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Resumo 

 

O presente relatório descreve as atividades desenvolvidas ao longo da Unidade 

Curricular Estágio. Neste documento serão descritas as principais áreas de intervenção do 

farmacêutico numa farmácia comunitária, neste caso, na Farmácia Nacional, sob a 

orientação do Dr. Ricardo Rodrigues. 

Na primeira parte, o funcionamento da farmácia, a organização e gestão, a 

dispensa de medicamentos e de outros produtos de saúde e ainda os cuidados 

farmacêuticos são brevemente descritos. Para além disso, são ainda relatadas algumas 

tarefas por mim realizadas, no âmbito das funções do farmacêutico.  

Na segunda parte, são explanados os projetos por mim desenvolvidos no âmbito 

do estágio curricular, sempre com uma forte base científica. Nomeadamente, as sessões 

de esclarecimento sobre os temas pediculose e proteção solar, dirigidas a crianças e a 

iniciativa “Agosto com Saúde”. Esta última ação consistiu no lançamento de 5 folhetos 

informativos, um por cada semana do mês de agosto e os temas abordados foram 

“Farmácia de Viagem”, “Obstipação”, “O Sono”, “Corticoides tópicos” e “A Memória”. 

De notar que estes projetos surgiram da observação e perceção de algumas necessidades 

encontradas no meu local de estágio e que se estendiam à população da zona. Deste modo, 

a minha intervenção baseou-se, essencialmente, na transmissão de informação ao público, 

adaptando-a a cada situação e ao tipo de população em questão.  
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Parte 1 

1. Introdução 

No contexto da Unidade Curricular Estágio, inserida no plano oficial de estudos 

do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, realizei o meu estágio 

profissionalizante na Farmácia Nacional. Durante 4 meses, foi-me possível colocar em 

prática conhecimentos adquiridos ao longo do meu percurso académico. Para além disso, 

tive o privilégio de contactar com a realidade da profissão farmacêutica, em particular, 

com uma das valências mais significativas, a farmácia comunitária. 

Neste contexto, o farmacêutico intervém ativamente na transmissão de informação 

sobre saúde e no aconselhamento e dispensa de medicamentos. Desta forma, o papel do 

mesmo, junto da sociedade, é marcante, assumindo, assim, uma posição importantíssima 

na promoção da saúde. 

  Devido à relevância desta experiência na minha formação, tentei aproveitar ao 

máximo o tempo em que permaneci na farmácia para reter conhecimentos importantes. 

O relatório aqui apresentado descreve todas as vertentes com que contactei no decorrer 

do meu estágio curricular na Farmácia Nacional, desde o dia 8 de maio ao dia 8 de 

setembro de 2017. 

O cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do meu estágio encontra-se 

na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Cronograma de atividades desenvolvidas ao longo do estágio. 

Atividades desenvolvidas Maio Junho Julho Agosto Setembro 
Formações   
Conferência, receção de encomendas e 
armazenamento de produtos 

     

Controlo de prazos de validade   
Serviços farmacêuticos (determinação de 
parâmetros bioquímicos e tensão arterial)

     

Atendimento ao balcão acompanhada   
Atendimento ao balcão   
Faturação de receituário   
Projeto I – Sessões de esclarecimento sobre 
Pediculose e Proteção Solar 

     

Projeto II – “Agosto com Saúde”   
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2. Farmácia Nacional 

A propriedade e a direção técnica da Farmácia Nacional são asseguradas pelo Dr. 

Ricardo Rodrigues. Esta farmácia é datada de 1938 e encontra-se localizada na freguesia 

de Foz do Douro1. 

 

2.1. Localização da farmácia e a sua relação com as características gerais 

dos utentes 

A Farmácia Nacional localiza-se na Rua da Sra. da Luz, n.º 156, na Foz do Douro 

(Porto). Esta localização permite que tenha um leque variadíssimo de utentes. Para além 

dos utentes habituais, residentes na área, a farmácia é bastante frequentada por turistas 

que visitam a zona. Estando a poucos metros da praia, é frequente turistas (de diversas 

nacionalidades) recorrerem a esta farmácia com questões relacionadas com proteção 

solar, queimaduras solares ou até mesmo problemas gastrointestinais. 

Quanto aos utentes habituais da Farmácia Nacional, estes são maioritariamente 

idosos e as suas condições socioeconómicas e habilitações literárias variam bastante. Esta 

disparidade de características constituiu um desafio ao longo do meu estágio, 

principalmente no que toca à adequação do discurso ao público-alvo.    

De uma forma geral, a farmácia tem um ambiente familiar, com bastantes clientes 

fidelizados. A relação estreita que existe com os mesmos está associada a uma confiança 

extraordinária na equipa técnica da farmácia e, muitas vezes, aquando de um problema 

de gravidade menor a moderada, a Farmácia Nacional é o primeiro local a que recorrem.   

 

2.2. Horário de Funcionamento 

A Farmácia Nacional está aberta para atendimento ao público das 9h às 19:30h, 

de segunda-feira a sexta-feira e das 9h às 13h aos sábados. Para além do horário habitual, 

cumpre periodicamente turnos de serviço permanente.  

O meu horário de estágio seguiu as recomendações da Comissão de Estágios da 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Ao longo do estágio cumpri 7 horas 

diárias, perfazendo 35 horas semanais. Para além disso, foi requerida a minha presença 

durante um turno de serviço permanente, onde me foi possível percecionar as diferentes 

atividades e movimentações que se verificaram durante o mesmo. 
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2.3. Organização do Espaço Físico 

O espaço da Farmácia Nacional cumpre as orientações referentes às Boas Práticas 

Farmacêuticas para Farmácia Comunitária e a legislação em vigor que asseguram os 

requisitos mínimos e obrigatórios destacados para espaço físico de uma farmácia2. 

A Farmácia Nacional encontra-se acessível a pessoas de mobilidade reduzida e a 

carrinhos de bebé, estando devidamente sinalizada, através de uma cruz verde luminosa 

(onde é indicado o nome da farmácia, o horário e outras informações úteis). Para além 

disso, informações como o nome da farmácia e do diretor técnico, o horário de 

funcionamento e farmácias de serviço permanente do município encontram-se visíveis na 

fachada da farmácia2.  

