito do Departamento de Qualidade na Saúde da Direção Geral de Saúde 

(DGS).2 (ANEXO III) 

Segundo o Despacho n.º 15423/2013, os objetivos gerais deste programa prioritário passam 

por reduzir da taxa de infeção associada aos cuidados de saúde, promover do uso correto de 

antimicrobianos e diminuir da taxa de microrganismos com resistência a antimicrobianos.3 

O PPCIRA é constituído por uma equipa multidisciplinar da qual fazem parte médicos, 

enfermeiros, farmacêuticos e outros técnicos de saúde nomeados pela Comissão Executiva. Para 

além destes elementos, no PPCIRA, está presente um núcleo de dinamizadores que têm como 

função transmitir ao respetivo serviço que representam todas as atividades discutidas nas reuniões. 

Compete ao grupo de coordenação local do PPCIRA supervisionar as práticas locais de 

prevenção e controlo de infeção e de uso de antimicrobianos, garantir o cumprimento obrigatório 

dos programas de vigilância epidemiológica de infeção associada a cuidados de saúde e de 

resistências aos antimicrobianos, assegurar o cumprimento das práticas locais de isolamentos para 

contenção de agentes multirresistentes, colaborar no processo de notificação das doenças de 

declaração obrigatória, promover e corrigir práticas de prevenção e controlo de infeção e rever e 

validar as prescrições de, pelo menos, carbapenemes e fluoroquinolonas, nas primeiras 96 horas 

de terapêutica. 3 
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3. Gestão de Qualidade 

A Gestão da Qualidade do HB é composta por uma equipa multidisciplinar e a participação 

de um FH assume especial relevo na melhoria da qualidade dos serviços prestados e segurança do 

doente, através da implementação de uma política global da qualidade. Esta é essencial para a 

uniformização de conhecimentos e procedimentos dos diversos profissionais, nas várias áreas de 

serviços que garante a qualidade do seu funcionamento. Para tal, todos os serviços do HB 

apresentam um conjunto de documentos, que estão inseridos no Portal de Qualidade do HB, ao 

qual todos os profissionais têm acesso. 

A Caspe Healthcare Knowledge Systems (CHKS) é a entidade acreditadora internacional 

responsável pelos serviços do HB.  

O Painel de Acreditação do CHKS confirmou ao HB que os resultados conquistados no 

âmbito de auditorias realizadas, em novembro de 2015, atestam o compromisso coletivo de todos 

os profissionais pela diferenciação na qualidade e segurança dos cuidados prestados. Para além de 

refletirem o profissionalismo e empenho dos colaboradores do HB. O painel de peritos internacionais 

atestou que o HB superou com sucesso os critérios do Manual da Qualidade e confirmou, ainda, a 

renovação da Certificação da Qualidade, de acordo com a norma ISO 9001, dos Serviços de 

Anatomia Patológica, Patologia Clínica, Imagiologia, Imunohemoterapia, Farmácia e Esterilização e 

dos Serviços de Apoio. 4 

 

4. Gestão de Medicamentos, Produtos Farmacêuticos e Dispositivos Médicos 

A gestão de medicamentos baseia-se no conjunto de procedimentos realizado pelos SF, 

que garantem o bom uso e dispensa de medicamentos em perfeitas condições aos doentes do 

hospital.  

A gestão de medicamentos tem várias fases que se inicia na sua seleção, aquisição e 

armazenamento para posterior distribuição. A etapa final da gestão do medicamento consiste na 

sua administração ao doente. 1 

 No HB, existe um FH responsável pela aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos 

e dispositivos médicos, que diariamente faz a avaliação e validação dos produtos que estão abaixo 

do ponto de encomenda. Posteriormente, o Sector Administrativo (SA) dos SF faz a nota de 

encomenda através do SAP (Sistem Administrations Products). (ANEXO IV)  

A gestão dos níveis mínimos de medicamentos estupefacientes, hemoderivados, gases 

medicinais e medicamentos em regime de ambulatório, é feita pelo FH responsável pela área em 

questão e o pedido de aquisição é enviado diretamente ao SA. 

 No HB, existem níveis de liberação de encomendas e consoante o valor das mesmas, a 

validação das notas de encomenda pode ser feita pelo SA dos SF, pelo FH responsável pela Gestão 

ou pela CE. (ANEXO V)  

 Após validação, a nota de encomenda é enviada para o fornecedor por via eletrónica. No 

caso de medicamentos estupefacientes é obrigatório a utilização do anexo VII devidamente 

preenchido, assinado e carimbado pelo FH responsável. De uma maneira semelhante, no caso de 
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se tratar de um medicamento que necessita de Autorização de Utilização Especial (AUE), a nota de 

encomenda deve ser acompanhada da AUE emitida pelo Infarmed (ANEXO VI). 

No HB os indicadores de gestão são calculados através do “Método de Cálculo com Base 

em Dias de Stock”, que calcula o stock mínimo de cada produto para um tempo estipulado, com 

base numa análise de consumos do ano anterior. Os parâmetros utilizados no cálculo do stock 

mínimo podem ser ajustados individualmente no caso de produtos com elevada rotatividade. Em 

produtos recentes, o FH deve determinar estes parâmetros manualmente em consequência da 

inexistência de dados do ano anterior.1 

O MRP (Manufacturing Resource Planning) é um sistema computadorizado que controla e 

otimiza a gestão de todos os recursos materiais com a finalidade de minimizar os custos e garantir 

níveis adequados para os processos produtivos de uma empresa. 

No HB, este método é aplicado em produtos onde existe um consumo regular e efetivo. Os 

produtos abrangidos por este método têm uma ficha de caracterização parametrizada, onde estão 

presentes indicadores de gestão, como por exemplo o ponto de encomenda, e o stock máximo e 

mínimo. 

O programa Glintt permite o cálculo dos indicadores de gestão. Inicialmente analisa o 

consumo dos produtos no ano anterior e efetua o cálculo da quantidade necessária de cada produto, 

para um determinado número de dias de stock. Em produtos com alta rotatividade e consumo, estes 

parâmetros são ajustados individualmente. 

Os produtos geridos pelo método MRP são encomendados diariamente. O FH responsável 

pela Gestão emite uma lista com todos os produtos que se encontram abaixo do ponto de 

encomenda previamente parametrizado, desta forma deteta as necessidades de compra de todos 

os produtos abrangidos pelo método MRP.   