O espaço físico encontra-se dividido em duas partes, front office e back office. 

O front office é composto por um balcão de atendimento com 3 postos de 

atendimento individualizados. Neste espaço é possível encontrar vários expositores de 

produtos de venda livre, com especial destaque para os produtos de dermocosmética e 

saúde oral, de acesso mais fácil ao utente. Atrás do balcão de atendimento encontram-se 

expostos alguns medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), geralmente os 

de maior rotação e mais requisitados pelos utentes. Aqui encontram-se também produtos 

e medicamentos de uso veterinário, produtos dietéticos, produtos de puericultura, 

produtos cosméticos, produtos de higiene corporal (PCHC) e outros produtos de saúde. 

Por último, ainda na zona de atendimento ao público existe um equipamento de medição 

de peso e altura, um tensiómetro, uma zona reservada a crianças e um banco onde os 

utentes podem descansar. 

Relativamente ao back office, este é constituído por um gabinete de prestação de 

serviços farmacêuticos / gabinete de atendimento personalizado (onde se realizam 

serviços farmacêuticos, como a análise de parâmetros bioquímicos e decorrem os serviços 

de Podologia e Nutrição), uma zona de receção de encomendas, um gabinete da direção 

técnica, uma área de armazenamento, uma zona de conferência de receituário (onde se 

encontram presentes fontes de informação obrigatórias, bem como bibliografia 

complementar e documentos úteis ao funcionamento da farmácia), instalações sanitárias, 

uma cozinha e um laboratório. Apesar de não ser utilizado para a preparação de 

medicamentos manipulados, é no laboratório que se realiza a reconstituição de alguns 

medicamentos, nomeadamente medicamentos de preparação extemporânea. 
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2.4. Recursos humanos 

No que respeita à equipa da Farmácia Nacional, trata-se de uma equipa sólida, 

experiente e profissional, que tenta ao máximo estabelecer uma relação forte e de 

confiança com os seus utentes.  

Para além disso, o bom ambiente que se faz sentir na farmácia é notável. Desta 

forma, devo ainda realçar que todos os membros desta equipa sempre se mostraram 

disponíveis para esclarecer as minhas dúvidas e para me ensinarem os procedimentos 

essenciais ao funcionamento da farmácia. A constituição da equipa técnica encontra-se 

descrita na Tabela 2. 

  

Tabela 2 – Constituição da equipa técnica. 

Nome Função 
Dr. Ricardo Rodrigues Diretor Técnico
Dra. Tânia Machado Farmacêutica Adjunta

Nuno Sousa Técnico de Farmácia
Cristina Silva Técnica de Farmácia

Dra. Rute Figueiredo Nutricionista
Dr. Pedro Marinho Podologista

 
 

3. Recursos Informáticos 

O sistema informático utilizado pela Farmácia Nacional é o Spharm da SoftReis®. 

Foi-me possível ter um contacto bastante estreito com este software ao longo do estágio, 

uma vez que tive oportunidade de criar a minha própria senha de acesso e recorrer ao 

sistema sempre que necessário. Revelou simplicidade na sua utilização, o que 

proporcionou uma redução do erro humano. 

O Spharm trata-se de um sistema centralizado de gestão e informação que permite 

interligar todas as atividades gerais da farmácia e facilitar a dispensa de medicamentos e 

a gestão do seu stock. A programação e gestão de encomendas, o controlo de stocks, a 

consulta de gráficos com estatísticas de vendas, a venda de medicamentos e produtos de 

saúde, as devoluções a fornecedores, a emissão de faturação a entidades, entre outros, é 

feita a partir deste sistema3. 

Para além disso, este software facilita o acompanhamento farmacoterapêutico dos 

utentes habituais (a partir dos registos de vendas), permite aceder ao Resumo das 

Características dos Medicamentos (RCM) e emite alertas de interações medicamentosas 

aquando a dispensa. No entanto, na minha opinião, existem ainda melhorias a 
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implementar neste sistema informático, com vista a aumentar o sucesso e a segurança 

terapêutica dos utentes. Desta forma, o painel de venda deveria estar mais direcionado 

para o aconselhamento farmacêutico, o acesso a informações úteis como posologia, 

efeitos adversos, indicações terapêuticas e principais interações medicamentosas, deveria 

estar mais facilitado. 

 

4. Gestão da Farmácia 

4.1. Gestão de stock 

Um stock define-se como um conjunto de artigos existentes, cuja utilização se 

espera próxima, o qual resulta de uma cuidada análise das necessidades. Deste modo, a 

correta gestão de stock é essencial ao bom funcionamento da farmácia. Não deve haver 

escassez de recursos, de forma a satisfazer as necessidades dos utentes. Por este motivo, 

deve ser tido em conta o perfil dos utentes habituais e da população em geral para 

determinada época sazonal4.  

Por outro lado, o excesso de stock também não é aconselhável, visto que pressupõe 

um esforço económico desnecessário por parte da farmácia. Isto é, deve haver um 

equilíbrio entre as necessidades do público e aquilo que é rentável para a farmácia. 

Durante o meu estágio assisti por diversas vezes a ajustes de stocks. Para além 

disso, foi-me dada a oportunidade de editar fichas de produtos, de forma a estabelecer 

novos stocks mínimos e máximos. Isto deveu-se, essencialmente, à alteração da 

rotatividade de determinados produtos, à época do ano (neste caso, houve um aumento de 

stock de produtos relacionados com proteção solar e queimaduras solares) e a alterações 

nas características dos utentes habituais. 

 

4.2. Encomendas 

A realização de encomendas numa farmácia é uma etapa essencial para garantir 

uma gestão racional de stocks. As encomendas podem ser efetuadas diretamente aos 

laboratórios / indústria farmacêutica ou por intermédio de distribuidores grossistas.  

No caso dos distribuidores grossistas / armazenistas, estas empresas adquirem os 

seus produtos aos fornecedores primários, passando a possuir uma vasta gama de 

produtos, o que facilita a aquisição de produtos por parte da farmácia, uma vez que 

centralizam em si o comércio destes. 
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De uma forma geral, as encomendas podem ser feitas via telefone, gadget 

(software específico que está instalado no computador), site (tal como o gadget, permite 

consultar a disponibilidade dos produtos e realizar encomendas) ou através do sistema 

informático.  

No decorrer do meu estágio, foi-me possível realizar várias encomendas 

instantâneas, quer por telefone, quer via gadget. Isto acontecia sempre que, durante o 

atendimento, por algum motivo (por exemplo, a inexistência de um produto em stock), 

fosse necessário. 

Relativamente às encomendas diárias, estas são geradas através do SPharm. Para 

facilitar este processo, sempre que um produto atinge o stock mínimo é criada uma 

encomenda automaticamente. Para além disso, a encomenda dos produtos esgotados é 

também gerada de forma automática e enviada aos diferentes fornecedores, de forma 

rotativa. Quanto às encomendas realizadas diretamente a laboratórios/indústria 

farmacêutica, estas apenas se verificam quando existem vantagens comerciais na compra 

de quantidades superiores (geralmente produtos de dermofarmácia e cosmética, MNSRM 

ou medicamentos genéricos) ou quando os armazenistas não possuem os produtos 

pretendidos. 

 

4.2.1. Receção e Verificação de Encomendas 

Chegadas à farmácia, as encomendas são depositadas na zona de receção de 

encomendas. A primeira preocupação que se deve ter é armazenar os produtos de frio de 

imediato, no frigorífico. De seguida, verificar se há faturas relativas a requisições 

específicas, como psicotrópicos ou estupefacientes. Posteriormente, procede-se à receção 

dos restantes produtos no sistema informático. Aquando da receção de cada produto, é 

introduzido o Código Nacional de Prescrição (CNP) manualmente ou através do leitor de 

códigos de barras. De seguida, vários parâmetros devem ser tidos em conta, 

nomeadamente: 

 preço de venda à farmácia (PVF); 

 quantidade; 

 prazo de validade; 

 bonificações / descontos comerciais; 

 imposto de valor acrescentado (IVA); 

 preço de venda a público (PVP) 
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A verificação do PVP é feita sempre que os produtos apresentem preço indicado 

na cartonagem (PIC) ou sejam outros produtos (Produtos de venda livre (PVL), 

dispositivos médicos, PCHC). Neste caso, o preço é estabelecido a partir do PVF, 

aplicando a margem da farmácia, tendo em conta diversos fatores, como o IVA.  

Todos estes passos permitem excluir qualquer inconformidade e garantir que o 

valor faturado é real. Caso sejam detetadas inconformidades, como produtos danificados 

ou ausência de produtos faturados, estas são reportadas ao fornecedor, o qual envia um 

novo produto ou emite uma nota de crédito. 

Terminado este processo, as faturas são arquivadas, procede-se à etiquetagem e 

procede-se ao armazenamento de todos os produtos. 

A primeira tarefa que me foi atribuída na Farmácia Nacional foi a receção e 

verificação de encomendas, com o objetivo de me familiarizar com os mais variadíssimos 

medicamentos e produtos de saúde existentes na farmácia. 

 

4.3. Armazenamento 

O armazenamento de produtos também fez parte da minha rotina diária na 

Farmácia Nacional. Logo de início fui informada quanto à logística de armazenamento 

dos produtos, que ao longo do tempo me permitiu adquirir um melhor conhecimento dos 

produtos existentes e otimizar o meu tempo de atendimento no balcão. 

O armazenamento dos produtos é feito de acordo com a sua natureza, sendo, na 

maioria dos casos, dispostos por ordem alfabética. No caso dos medicamentos genéricos, 

é a Denominação Comum Internacional (DCI) que é tida em conta. Para além disso, 

obedecem à regra First Expired First Out (FEFO), ou seja, os produtos cujo prazo de 

validade expira mais rapidamente estão colocados de forma a serem os primeiros a serem 

retirados. Todos os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) ou MNSRM, 

alguns PVL cumprem estas regras. Quanto aos produtos que se encontram na zona de 

atendimento, estes apenas cumprem a regra FEFO e First In First Out (FIFO), os 

primeiros produtos a serem rececionados são os primeiros a serem dispensados.   

De salientar que todas as zonas de armazenamento devem estar sob condições de 

temperatura e humidade relativa controladas, temperaturas inferiores a 25ºC e valores de 

humidade relativa inferiores a 60% e o frigorífico deve apresentar temperaturas 

compreendidas entre os 2-8ºC. Devem ainda ser feitos registos periódicos destas 

condições5. 
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4.4. Controlo de prazos de prazos de validade e verificação de stocks 

De forma a garantir a qualidade e a segurança dos produtos dispensados na 

farmácia, é feito o controlo dos prazos de validade. 

Este controlo é feito diariamente, no momento da receção dos produtos. Para além 

disso, mensalmente é impressa uma lista de produtos com prazos de validade curtos, 

nomeadamente de todos os produtos que terminem a sua validade no prazo de um mês, 

ou no caso de medicamentos de uso veterinário ou produtos protocolares (como as tiras 

de diabetes), no prazo de 4 meses. Esta lista é fornecida automaticamente pelo sistema 

informático e permite também detetar incoerências entre o stock existente e o que se 

encontra descrito informaticamente. Todos os produtos cujo prazo de validade se encontra 

a expirar são devolvidos através da criação de uma nota de devolução. 

Durante o meu estágio, para além de fazer o controlo dos prazos de validade 

durante todas as receções de encomendas, também realizei os controlos mensais de 

produtos com prazos de validade curtos.  

 

4.5. Devoluções 

Existem vários motivos que justificam a devolução de produtos a fornecedores. 

Geralmente, o processo de devolução é utilizado para produtos danificados, produtos com 

validades prestes a expirar, retirados de lotes de mercado (por ordem do INFARMED ou 

outras entidades) ou produtos que foram pedidos por engano. 