 
5. Sistema de Distribuição de Medicamentos 

5.1. Reposição do stock por níveis  

No HB a reposição de stocks é efetuada por níveis, de acordo com o stock predefinido entre 

o Diretor dos SF, o Enfermeiro-Chefe e o farmacêutico responsável pelo Serviço Clínico (SC). Estes 

são atribuídos de acordo com as necessidades de cada serviço, para que esteja garantida a sua 

autossuficiência no período compreendido entre cada reposição de stock.  

A Distribuição Clássica (DC) é um sistema de reposição de stocks por níveis de 

medicamentos ou produtos farmacêuticos, existentes num SC. O Bloco Operatório (BO), Serviço de 

Urgência (SU) e SC com Armazéns Avançado (AA), apesar de pertencerem à DC tem uma forma 

de reposição diferente.  

5.1.1. Método Clássico 

Este método de distribuição é realizado através de um pedido informático feito pelo 

enfermeiro responsável.  

Os pedidos eletrónicos são feitos semanalmente, de acordo com stocks pré-definidos entre 

o enfermeiro responsável e os SF, de modo a garantir a autossuficiência do SC. O pedido semanal 

deve ser realizado até às 13 horas do dia anterior ao da entrega. (ANEXO VII) 



Relatório de estágio – Hospital de Braga 

5 
 

A validação do pedido semanal é da responsabilidade do FH que verifica a disponibilidade 

dos produtos pedidos e garante que a quantidade não ultrapassa o stock estabelecido para cada 

SC.  

A preparação e entrega do pedido é realizada por um AO que recorre ao Personal Digital 

Assistants (PDA). O picking de soros e medicamentos que necessitam de condições especiais de 

armazenamento é efetuado apenas aquando do momento da entrega. O farmacêutico responsável 

pela DC fica encarregue do preenchimento de um quadro, onde regista o serviço, o número e hora 

do pedido e a rubrica de validação. Após preparação, o AO regista a hora do pedido pronto e rubrica 

como responsável de preparação. (ANEXO VIII) 

Os produtos debitados para os serviços requisitantes são acompanhados de uma folha de 

débito que especifica as quantidades dispensadas e a informação referente aos produtos não 

entregues. 

A receção dos produtos nos serviços requisitantes é da responsabilidade do enfermeiro que 

confere o pedido através da folha de débito e armazena a medicação. 

5.1.2. Armazéns Avançados  

Os AA são um método de reposição de stocks por níveis implementado nos SC de 

internamento, como por exemplo os serviços de Psiquiatria, Neurocirurgia, Medicinas, Unidade de 

Cuidados Intermédios Coronários (UCIC), Cardiologia/Pneumologia e Pediatria. 

Desta forma, consiste na transferência física e informática de produtos farmacêuticos dos 

SF para os SC. De acordo com o registo de consumo efetuado pela equipa de enfermagem e dos 

níveis previamente estipulados para cada serviço. A reposição do stock é feita mediante registo de 

consumo pelo enfermeiro. Este método permite otimizar a logística da distribuição de 

medicamentos, uma vez que possibilita um maior controlo de stocks e uma gestão mais eficiente de 

recursos humanos e materiais. Este sistema permite uma visão global dos produtos existentes e da 

sua localização em todos os serviços do HB. Isto é uma mais-valia por permitir ao farmacêutico a 

transferência de stocks entre os diversos armazéns.   

Resumidamente, este método de distribuição inicia-se com a prescrição médica em Glintt, 

seguida da administração ao doente e registo informático da mesma por parte da equipa de 

enfermagem e por fim da validação e reposição do stock pelos SF. 

5.1.3. Pyxis®Medstation  

O Pyxis® é um método de reposição por níveis implementado no Serviço de Unidade de 

Cuidados Intensivos Polivalente (UCIP). Consiste num AA composto por um armário automatizado 

que armazena o stock definido e por um computador.  

O Pyxis® é constituído por uma estação do Sistema Pyxis®Medstation 3500 presente na 

UCIP e uma consola do Sistema Pyxis®Medstation 3500 existente nos SF. O enfermeiro retira o 

medicamento em causa da gaveta selecionada pelo sistema, de acordo com a prescrição do médico 

e do doente para posterior administração.  

O stock é gerido pelo farmacêutico na consola do Sistema Pyxis®Medstation 3500 existente 

nos SF em dias definidos e reposto de acordo com as necessidades (ANEXO IX). Associada a uma 

gestão mais eficiente dos recursos, a consola de apoio ao Pyxis® permite ainda um maior controlo 
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da utilização do equipamento, por permitir a extração de listagens de reposição e de um relatório de 

existências e movimentos. Os Gases Medicinais, medicamentos sujeitos a legislação restritiva, 

injetáveis de grande volume, nutrição entérica, medicamentos de frio, material de penso e 

antissépticos e desinfetantes não são armazenados e distribuídos pelo sistema Pyxis® por terem um 

circuito especial de circulação. Assim, exigem um pedido semanal.  

Neste período, visitei a estação do Sistema Pyxis®Medstation 3500 existente tanto nos SF 

como no UCIP. Neste último, realizei a contagem de existências no equipamento para verificar a 

sua concordância com o relatório de existências e movimentos e avaliei a necessidade de reposição 

de stocks.  

5.1.4.  Método de reposição por kanban   

Na Unidade de Cuidados Intermédios Neurocríticos (UCIN) o método de reposição de stocks 

é feito com recurso a kanbans que assinalam o ponto mínimo, ou seja, a quantidade mínima de 

stock a partir do qual é preciso proceder à sua reposição. O kanban contém a designação PDA que 

é lida pelo AO e que contabiliza e introduz o número do stock físico. A diferença entre o stock 

máximo e o stock existente é calculada e obtém-se o stock em falta que precisa ser reposto.  

Durante o estágio visitei a UCIN e consegui observar a organização do armário de 

medicamentos, bem como o seu método de distribuição.  

5.1.5. Contagem manual de Stocks  

Corresponde um método de reposição implementado nos serviços do BO e no SU e baseia-

se na contagem manual e presencial de stocks pelo AO em dias estabelecidos. Posteriormente, o 

farmacêutico responsável avalia a quantidade de stock e gera um pedido informático de reposição 

com as quantidades necessárias, que segue o percurso da DC. 

Devido ao caracter de urgência do BO, existe neste serviço um stock de medicamentos 

extra-formulário que foi previamente aprovado pela Comissão de Farmácia e Terapêutica. Estes 

produtos farmacêuticos estão disponíveis para utilização no BO, mas a sua reposição apenas ocorre 

mediante o envio de uma justificação extra-formulário preenchida pelo médico prescritor e que inclui 

a informação do paciente no qual foram utlizados. O pedido é enviado ao BO acompanhado de uma 

folha de entrega e posteriormente é feito o débito a quem o medicamento foi administrado.  

Tive a oportunidade de visitar o SU e observar a contagem manual realizada pelo AO, assim 

como o armário do stock presente neste serviço. 

5.1.6. Pedidos Urgentes  

Podem ser realizados pedidos urgentes no caso de ser necessário a requisição de 

medicação antes da entrega do pedido semanal. Nesta situação, o pedido urgente pode ser 

solicitado até às 13 horas pelo enfermeiro.  

O pedido é realizado informaticamente pelo enfermeiro responsável e validado pelo FH. 

Uma vez validado, o nº do pedido é inserido no quadro da DC e preparado pelo AO. Para tal, o HB 

tem uma bancada onde são colocados os pedidos em zonas separadas, de acordo com o serviço 

requisitante. A identificação, através de um código de cores, dos pedidos urgentes prontos é 

colocada num quadro magnético para posterior entrega por um AO. (ANEXO X) 
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5.2. Distribuição Diária em Dose Unitária (DDDU)  

A Distribuição Diária em Dose Unitária (DDDU) é um método de distribuição de 

medicamentos que prevê o seu fornecimento aos doentes de internamento de forma individualizada, 

para um prazo de 24 horas.  

Este método de distribuição permite uma diminuição do desperdício bem como, uma 

otimização dos recursos humanos e materiais e aumento da segurança no circuito de medicamento.  

Este circuito inicia-se com a prescrição médica, que será depois validada pelo FH 

responsável pela área de internamento respetiva. Na validação da prescrição é necessário ter em 

atenção alguns pontos essenciais como a dose prescrita, a via e frequência de administração e a 

existência de interações farmacológicas. (ANEXO XI)  

No caso de ser detetado alguma inconformidade, deve contactar-se o médico responsável 

pela prescrição. Após validação da prescrição, é gerado um mapa terapêutico como os regimes 

terapêuticos referentes a cada unidade. Estes mapas devem ser criados à hora instituída para cada 

SC e enviados para dispositivos automáticos de apoio à dispensa, denominados de Kardex® e FDS® 

(Fast Dispensig System). (ANEXO XII) 

Após a preparação das malas pelo TDT, estas são conferidas pelo FH através da seleção 

de uma amostra representativa de cada SC. Este passo no circuito do medicamento permite 

aumentar a segurança da administração da medicação ao doente, uma vez que qualquer não 

conformidade deve ser registada no documento apropriado. (ANEXO XIII). Caso esteja tudo em 

conformidade, o AO efetua a distribuição da medicação aos serviços clínicos respetivos. 

Durante o período de estágio, tive oportunidade de observar o funcionamento do Kardex® e 

do FDS® e conferir as malas de DDDU. Para além disto, realizei um exercício de validação de 

prescrições. 

5.2.1. Kardex® 

O Kardex® é um equipamento semiautomático de dispensa e armazenamento de 

medicamentos, onde foi parametrizado um stock mínimo conforme as necessidades. (ANEXO XIV) 

Este equipamento é constituído por gavetas de diferentes tamanhos adequados aos 

produtos farmacêuticos. No entanto, não apresenta produtos de grandes volumes, como por 

exemplo os soros. Estas gavetas assumem um movimento vertical.  

 Este tipo de sistema permite a dispensa por medicamento, ou seja, são identificados todos 

os doentes que necessitam de determinado medicamento existentes no mapa terapêutico, que foi 

previamente elaborado pelo FH. Posteriormente, o TDT encarregue da preparação das malas da 

DDDU coloca a medicação dispensada pelo Kardex® na respetiva gaveta do doente. (ANEXO XV) 

 Quando é atingido o stock mínimo no interior do Kardex®, este emite uma listagem de 

existências. Também há uma listagem de externos, que são produtos informaticamente 

parametrizados para Kardex®, mas que se encontram no seu exterior devido ao elevado volume ou 

exigência de condições especiais de conservação. 

5.2.2. FDS® 

O FDS® é um sistema de distribuição de medicamentos de forma individualizada. (ANEXO 

XVI) 
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Ao contrário do dispositivo de distribuição anterior, a dispensa é feita por doente. Quer isto 

dizer que, após o envio dos mapas terapêuticos, o equipamento reembala a medicação 

individualmente numa fita contínua.  

Cada embalagem individual apresenta a Denominação Comum Internacional (DCI) do 

medicamento, a dose, o prazo de validade e o lote. (ANEXO XVII) 

A reposição das cassetes é efetuada de acordo com o consumo diário, através da impressão 

de uma listagem das existências no stock. Para isto, um AO procede à desblisteragem dos 

medicamentos necessários à sua reposição no FDS®. 

5.2.3. Devolução de medicamentos  

Após a entrega de toda a medicação da DDDU, a equipa de enfermagem de cada SC 

devolve aos SF as gavetas de medicamentos que não foram administradas ao doente. O AO 

transporta as gavetas para os SF e o TDT é responsável pela devolução informática dos produtos, 

caso se verifique a integridade dos mesmos e as condições de armazenamento tenham sido 

adequadas. Depois de devolvida, a medicação será arrumada no armazém por forma a ser 

reintroduzida no circuito do medicamento. (ANEXO XVIII) 

 

5.3. Distribuição em Regime de Ambulatório  

O regime de distribuição em ambulatório prevê a cedência de medicamentos administrados 

fora do ambiente hospitalar em situações especiais abrangidas pela legislação.5 (ANEXO XIX) 

Este regime de dispensa permite um melhor controlo e gestão de recursos, uma redução 

dos custos e riscos associados ao internamento e um maior conforto para o doente. Por outro lado, 

permite uma maior vigilância de determinadas patologias crónicas e de medicamentos com margem 

terapêutica estreita.  