Em caso de devolução é necessário elaborar uma nota de devolução, que será 

entregue juntamente com o produto a devolver, e onde é descrito o motivo da devolução.  

Concluída esta fase, o fornecedor tem a possibilidade de aceitar a devolução e emitir uma 

nota de crédito ou repor os produtos devolvidos. Caso não seja aceite, o produto é 

devolvido novamente à farmácia e esta terá uma quebra no stock, sendo considerado 

“prejuízo”. Durante o estágio, tive oportunidade de presenciar e realizar várias 

devoluções a fornecedores. 

 

5. Dispensa de medicamentos 

Inicialmente comecei por acompanhar os vários elementos da equipa da Farmácia 

Nacional nos seus atendimentos ao balcão, de forma a que ficasse familiarizada com os 

procedimentos de dispensa. Na 4ª semana de estágio, iniciei o meu atendimento ao balcão. 
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A dispensa de medicamentos ao público trata-se da última etapa do circuito do 

medicamento. Como tal, este ato farmacêutico, que culmina na entrega do medicamento 

ao utente, é de extrema importância. Nesta fase, deve ser feita a promoção da utilização 

correta do medicamento e esclarecer possíveis dúvidas. 

Segundo o INFARMED, os medicamentos quanto à dispensa ao público, podem 

ser classificados como MSRM e MNSRM6. 

 

5.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica  

Segundo o Estatuto do Medicamento são considerados MSRM os medicamentos 

que se reflitam numa das seguintes condições: 

 Possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou 

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

sejam utilizados sem vigilância médica; 

 Possam constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando 

sejam utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins 

diferentes daquele a que se destinam; 

 Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; 

 Destinem-se a ser administrados por via parentérica. 

Desta forma, estes medicamentos apenas poderão ser dispensados mediante a 

apresentação de uma receita médica2. 

 

5.1.1. A Receita Médica 

Atualmente, na maioria dos casos, a dispensa de medicamentos é feita mediante 

apresentação de uma receita médica obtida através de meios eletrónicos7. 

Apenas nos casos de falência informática, inadaptação do prescritor, prescrição 

no domicílio ou no caso de o médico prescrever até 40 receitas por mês, deverá ser aceite 

uma receita manual; nestes casos a prescrição de medicamentos pode ser efetuada em 

documento pré-impresso, por via manual e no ato da dispensa é essencial que se 

verifiquem determinados parâmetros: os dados do médico prescritor, a aposição da 

respetiva vinheta, data e a assinatura. Para além disso, no local de prescrição, deve constar 

a respetiva vinheta do local de prescrição, se aplicável6. 
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Quanto às receitas eletrónicas, podem ser materializadas ou desmaterializadas. No 

caso das receitas materializadas, a receita médica resultante da prescrição efetuada por 

meios eletrónicos é impressa. No caso das receitas desmaterializadas, a prescrição por via 

eletrónica está acessível e é interpretável por meio de equipamento eletrónico. Desta 

forma, poderá ser acedida por diversas vezes, antes de ser totalmente dispensada7. 

A receita médica eletrónica materializada e guia de tratamento é de uso 

excecional, em caso de operação offline. Tal como no caso das receitas manuais, a 

dispensa só é possível numa única farmácia e de uma única vez8.  

Se a prescrição eletrónica for realizada em modo online, no momento de 

prescrição, o software têm de validar e registar a receita de medicamentos no sistema 

central de prescrições, ou seja, na Base de Dados Nacional de Prescrições (BDNP) 6. 

Na maioria dos casos, os medicamentos são prescritos pela DCI e deverão estar 

também descritas a forma farmacêutica, a apresentação, a dosagem, o tamanho da 

embalagem e a posologia6.  

Durante o meu estágio tive acesso a todo o tipo de receitas médicas. Tive 

oportunidade de as interpretar e de proceder à dispensa dos medicamentos, tendo atenção 

a informações relevantes como a data de validade da prescrição e eventuais 

comparticipações. 

 

5.1.2. Informação ao utente 

Os profissionais de saúde assumem um papel fundamental na utilização racional 

dos medicamentos e na informação dos doentes e consumidores sobre o uso correto e 

adequado dos medicamentos. Desta forma, durante a dispensa de MSRM, o utente deve 

ser informado quanto à posologia e à forma de administração dos medicamentos, de 

acordo com indicação médica. Para além disso, deve ainda ser esclarecido quanto a 

medidas não farmacológicas que potenciem a farmacoterapia implementada. 

Durante a avaliação farmacoterapêutica da prescrição, o farmacêutico deve ainda 

ter em atenção a existência de alguma interação ou contraindicação, promover a adesão à 

terapêutica e desencorajar a automedicação. 

Relativamente a este ponto, pude acompanhar os elementos da equipa da Farmácia 

Nacional nos seus aconselhamentos farmacêuticos. Para além disso, foi-me possível 

prestar informações ao utente, com supervisão. 
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5.1.3. Comparticipação dos Medicamentos 

Estão previstas comparticipações, por parte do Estado, de forma a que o preço 

final ao consumidor seja amortizado. Os valores destas comparticipações estão descritos 

na legislação em vigor9, 10.  

A comparticipação do Estado no preço dos medicamentos é fixada de acordo com 

os seguintes escalões: 

 escalão A é de 90 % do preço de venda ao público dos medicamentos; 

 escalão B é de 69 % do preço de venda ao público dos medicamentos;  

 escalão C é de 37 % do preço de venda ao público dos medicamentos;  

 escalão D é de 15 % do preço de venda ao público dos medicamentos.  

Para além do Serviço Nacional de Saúde (SNS), poderá haver comparticipação 

por parte de outros organismos. Este Sistema de Complementaridade verifica-se para 

utentes que possuam regimes como PT/CTT, SAMS ou EDP, entre outros.  Poderá até 

haver isenção de pagamento, como no caso de regimes como SAMS Quadros. 

Aquando da dispensa de MSRM, deve-se garantir que o código introduzido no 

sistema informático corresponde à entidade em questão, não esquecendo também de 

escrever o número de beneficiário do utente (relativo ao organismo que comparticipa). 