A cedência destes medicamentos é totalmente gratuita uma vez que têm uma 

comparticipação de 100%. No entanto, todos exigem uma aprovação da Direção Clinica e CE 

através do preenchimento de um documento extra-formulário. (ANEXO XX) Este documento é 

obrigatório tanto no início de um regime terapêutico como na sua alteração. Em caso de indicação 

de um medicamento off-label é ainda necessária uma autorização da CES.  

Toda a dispensa realizada em regime de ambulatório exige a apresentação de uma 

prescrição eletrónica em papel, com uma validade de 4 meses (ANEXO XXI) e a identificação do 

doente. (ANEXO XXII) 

Ao introduzir o nº do doente no sistema informático, o FH deve verificar a identificação do 

doente, a data do último levantamento e também se a receita ainda se encontra válida. Caso esteja 

tudo em conformidade, a medicação é dispensada para um mês de tratamento. No sistema 

informático, são introduzidas as quantidades que vamos dispensar e o lote para controlo. (ANEXO 

XXIII) A distribuição de medicação em regime de ambulatório permite um aconselhamento 

farmacêutico personalizado, onde o papel do farmacêutico é promover a adesão à terapêutica, 

avaliar o perfil farmacoterapêutico e esclarecer eventuais dúvidas relativas ao regime terapêutico. 

Este deve ainda fornecer informações relativas ao modo de administração, assim como possíveis 
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interações farmacológicas, reações adversas e cuidados na conservação da medicação 

disponibilizada. 

Posteriormente, no final da dispensa e respetivos esclarecimentos, o utente ou cuidador 

responsável que deve estar devidamente identificado, assina um comprovativo de dispensa. 

(ANEXO XXIV) Neste documento está presente a informação relativa ao doente e ao plano 

terapêutico, bem como a declaração de responsabilidade pela correta conservação dos 

medicamentos fornecidos. (ANEXO XXV)   

O espaço físico do ambulatório encontra-se separado dos restantes SF e é constituído por 

uma sala de atendimento farmacêutico, que assegura a confidencialidade dos doentes, uma sala de 

espera e uma sala de armazenamento de medicamentos que assegura a sua conservação, 

nomeadamente pela existência de frigoríficos para armazenamento de medicamentos de 

conservação entre 2-8ºC. 

Alguns medicamentos têm condições especiais de dispensa como é o caso da Talidomida 

e da Hormona de Crescimento. São um exemplo de medicação de utilização off-label em algumas 

patologias, tendo estas de ser aprovadas pela CES do HB. 

No caso da Talidomida, a receita tem apenas validade de 3 meses e o utente tem que se 

fazer acompanhar pelo livro do doente e o formulário de autorização de prescrição da talidomida 

(ANEXO XXVI). Já no caso da Hormona do Crescimento, a dispensa necessita de um registo de 

cedência em impresso próprio denominado “registo de dispensa da hormona de crescimento” e o 

levantamento deve ser realizado pelos responsáveis identificados na primeira cedência da mesma. 

De acordo com o Decreto-lei nº44/204 de 2 de fevereiro 1962 artigo nº 11, não é permitida 

a venda de medicamentos ao público, com a exceção de casos particulares. Desta forma, a sua 

comercialização apenas está autorizada em caso de rutura do medicamento nas farmácias 

comunitárias locais. Assim, o utente deve apresentar carimbo de três farmácias que comprovem a 

inexistência do produto. Os medicamentos podem ainda ser comercializados caso não existam 

farmácias particulares na localidade ou caso as farmácias pertençam a Santas Casas da 

Misericórdia que já possuam alvará de venda ao público.6 

Na unidade de ambulatório, tive um contacto direto com o utente, desta forma foi possível 

pôr em prática alguns conhecimentos relacionados com o aconselhamento farmacêutico. Para além 

disto, observei a dispensa de medicação e compreendi a legislação e os procedimentos a que está 

sujeita. 

 

5.4. Medicamentos com cuidados especiais  

5.4.1. Hemoderivados 

Os medicamentos derivados do plasma humano constituem um grupo particular e 

diferenciado dentro das especialidades farmacêuticas, uma vez que são obtidos por métodos não 

convencionais através de dadores de plasma humano saudáveis, por um processo de fracionamento 

e purificação. Na sua maioria são constituídos por proteínas plasmáticas de interesse terapêutico 

como por exemplo: albumina, imunoglobulinas e fatores da coagulação (Fator VII, Fator VIII, Fator 

IX, além dos complexos protrombínicos). 7 
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Devido à natureza destes medicamentos, do seu risco biológico e da possibilidade de 

transmissão de doenças infectocontagiosas, estes têm um controlo rigoroso sob a alçada do 

Despacho do Ministro da Saúde n.º 5/95 de 25 de janeiro - Aquisição de Produtos derivados do 

Plasma Humano.  

No momento da receção dos medicamentos hemoderivados, estes são acompanhados 

pelos certificados de análise e o Certificado de Autorização de Utilização do Lote (CAUL) que é 

emitido pelo Infarmed. (ANEXO XXVII e XXVIII) 

A dispensa de medicamentos hemoderivados a nível hospitalar é da responsabilidade do 

FH e exige uma prescrição médica, que consiste no preenchimento do Modelo n.º 1804 da Imprensa 

Nacional-Casa da Moeda (INCM). Este documento é constituído por quatro campos (A, B, C, D). Os 

campos A e B correspondem, respetivamente, à identificação do médico e utente e à 

requisição/justificação clínica. O seu preenchimento é da responsabilidade do médico. Por outro 

lado, o quadro D tem o registo de administração do medicamento e é da responsabilidade do 

enfermeiro. A folha original deste documento é arquivada na farmácia enquanto o seu duplicado é 

arquivado no processo clinico do doente. Após receção do documento de registo e validação da 

prescrição, o FH preenche o quadro C referindo o lote, laboratório, quantidade dispensada e n.º do 

CAUL emitidos pelo Infarmed. 8 (ANEXO XXIX) 

O fornecimento dos medicamentos hemoderivados aos serviços clínicos é acompanhado 

do documento de requisição. O enfermeiro responsável terá de conferir e assinar a receção do 

produto bem como arquivar a via respetiva no processo clínico do doente. A Via Farmácia deve 

retornar aos SF para ser arquivada. Todos os hemoderivados que não sejam administrados no prazo 

de 24 horas devem ser devolvidos ao SF, com preenchimento do quadro D com a razão da 

devolução devidamente justificada. Caso se verifique um correto armazenamento do produto, a 

devolução é feita informaticamente. 

5.4.2. Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

Estes medicamentos estão associados a perigos de dependência e desenvolvimento de 

fenómenos de tolerância, para além de possuírem uma estreita janela terapêutica por atuarem ao 

nível do Sistema Nervoso Central (SNC). Desta forma, exigem um maior controlo e estão sujeitos a 

uma legislação especial, segundo o Decreto-Lei n.º 15/93 de 22 de janeiro, que estabelece o 

“Regime jurídico do tráfico e consumo de estupefacientes e psicotrópicos”, Lei n.º 45/96 de 22 de 

janeiro, que altera o Decreto-Lei n.º 15/93, o Decreto Regulamentar n.º 61/94 de 3 de setembro e a 

Portaria n.º 981/98 de 8 de junho sobre “Execução das medidas de controlo de estupefacientes e 

psicotrópicos”. 1 

 Devido aos perigos inerentes à sua utilização, os Medicamentos Estupefacientes e 

Psicotrópicos (MEP) são alvo de um circuito especial de distribuição, que engloba a sua encomenda, 

transporte, receção, dispensa e administração. 

 De acordo com as especificidades de cada SC, existe um stock pré-definido pelos SF e o 

enfermeiro responsável. Conforme a administração de MEP pelo enfermeiro, deve ser preenchido 

o Anexo X Modelo n.º 1509 da INCM, para a reposição do stock. Para que este documento seja 

considerado válido, deve estar devidamente identificado o medicamento e a quantidade 
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administrada, o doente, a data e a assinatura do enfermeiro responsável pela administração. A 

validação do diretor do SC também é requerida, através da sua assinatura. Qualquer alteração ao 

documento ou rasura no documento deve estar rubricada. Este documento é envidado aos SF que 

depois de validado e preenchido pelo FH, é reposto no stock dos SC. O documento possuiu um 

duplicado que é arquivado no SC enquanto o documento original é arquivado nos SF.  

 A entrega dos medicamentos é feita por um AO e a receção é realizada pelo enfermeiro 

responsável que deve assinar o anexo X no campo destinado ao efeito. (ANEXO XXX) 

 Os MEP possuem condições especiais de armazenamento, portanto encontram-se numa 

sala fechada com acesso restrito e guardados em cofres de fechadura dupla. (ANEXO XXXI) Estes 

produtos são da responsabilidade do FH que faz a gestão de stock pelo método de kanban. (ANEXO 

XXXII). Após atingir o stock mínimo, é feita uma nota de encomenda à qual se junta o anexo VII 

preenchido pelo FH, por se tratar de fármacos com um regime especial de distribuição. O FH está 

ainda responsável pela verificação diária da conformidade entre o stock físico e informático. 

(ANEXO XXXIII) 

 Nesta etapa do estágio, observei e participei no circuito de distribuição dos MEP, 

nomeadamente na receção do anexo X, observei a validação e preparação da reposição do stock e 

procedi à verificação diária do stock, com acompanhamento do FH responsável. 

5.4.3. Gases Medicinais 

O Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto sobre o Estatuto do Medicamento define gases 

medicinais como “os gases ou a mistura de gases, liquefeitos ou não, destinados a entrar em 

contacto direto com o organismo humano e que desenvolvam uma atividade apropriada a um 

medicamento, designadamente pela sua utilização em terapias de inalação, anestesia, diagnóstico 

in vivo ou para conservar ou transportar órgãos, tecidos ou células destinados a transplantes, 

sempre que estejam em contacto com estes”. 9 

Os gases medicinais disponíveis em ambiente hospitalar podem dividir-se em 

medicamentos e dispositivos médicos. São exemplos de medicamentos: o oxigénio, o protóxido de 

azoto, óxido nítrico e o ar medicinal que consiste numa mistura de azoto e oxigénio. Por outro lado, 

o azoto líquido, o dióxido de carbono e o hélio são considerados dispositivos médicos.  

O circuito dos gases medicinais é da responsabilidade do FH e inclui as etapas de aquisição, 

receção, armazenamento e distribuição.  

Nos SF do HB, o setor dos gases medicinais tem dois armazéns distintos: um armazém 

interior e um armazém exterior. O primeiro é composto por rampas de N2O, C2O e O2 bem como 

garrafas de transporte de diversos gases medicinais.  

Todos os gases medicinais fornecidos por rede interna de gases têm fonte principal, reserva 

e emergência. Estes são identificados pela cor da ogiva (ANEXO XXXIV), quer estejam numa rampa 

quer sejam garrafas de transporte. 

A disponibilização dos gases medicinais pode ocorrer através de uma rede de canalização 

iniciada no seu local de armazenamento até ao terminal do doente. Cada tomada terminal tem a cor 

correspondente ao gás que acondiciona. Podem ainda ser utilizadas garrafas individuais de menor 

tamanho que possibilitam a mobilização de doentes entre serviços.  
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O FH tem a função de gerir as existências de gases, verificar e debitar pedidos dos SC e 

encomendar as quantidades necessárias. Diariamente, existe a reposição do stock de garrafas de 

5L O2, o AO verifica o nível de O2 das garrafas e consoante esse registo é resposta a quantidade 

necessária para atingir o stock máximo. (ANEXO XXXV)  

O armazém exterior é composto por 3 reservatórios criogénicos e quando estes atingem 

metade da sua capacidade é realizado um pedido à Praxair para que ocorra o seu enchimento. 

Apesar de haver um controlo rigoroso através do sistema informático da Praxair, é da 

responsabilidade do FH verificar regularmente a área exterior dos gases medicinais e retificar se 

existe ou não algum alarme. Caso isso aconteça, a Praxair desloca-se diretamente ao local para 

resolver o problema.  

No armazém exterior, também existem misturadores para a produção de ar medicinal e este 

processo é realizado de forma automática conforme as especificações. Este sistema possui a 

vantagem de possibilitar a análise contínua dos níveis de oxigénio.  