Por fim, o utente deve assinar a receita, declarando a quantidade de embalagens de 

medicamentos constantes da receita que lhe foram dispensadas, tendo exercido o seu 

direito de opção. 

Para além dos vários escalões, existem 2 regimes distintos, o geral, que inclui 

todos os utentes do SNS e o regime especial. Quanto a este último, deverá estar indicado 

na receita médica, de forma clara e poderá incluir pensionistas, doentes crónicos especiais 

e doentes profissionais. A comparticipação do Estado no preço dos medicamentos 

integrados no escalão A é acrescida de 5% e nos escalões B, C, e D é acrescida de 15%. 

Durante o meu estágio, pude contactar com vários subsistemas de saúde. Para 

além disso, tive oportunidade de fazer a dispensa de medicamentos e respeitar os vários 

procedimentos exigidos para que se verificasse a correta comparticipação dos mesmos. 

 

5.1.4. Medicamentos Genéricos 

Um medicamento genérico (MG) é definido como sendo um medicamento com a 

mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma 
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farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência haja sido 

demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados11. 

No ato de dispensa do medicamento, o doente deve ser informado da existência 

dos medicamentos disponíveis na farmácia com a mesma substância ativa, forma 

farmacêutica, apresentação e dosagem do medicamento prescrito e do seu preço. 

Aquando da existência de um MG esta informação deve ser comunicada ao utente6.  

Ao longo do meu estágio tive oportunidade de esclarecer vários doentes quanto à 

existência de MG. Por vezes, notei alguma descrença quanto à eficácia dos mesmos. No 

entanto, sempre que possível, dei a conhecer o conceito de medicamento genérico, 

frisando que em comparação ao medicamento de marca, se trataria da mesma substância 

ativa, dosagem e apresentação, pelo que a eficácia e segurança seriam semelhantes. Para 

além disso, apresentei a vantagem óbvia que teriam em optar por MG na maioria dos 

casos, o preço. 

 

5.1.5. Faturação de receituário 

Após a dispensa dos MSRM é necessário submeter as receitas a diversos 

procedimentos, de forma a que se verifique a comparticipação pelos organismos em 

causa. Diariamente, as receitas são verificadas de forma detalhada. Caso esteja tudo 

conforme, é introduzida a data, assinatura do profissional e carimbo da farmácia. Desta 

forma, completa-se uma etapa essencial, que previne o prejuízo monetário da farmácia.  

Finalmente, no último dia de cada mês, procede-se ao fecho dos lotes de receitas. 

A partir deste momento, é possível proceder à faturação de receituário e ao envio das 

receitas às entidades correspondentes. Uma das entidades é o SNS, pelo que a informação 

de faturação deve ser obrigatoriamente rececionada pelo Centro de Conferência de 

Faturas (CCF). A entrega deve ser feita até ao dia 10 do mês seguinte ao mês a que 

respeitam as receitas12.  

Para além disso, as restantes receitas, nomeadamente as que têm regimes de 

comparticipação em que intervêm outros organismos e as respetivas informações de 

faturação são enviadas à Associação de Farmácias de Portugal (AFP). De seguida, a AFP 

articula-se com o respetivo organismo e envia-lhe a documentação necessária, podendo 

realizar-se a regularização das percentagens de comparticipação. 
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Durante o meu estágio tive oportunidade de acompanhar a pessoa responsável pela 

faturação de receituário e participar no processo correspondente à faturação dos meses de 

julho e agosto. 

 

5.1.6. Medicamentos a legislação especial: psicotrópicos e estupefacientes 

Aquando da receção de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, verifica-se 

que estes são acompanhados de um documento próprio. Este documento deve ser 

carimbado, datado e assinado pelo farmacêutico responsável ou Diretor Técnico, sendo o 

seu envio mensal ao INFARMED de carácter obrigatório, bem como o Registo da Saída 

de Psicotrópicos e Estupefacientes.  

Para além disso, no momento da dispensa, é também obrigatório respeitar alguns 

passos. O adquirente deve apresentar o seu cartão do cidadão e deve-se proceder à recolha 

de informações relativas ao médico prescritor, ao doente e ao adquirente. No final, o 

documento automaticamente impresso é arquivado e armazenado na farmácia, por 3 

anos13. 

Desta forma, o consumo de medicamentos com substâncias com ação depressora 

ou estimulante sobre o sistema nervoso central é controlado. Isto deve-se ao facto de, na 

maioria dos casos, possuírem uma margem terapêutica estreita e estarem associados a 

tolerância e dependência física e/ou psíquica. Estas substâncias encontram-se 

referenciadas na legislaação13. 

Ao longo do estágio, apesar de não ter tido oportunidade de dispensar 

medicamentos que exigissem este rigor burocrático, pude assistir à maioria dos cuidados 

tidos com este tipo de medicamentos. 

 

5.1.7. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Segundo o Estatuto do Medicamento, os MNSRM são medicamentos que não 

preenchem qualquer das condições previstas para os MSRM e não são comparticipáveis, 

salvo nos casos previstos na legislação (por exemplo, em casos de paramiloidose). Ainda 

nesta categoria, existem os medicamentos não sujeitos a receita médica de dispensa 

exclusiva em farmácia (MNSRM - EF). Apesar da dispensa deste tipo de medicamentos 

não necessita de receita médica, mas deverá estar associada à intervenção farmacêutica e 

aplicação de protocolos de dispensa14. 
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Na venda de MNSRM é necessário ter um cuidado e atenção especiais, visto que 

são passíveis de automedicação. No momento da dispensa é essencial perceber se o 

MNSRM se adequa ao problema de saúde do doente e garantir que este faz um uso 

racional do medicamento. Para além disso, deve-se informar o doente que estes 

medicamentos, tal como os MSRM, possuem contraindicações, interações e efeitos 

indesejáveis. 

A dispensa de MNSRM, por indicação farmacêutica, está bastante relacionada 

com a sazonalidade do tipo de transtornos menores verificados, devendo ser indicado o 

MNSRM mais vantajoso para o doente. 