Diariamente, são realizadas duas verificações dos níveis e alarmes de gases medicinais e 

registados em formulário próprio. (ANEXO XXXVI) 

Durante o período de estágio, consegui observar o circuito dos gases medicinais, assim 

como a produção de ar medicinal.  

 

6. Produção de medicamentos 

6.1. Fármacos Citotóxicos 

No HB, existe uma área de produção de fármacos citotóxicos administrados no Hospital de 

Dia Oncológico (HDO). Estes medicamentos são utilizados apenas em ambiente hospitalar uma vez 

que tem uma curta margem terapêutica e são passíveis de contaminar tanto o utente como o 

operador, desta forma o seu manuseamento exige cuidados especiais.  

 As instalações da zona de preparação de citotóxicos têm características diferentes das 

restantes áreas dos SF, uma vez que é constituída por uma área de produção e uma área de apoio 

à produção. Para além destas, existe ainda uma antecâmara entre as duas áreas anteriores que 

serve para o operador se equipar antes de entrar na chamada zona limpa.  

Na área de apoio à preparação, é feita uma verificação da validação da prescrição e quando 

tudo está em conformidade, é efetuado o registo informático do doente e impresso um mapa de 

produção e rótulos. Estes vão servir como base para a preparação dos tabuleiros com todo o 

material necessário à produção de determinada prescrição. (ANEXO XXXVII) 

 No final é feito o débito ao doente de todos os fármacos e/ou soros do mapa de produção. 

Após a sua preparação, os citotóxicos devem ser identificados por um rótulo, que especifica o nome 

do doente, fármaco, dosagem, solução de diluição, via de administração, data de preparação e a 

validade da preparação. É ainda da responsabilidade do FH a verificação da conformidade dos 

rótulos e existência de avisos com as seguintes inscrições: “frio” e “citostáticos”. O transporte das 

preparações para o HDO é efetuado em sacos térmicos e a conformidade entre o medicamento 

preparado e o mapa de produção é mais uma vez verificado pelo FH e enfermeiro responsáveis. 
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A área de produção está equipada com uma câmara de fluxo laminar vertical (CFLV) e todas 

as operações realizadas devem ser feitas por dois operadores, em que um está encarregue da 

preparação enquanto outro é responsável pela verificação das ações do primeiro. 

Todas as operações devem ser submetidas a uma dupla verificação, para evitar erros de 

preparação. Desta forma, devem ser confirmados os lotes dos medicamentos, a sua dosagem e 

todas as ações realizadas na CFLV. 

 A garantia de qualidade destes produtos farmacêuticos exige a implementação de um 

conjunto de regras que devem ser cumpridas. 

O manuseamento de medicamentos citotóxicos pode ser realizado por farmacêuticos e/ou 

TDT, que devem estar equipados com uma farda adequada, máscara, touca, bata descartável, 

proteção de sapatos e luvas. Os operadores que entrem na área de produção devem ainda equipar-

se com um segundo par de luvas, uma touca e máscara e proceder a uma segunda desinfeção das 

mãos. Da mesma forma, todo o material que entra na área de produção passa através de um transfer 

e deve ser posteriormente desinfetado com álcool a 70% antes de entrar na CFLV. 

As instalações e os equipamentos são higienizados e desinfetados. Assim, o controlo dos 

níveis de contaminação microbiológica e da manutenção das condições de assepsia é feito com 

recurso a placas de contacto com agar-agar e placas de gelose de sangue para o teste da 

contaminação das luvas.  

A nossa passagem pela área de produção de citotóxicos teve a duração de um dia, no 

entanto conseguimos observar a emissão dos mapas/rótulos, a preparação dos tabuleiros e a 

verificação da conformidade dos mesmos. Da mesma forma, assistimos à preparação dos fármacos 

citotóxicos, ao procedimento de verificação da contaminação do ar e a desinfeção da sala e dos 

equipamentos.  

 

6.2. Nutrição Parentérica 

A Nutrição Parentérica (NP) é assegurada pelo Hospital CUF Descobertas (HCD), pois o 

HB não possui estrutura física adequada para a preparação de bolsas de NP. Para além das bolsas 

standard, existem bolsas individualizadas de acordo com as necessidades do neonato segundo 

prescrição médica. O pedido das bolsas é feito por via eletrónica. 

A prescrição das bolsas de NP é validada nos SF do HCD, que após a sua preparação são 

enviados para os SF do HB. O HCD é responsável por garantir a integridade das mesmas e a 

manutenção das condições adequadas de temperatura até á sua receção no HB. (ANEXO XXXVIII) 

A validação da prescrição de preparações parentéricas individualizadas do serviço de 

Neonatologia deve ter em atenção o cumprimento das guidelines em vigor, a compatibilidade entre 

os componentes e a existência de situações de desidratação, acidose metabólica e insuficiência 

renal ou hepática no neonato. A estabilidade e a adequação do tipo de componentes à via de 

administração são também fatores essenciais na validação destas prescrições. A escolha da via de 

administração, central ou periférica, é feita através do valor de osmolaridade da preparação. Assim, 

no caso de uma administração periférica, a osmolaridade não pode ultrapassar os 800 mOsm. 
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Importante ainda referir que, uma prescrição para administração por via central deve incluir 

heparina com o objetivo de prevenir a obstrução do cateter por formação de coágulos.  

Sob supervisão do FH responsável pelo serviço de neonatologia, tive oportunidade de 

validar uma prescrição para uma bolsa parentérica. 

6.3. Formas Farmacêuticas Estéreis 

A Unidade de produção de estéreis do HB ainda não se encontra operacional, desta forma 

apenas consegui observar as suas instalações. Com o objetivo de contactar com o tema foi-me 

proposto a realização de um trabalho, sobre os requisitos de produção de estéreis a nível hospitalar. 

 

6.4. Preparações de formas farmacêuticas não estéreis 

A nível hospitalar a preparação de formas farmacêuticas não estéreis assegura a existência 

de medicação que necessita de um ajuste posológico e por outro lado permite uma individualização 

da terapêutica em populações especiais como crianças, idosos e doentes oncológicos.  

Desta forma, são feitas preparações farmacêuticas que se destinam à sua utilização em 

doentes específicos ou à sua inclusão no stock dos SC para posterior administração. 