Ainda neste âmbito, pude verificar que a dispensa MNSRM e de outros produtos 

de saúde, também poderia ser feita através do site da Farmácia Nacional. Este serviço de 

dispensa online exclui uma parte essencial de um bom atendimento ao balcão, na maioria 

dos casos, deixa de existir indicação e aconselhamento farmacêuticos.  

Verifiquei que os produtos mais vendidos tinham como objetivo o emagrecimento 

e prevenção da queda de cabelo. 

No início do meu estágio, como forma de preparação para a dispensa de MNSRM 

sob indicação farmacêutica, li inúmeros Protocolos de Intervenção Farmacêutica. Sempre 

que terminava de ler um artigo analisava os MNSRM existentes na farmácia relacionados 

com a patologia em estudo, de forma a familiarizar-me com os medicamentos disponíveis 

para aconselhamento e a preparar-me para o atendimento ao público. Para além disso, 

pude acompanhar os membros da equipa da Farmácia Nacional, o que me permitiu 

adquirir conhecimentos quanto a vários MNSRM e mais tarde coloca-los em prática. 

 

6. Dispensa de outros produtos farmacêuticos 

Na farmácia também se dispensam PCHC, produtos homeopáticos, fitoterápicos, 

suplementos alimentares, produtos dietéticos, alimentação especial e nutrição clínica, 

produtos de puericultura, obstetrícia e nutrição infantil, medicamentos de uso veterinário, 

medicamentos manipulados e dispositivos médicos. 

Relativamente aos PCHC, durante o meu estágio tive a oportunidade de receber 

formação sobre um conjunto alargado de produtos, nomeadamente das gamas completas 

da Avène®, Klorane®, A-Derma® e Ducray®. Estas formações decorreram nos dias 29 de 

maio, 30 de maio, 6 de junho e 7 de junho, respetivamente e tiveram lugar no centro de 

formações Pierre Fabre®, em São Mamede de Infesta (Matosinhos). Cada formação teve 
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a duração aproximada de 7,5 horas. Para além disso, tive oportunidade de conhecer a 

linha solar da La Roche-Posay®, numa formação que decorreu no dia 29 de maio, no 

Hotel Vila Galé (Porto) e que teve a duração de cerca de 2,5 horas, em horário pós-laboral. 

Esta foi uma das áreas em que pude aprofundar mais os meus conhecimentos. Para além 

das formações a que pude assistir, o Dr. Ricardo Rodrigues, especializado na área de 

dermocosmética, explicou-me conceitos importantes, como a necessidade de saber 

adequar o produto ao tipo de pele da pessoa. Neste âmbito, foi-me possível aconselhar e 

indicar PCHC, maioritariamente produtos direcionados para a hidratação da pele, 

problemas de atopia e proteção solar e hidratação pós-solar. 

Quanto aos suplementos alimentares, tive oportunidade de assistir a uma formação 

neste âmbito, onde foram abordados alguns produtos da gama BioActivo®. Neste caso, 

uma formadora da Pharma Nord® deslocou-se à Farmácia Nacional para realizar esta 

ação. Para além disso, procurei perceber quais os suplementos alimentares existentes na 

farmácia e para que situações estavam indicados, aplicando estes conhecimentos, sempre 

que necessário. 

Relativamente aos medicamentos de uso veterinário, foi-me possível aconselhar 

principalmente antiparasitários internos e externos para cães e gatos. Esta foi uma das 

áreas em que senti uma maior dificuldade em prestar informações, mas rapidamente, com 

a ajuda da equipa da Farmácia Nacional, aprendi a fazer os aconselhamentos corretos 

nesta área. 

Relativamente os medicamentos manipulados, estes medicamentos são definidos 

pelo INFARMED como sendo qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal 

preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico. A Farmácia Nacional 

não produz medicamentos manipulados no seu laboratório, apenas são realizadas 

reconstituições de certos medicamentos, sendo os manipulados encomendados e 

adquiridos a outra farmácia15. 

Por fim, os dispositivos médicos correspondem a um vasto conjunto de produtos 

de saúde utilizados para prevenir, diagnosticar ou tratar uma doença humana. Ao longo 

do estágio pude dispensar vários dispositivos médicos: testes de gravidez, tampões para 

ouvidos (para isolamento acústico e para proteção da água), preservativos e material de 

penso16. 
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7. Cuidados Farmacêuticos 

7.1. Medição de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

A Farmácia Nacional dispõe de um tensiómetro eletrónico automático, ao dispor 

dos utentes, para a determinação da pressão arterial. Desde a 2ª semana de estágio que, 

sempre que me era solicitado, acompanhei os utentes na medição da pressão arterial. Em 

primeiro lugar, aconselhava-os a descansarem durante alguns minutos. Após a medição, 

revelava aos valores obtidos, analisando-os. Caso estes se encontrassem elevados, 

alertava os utentes para medidas não farmacológicas que poderiam adotar e aconselhava 

a que houvesse uma vigilância mais atenta da pressão arterial ou a consulta de um médico, 

caso se justificasse. 

As determinações de parâmetros bioquímicos, nomeadamente da glicémia e do 

colesterol total, são serviços também disponibilizados pela Farmácia Nacional. Estes 

testes são realizados por punção capilar, recorrendo a aparelhos simples e a tiras de teste 

específicas para o efeito. Tive oportunidade de executar estes testes algumas vezes. Quer 

na determinação da glicémia, quer na determinação do colesterol total, analisava os 

resultados e no caso de se encontrarem elevados alertava para a monitorização dos valores 

e para a necessidade de mudança de estilo de vida. Relativamente à medição da glicémia, 

era tido em conta o facto de os valores variarem caso a pessoa se encontrasse em jejum 

ou numa situação pós-prandial. 

Por último, na Farmácia Nacional, é ainda possível fazer a determinação da 

presença de infeção do trato urinário. O teste utilizado apenas requer a colheita de urina 

para recipiente apropriado e a utilização de uma tira de teste. Mergulhando a tira na urina 

e esperando alguns segundos é possível detetar anomalias na urina, como a presença de 

proteínas, nitritos e/ou leucócitos. 