Na preparação destas formulações o FH é responsável pela elaboração e revisão das fichas 

técnicas de produção, pela preparação e/ou supervisão das etapas de produção da formulação e 

pelo controlo de qualidade do produto acabado.  

Na ficha de preparação do manipulado é registado a composição qualitativa e quantitativa 

da formulação, o número de lote e validade das matérias-primas. A descrição detalhada da técnica 

e a cópia do rótulo são também indicados. A preparação da formulação é realizada por dois 

profissionais e podem ocorrer duas situações possíveis: a realização da formulação por dois FH ou 

por um FH e um TDT. Desta forma enquanto um dos profissionais fica responsável pela execução 

técnica, o outro fica incumbido de validar o processo. No final ambos os profissionais devem assinar 

os campos respetivos às suas funções na ficha de preparação. No final da preparação, o produto 

deve ser devidamente acondicionado e rotulado com indicação das condições de conservação. 

Após o débito das matérias-primas, o medicamento manipulado pode ser entregue ao SC 

requerente. (ANEXO XXXIX) 

O enquadramento legal dos medicamentos manipulados é feito pela Portaria n.º 594/2004 

de 2 de junho – “Boas práticas a observar na preparação de medicamentos manipulados em 

Farmácia de Oficina e Hospitalar” – e pelos Decretos-Lei n.º 90/2004 de 20 de abril e n.º 95/2004 

de 22 de abril. 10 

 

7. Hospital de Dia Oncológico 

O HDO do HB permite o acesso dos utentes a tratamentos de quimioterapia. Por forma a 

aumentar a comodidade destes utentes, existe neste serviço uma farmácia de ambulatório sob a 

responsabilidade de um FH que garante a distribuição do regime terapêutico dos mesmos.  

O bom funcionamento do HDO exige um estreito relacionamento entre todos os profissionais 

envolvidos. Assim, a equipa médica é responsável pela prescrição do regime terapêutico de acordo 

com protocolos de quimioterapia para a neoplasia em questão. No entanto, a validação desta 
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prescrição é da responsabilidade do FH que deve ter em atenção a adequação do protocolo 

quimioterápico ao diagnóstico e às características do doente como a altura, o peso e a superfície 

corporal. Para além disto, é essencial verificar a adequação da via de administração, tempo de 

perfusão e diluição dos fármacos. Caso seja detetado alguma discrepância, O FH deve reunir com 

o médico responsável por forma a detetar a causa da mesma.  

O FH acumula ainda outras funções como a conferência da integridade da medicação 

preparada nos SF e uma nova verificação da medicação dispensada em relação ao mapa de 

produção. Para tal, o FH deve tomar medidas de proteção individual como o uso de bata e luvas 

descartáveis. No momento da receção dos medicamentos citotóxicos, deve ainda assinar um 

documento de registo de entrega. 

A quimioterapia oral é também dispensada em regime de ambulatório em quantidade 

suficiente até à próxima sessão de quimioterapia e é realizado o débito ao doente. 

Durante o meu tempo no HDO assisti à cedência da quimioterapia oral ao doente e de 

quimioterapia intravenosa ao enfermeiro, verifiquei a conformidade das preparações citotóxicas, 

assisti à validação de prescrições médicas e tive ainda a oportunidade de reunir com uma médica 

para avaliar a causa de uma inconformidade num protocolo quimioterápico. 

 

8. Reembalagem 

A reembalagem das formas farmacêuticas orais é essencial em situações de necessidade 

de fracionamento de comprimidos para adequação da dosagem ou apresentação do medicamento 

em embalagem multidose. Em caso de fracionamento deve ser assegurada a qualidade do 

medicamento através da garantia de que o perfil farmacocinético e farmacodinâmico não é afetado. 

Nesta operação é utilizado o FDS® que, de acordo com o pedido informático ou manual, 

dispensa as formas farmacêuticas orais em doses individuais devidamente embaladas e 

identificadas. Em cada embalagem deve constar a DCI, a dosagem, lote de fabrico e lote interno, 

assim como a data de reembalagem e prazo de validade que não deve ultrapassar um máximo 6 

meses.  

Este procedimento aumenta a segurança e eficácia da administração de formas 

farmacêuticas orais por garantir a adequação da medicação ao doente e facilitar a sua 

administração.  

 

9. Ensaios Clínicos 

A Lei n.º 21/2014, de 16 de abril, regula a investigação clinica e abrange o regime de 

realização de ensaios clínicos com medicamentos de uso humano, decorrente da transposição da 

Diretiva n.º 2001/20/CE. De acordo com esta lei, o ensaio clínico define-se 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, 

ou a identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a 

absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, 

a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia”.11 
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Os Ensaios Clínicos (EC) têm imensa importância económica e social, uma vez que 

permitem o desenvolvimento e lançamento no mercado de novos fármacos, assim como permite 

responder a questões científicas importantes para tratar ou prevenir doenças. Por forma a evitar o 

comprometimento dos resultados, este deve ser um processo sujeito a um maior rigor no registo de 

procedimentos e monitorização.  

O sucesso de um EC pressupõe o envolvimento de vários profissionais de saúde, em 

equipas multidisciplinares, que garantem o cumprimento dos parâmetros do ensaio. Tome-se como 

exemplo, a administração correta do regime farmacoterapêutico, o registo de reações adversas ou 

o cumprimento dos requerimentos éticos.  

As Boas Práticas Clínicas são um conjunto de regras internacionalmente reconhecidas, que 

devem ser cumpridas por todos os intervenientes no estudo e que inclui o promotor, monitor, 

investigador, FH, auditor, entidades regulamentares e participantes desde a sua conceção até à 

publicação e revisão dos resultados.11 

O FH garante a segurança e eficácia do circuito do medicamento experimental. Desta forma, 

é responsável pela receção, armazenamento, dispensa e verificação dos medicamentos de um EC. 