 

7.2. Outros Serviços 

Na Farmácia Nacional efetua-se a administração de vacinas e medicamentos 

injetáveis, por parte de farmacêuticos com formação específica. De notar que as vacinas 

administradas não estão incluídas no Plano Nacional de Vacinação (PNV). 

Para além disso, a farmácia dispõe de um contentor VALORMED, onde os utentes 

depositam os medicamentos e produtos de saúde inutilizáveis. A recolha destes 

contentores tem como objetivo a eliminação deste tipo de resíduos de forma segura. 
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8. Descrição de situações práticas no exercício do estágio 

Ao longo do estágio foi-me possível contactar com diversos casos clínicos, onde 

tive oportunidade de fazer intervenções importantes. De seguida, apresento 3 exemplos 

de casos que marcaram o meu percurso na Farmácia Nacional. 

Caso 1 – Dirigiu-se à farmácia um jovem de 30 anos para medir a tensão arterial. 

O utente encontrava-se agitado e apreensivo. Aconselhei-o a descansar por alguns 

minutos antes de fazer a medição da pressão arterial. Os valores obtidos para a pressão 

arterial sistólica e pressão arterial diastólica foram 136 mmHg e 83 mmHg, 

respetivamente. 

Após a medição, o utente revelou que tinha acabado de vir de outra farmácia, onde 

também realizou a determinação da pressão arterial e os valores encontravam-se a 141/86 

mmHg. Uma vez que no papel automaticamente fornecido pelo tensiómetro mencionava 

que estes valores revelavam um caso de hipertensão, tentei esclarecer ao máximo o utente 

quanto a este assunto, visto que me pareceu bastante preocupado. 

Comecei o aconselhamento farmacêutico por questionar o utente quanto a fatores 

de risco. Este revelou que não tinha um estilo de vida saudável, cometendo alguns abusos. 

Perguntei se consumia álcool, pelo que respondeu que sim, bebia “umas cervejas” todos 

os dias. Para além disso, mencionou que fumava “erva” regularmente, mas que tinha 

vindo a reduzir o seu consumo. Quando questionado quanto ao consumo de sal, referiu 

que geralmente fazia as suas refeições fora de casa e que costumava pedir as chamadas 

“diárias”, como tal, assumiu que se tratava de comida bastante condimentada. 

Relativamente à prática de exercício físico, referiu que começou recentemente a 

realizar exercício físico num ginásio, após um longo período de inatividade. Mencionou 

ainda que terá sido a última ida ao ginásio que o motivou a dirigir-se a uma farmácia para 

medir a pressão arterial, visto que aquando da prática de exercício físico intenso, o valor 

da pulsação se encontrava elevado (entre 190 e 200 pulsações por minuto). Estes valores 

inquietaram o utente, principalmente porque em tempos teria sido um atleta de alta 

competição e, como tal, estaria à espera de um valor bastante inferior de pulsação. 

Ainda durante o aconselhamento, o utente pediu esclarecimento quanto a vários 

conceitos, entre eles, a hipertensão e as suas consequências a nível cardiovascular. Neste 

âmbito, referiu ter uma “dor intensa no peito”, apontando para a zona do coração. Referiu 

ainda que já tinha uma consulta marcada no cardiologista para esclarecer esta situação. 
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Na minha opinião, o utente encontrava-se excessivamente ansioso por considerar 

que estaria hipertenso e que, por este motivo, estaria sujeito a um enfarte agudo do 

miocárdio ou a um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Como tal, tentei tranquilizar o 

utente, referindo que os valores obtidos naquela medição indicavam que a sua pressão 

arterial estaria moderadamente elevada. No entanto, expliquei que um valor de pressão 

arterial isolado não confirmava qualquer diagnóstico. Aconselhei-o a monitorizar e a 

registar os valores de pressão arterial com maior frequência, com o objetivo de os dar a 

conhecer ao seu cardiologista na consulta. Para além disso, alertei para a importância da 

mudança de estilo de vida e adoção de hábitos saudáveis.  

Por fim, elaborei um panfleto, disponível no Anexo I, onde abordei todas as 

questões que me foram colocadas pelo utente e outras informações úteis. Na minha 

ausência, o panfleto foi disponibilizado ao utente. 

Caso 2 – Uma utente do sexo feminino, com cerca de 25 anos, dirigiu-se à 

farmácia referindo que tinha deixado de comer carne e por este motivo necessitava de um 

suplemento alimentar que substituísse os nutrientes fornecidos por este alimento. 

Comecei por perguntar à utente se tinha alterado os seus hábitos alimentares de forma 

radical, isto é, se se tinha tornado vegan ou vegetariana. A mesma referiu que tinha uma 

alimentação variada, mas há 2 anos atrás decidiu apenas excluir a carne. Perante esta 

situação, informei que a Vitamina B12, que está presente maioritariamente na carne, é 

muito importante para a saúde e por isso deveria recorrer a suplementos à base desta 

vitamina.  

De seguida, a utente revelou que procurava um suplemento multivitamínico mais 

completo. Ou seja, com o maior número possível de vitaminas e de outros nutrientes. Dito 

isto, expliquei que, à exceção da Vitamina B12, todos os outros nutrientes poderiam ser 

obtidos a partir da sua alimentação, pelo que não necessitaria desse tipo de 

suplementação. Para além disso, informei-a de que nem sempre os suplementos 

alimentares mais completos são os mais indicados. Isto deve-se ao facto de a absorção 

individual dos nutrientes poder estar comprometida quando ingeridos em conjunto. Para 

que a utente percebesse a mensagem, apresentei 2 exemplos práticos de interações 

alimentares: 

 aquando da ingestão de feijões, a absorção do ferro é favorecida pela 

presença da Vitamina C. Deste modo, deve-se associar a ingestão de uma 

laranja quando se consomem leguminosas; 
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 a ingestão simultânea de alimentos ricos em cálcio (leite, iogurtes e 

queijos) e alimentos com ferro (leguminosas e espinafres), pode inibir a 

absorção do ferro. 