No momento da receção da medicação, o farmacêutico confirma a identificação da medicação, a 

quantidade, lote e respetivo prazo de validade, assim como a integridade das embalagens e 

cumprimento das condições de temperatura no transporte. O arquivo e registo da medicação nos 

formulários do estudo são também da responsabilidade do FH. Na etapa de armazenamento as 

condições de humidade e temperatura ideais devem ser garantidas. Para o efeito, o armazenamento 

é efetuado em salas de acesso restrito. A dispensa do medicamento experimental exige o 

preenchimento de um formulário específico do EC em questão. O FH deve ainda fornecer a 

informação relativa à preparação, administração e conservação da medicação. As devoluções são 

também da responsabilidade do FH que verifica e regista a medicação entregue pelo utente. Esta é 

posteriormente acondicionada até que o monitor ordene a sua recolha. (ANEXO LX)  

Para que um medicamento possa ser aprovado, a informação obtida através dos ensaios 

clínicos deve ser devidamente monitorizada e documentada e os resultados devem ter alguma 

vantagem relativamente à terapêutica já instituída ou mostrar provas inquestionáveis sobre a 

eficácia de um novo tratamento.  

Assim, a aprovação de um EC exige a avaliação da Comissão de Ética para a Investigação 

Clínica (CEIC) que assegura a proteção dos direitos, segurança e bem-estar de todos os 

participantes. A autorização do Infarmed, da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) e 

dos Órgãos de Administração e Gestão do Hospital onde será realizado o estudo também é 

requerida. 

 

10. Farmacovigilância  

O Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF) tem como objetivo identificar, avaliar e 

prevenir reações adversas a medicamentos, contribuindo deste modo para a proteção dos doentes 

e da saúde pública. Por outro lado, assegura o cumprimento de critérios qualidade, segurança e 

eficácia do medicamento e contribui para a implementação de medidas de minimização e 
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comunicação do risco. O SNF está legislado pelo Decreto-Lei n.º 242/2002, de 5 de novembro e 

desempenha um papel importante na recolha e avaliação de informação sobre uma Reações 

Adversa a um Medicamento (RAM). 12 

O SNF é constituído pelo departamento de farmacovigilância do Infarmed, as Unidades 

Regionais de Farmacovigilância (URF); todos os profissionais de saúde; os titulares de Autorização 

de Introdução no Mercado (AIM) e os doentes.  

A suspeita de uma RAM por parte dos profissionais de saúde sejam eles médicos, 

enfermeiros ou farmacêuticos deve ser notificada e enviada à URF correspondente.  

 

11. Desenvolvimento de um tema - Nutrição Entérica  

Existe uma crescente consciencialização acerca da importância da alimentação entérica e 

da sua adequação a possíveis insuficiências orgânicas, patologias ou deficiências ao nível do aporte 

energético. Para complementar os seus conhecimentos sobre este tema, os restantes profissionais 

de saúde veem no farmacêutico uma fonte fidedigna de informação, que podem utilizar para uma 

prescrição destas formulações mais segura e adequadas às necessidades individuais de cada 

utente. 

Desta forma, a nossa orientadora propôs o desenvolvimento deste tema no sentido de 

enriquecer a nossa formação e capacitar-nos para a resolução de desafios referentes à nutrição 

entérica.  

O desenvolvimento deste tema foi realizado através de uma apresentação power point que 

pode ser consultada no ANEXO XL
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Anexos 

ANEXO I – Localização e Organização dos SF do HB. 
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ANEXO II – Organograma dos SF do HB. 
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ANEXO III – Estrutura de gestão do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções 

e de Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA) 
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ANEXO IV – Nota de Encomenda  
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ANEXO V – Validação das Notas de Encomenda 
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ANEXO VI – Autorização de utilização especial (AUE) 
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ANEXO VII – Exemplo de um Pedido Semanal 
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ANEXO VII – Quadro da Distribuição Clássica 
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ANEXO IX - Pyxis® nos SF 
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ANEXO X – Quadro de Pedidos Urgentes 
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ANEXO XI – Exemplo de uma Prescrição   
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ANEXO XII – Mapa de Distribuição de Medicamentos   
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ANEXO XIII – Impresso de conferência das gavetas de DDDU. 

 

 

  



Relatório de estágio – Hospital de Braga 

30 
 

ANEXO XIV – Kardex® 
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ANEXO XV – Carrinho com as gavetas da DDDU. 
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ANEXO XVI – FDS® 
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ANEXO XVII – Embalagem individual preparada pelo FDS® 
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ANEXO XVIII – Zona de devolução dos medicamentos não administrados na DDDU 
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ANEXO XIX – Regimes excecionais de comparticipação em ambiente hospitalar  
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ANEXO XX - Pedido de autorização de dispensa de medicamentos em regime de 

ambulatório pelos serviços farmacêuticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Relatório de estágio – Hospital de Braga 

38 
 

 

  



Relatório de estágio – Hospital de Braga 

39 
 

ANEXO XXI – Prescrição Eletrónica 

   



Relatório de estágio – Hospital de Braga 

40 
 

ANEXO XXII – Cartão de Identificação do doente   
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ANEXO XXIII – Menu do registo de consumos em ambulatório 
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ANEXO XXIV – Comprovativo de dispensa 
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ANEXO XXV – Termo de Responsabilidade 
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ANEXO XXVI - Formulário de autorização de prescrição da talidomida 
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ANEXO XXVII – Exemplo de um Certificado de Análise dos Hemoderivados  
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ANEXO XXVIII – Exemplo de um Certificado de Autorização de Lote 
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ANEXO XXIX – Exemplo de Documento de Requisição/Distribuição/Administração 

Via Farmácia e Via Serviço 
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ANEXO XXX – Anexo X utilizado na requisição de MEP pelos SC 
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ANEXO XXXI – Cofres de armazenamento dos MEP 
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ANEXO XXXII – Gestão de stock dos MEP por método de kanban 
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ANEXO XXXIII – Anexo VII  



Relatório de estágio – Hospital de Braga 

53 
 

ANEXO XXXIV – Exemplos de cores de ogivas  
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ANEXO XXXV – Contagem de Garrafas de Oxigénio 5L Oxipra nos SC  
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ANEXO XXXVI – Exemplo de verificação dos Níveis de Gases Medicinais 
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ANEXO XXXVII – Mapa de Produção de Citotóxicos  
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ANEXO XXXVIII – Prescrição de nutrição parentérica em neonatologia, rótulos e 

ficha de preparação 
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ANEXO XXXIX – Ficha de preparação do medicamento manipulado 
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ANEXO XL – Circuito do medicamento experimental  
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ANEXO XLI – Apresentação sobre o tema nutrição entérica 
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