De forma a haver um compromisso entre o pedido da utente e as suas 

necessidades, acabei por aconselhar um suplemento denominado Magnesium-B® que 

apresenta na sua constituição magnésio, várias vitaminas do complexo B, incluindo a 

vitamina B12, vitamina C e cloridrato de betaína. Para além disso, referi que seria 

adequado consultar um médico e fazer análises clínicas, visto que não o fazia há bastante 

tempo. 

Caso 3 – Um utente do sexo masculino, com cerca de 60 anos, apresenta-se na 

farmácia com uma prescrição médica onde constam os seguintes medicamentos: 

Pantoprazol 40 mg (1 comprimido de manhã, em jejum), Flutensif® 1,5  mg/5 mg (1 

comprimido de manhã, em jejum), Gliclazida 60 mg (1 comprimido de manhã), 

Bisoprolol 2,5 mg (meio comprimido de manhã), Janumet® 50 m /1000 mg (1 

comprimido antes do pequeno-almoço e do jantar), Forxiga® 10 mg (1 comprimido ao 

almoço), Tromalyt® (1 cápsula ao almoço), Tansulosina 0,4 mg (1 cápsula ao jantar), 

Triticum® 150 mg (1/3 de comprimido ao jantar) e Lantus® (20 unidades ao deitar). 

De notar que apesar de haver indicação médica para a toma de apenas 1/3 de 

comprimido de Triticum® (Cloridrato de Trazodona) o utente refere que tem dificuldades 

em adormecer e de ter uma noite de sono tranquila e por este motivo toma um comprimido 

inteiro. Apesar das doses terapêuticas de trazodona determinarem claros efeitos 

antidepressivos e ligeiramente ansiolíticos e este fármaco ser utilizado em casos de 

distúrbios do sono, não tem propriedades hipnóticas. Como tal, o utente foi aconselhado 

a consultar novamente o médico. 

Para além disso, é possível verificar que na prescrição médica constam vários 

antidiabéticos orais (Gliclazida, Janumet® (Metformina + Sitagliptina) e Forxiga® 

(Dapagliflozina) e ainda o Lantus®, uma solução injetável que contém a substância ativa 

insulina glargina. Como tal, deduz-se que o utente já esteja em estado avançado de 

Diabetes Mellitus tipo 2.  

Desta forma, pela presença de Diabetes Mellitus tipo 2, Hipertensão Arterial e 

Depressão, tornou-se bastante evidente que este utente deveria ser alertado para a 

importância de um estilo de vida saudável e da correta adesão à terapêutica. Com efeito, 

foram fornecidas ao utente várias indicações e conselhos nesse sentido. 
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Por último, este doente polimedicado revelou ter algumas dúvidas relativamente 

à posologia dos medicamentos que tomava. Por este motivo, elaborei um esquema 

posológico (Anexo II). Este esquema foi-lhe fornecido e devidamente apresentado, tendo 

como objetivo ser afixado em casa, em local visível e de fácil acesso. 

 

9. Outras atividades desenvolvidas ao longo do estágio 

Ao longo do estágio foram-me solicitadas algumas tarefas, nomeadamente a 

resolução de casos clínicos e a elaboração de trabalhos de pesquisa.  

Um dos casos clínicos apresentado (Anexo III), corresponde ao caso de uma 

mulher que se dirigiu à Farmácia Nacional com uma prescrição médica de Alfuzosina (ou 

Tansulosina), para a mesma. A resolução deste caso implicou perceber se a medicação a 

ser dispensada estaria corretamente indicada ou se trataria de um erro médico, já que estes 

fármacos são utilizados maioritariamente para casos de Hiperplasia Benigna da Próstata. 

Pude concluir que tanto a Alfuzosina, como a Tansulosina poderão ser utilizadas em casos 

de litíase ureteral. Trata-se de um uso dos medicamentos off label como terapêutica 

médica expulsiva para a eliminação espontânea de cálculos renais.  

 

Parte 2 

10. Sessões de esclarecimento  

10.1. Sessão de esclarecimento sobre Pediculose 

10.1.1.  Enquadramento geral 

Nos meus primeiros atendimentos ao público deparei-me com vários pedidos de 

aconselhamento para a resolução de casos de pediculose. Estes pedidos provinham de 

pessoas pertencentes a vários grupos socioeconómicos da zona. Como tal, apercebi-me 

que apesar de se aproximar o final do ano letivo, as crianças daquela região apresentavam 

ainda infestações por piolhos.  

Deste modo, no sentido de informar o maior número de pessoas quanto a esta 

temática, decidi realizar sessões de esclarecimento. O público-alvo destas sessões foram 

as crianças do Centro Social da Paróquia de Nossa Senhora da Ajuda, nomeadamente 

crianças provenientes do Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL) (dos 6 e os 10 

anos) e do Centro Comunitário (dos 10 e os 14 anos). As sessões de esclarecimento 
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tiveram como objetivo elucidar as crianças relativamente às formas de transmissão, 

prevenção e tratamento da pediculose e desmistificar algumas crenças. 

 

10.1.2.  Fundamento Teórico 

10.1.2.1. Pediculus humanus capitis 

A pediculose capilar é causada pelo piolho Pediculus humanus capitis, que tem 

como hospedeiro específico o Homem. Este inseto é um parasita humano obrigatório, 

pelo que não possui nenhuma forma de vida livre e não sobrevive noutros animais17.   

No seu ciclo de vida apresenta 3 formas, o ovo, a ninfa e o adulto. Os ovos ou 

lêndeas são depositados pelas fêmeas adultas na raiz do cabelo, perto do couro cabeludo. 

De seguida, os ovos eclodem passados 6 a 9 dias e surgem as ninfas. Após 3 mudas, a 

ninfa torna-se num adulto, cerca de 7 dias após a eclosão. Por fim, o adulto, alimenta-se 

do sangue humano e pode viver até 30 dias na cabeça de uma pessoa. Para além disso, a 

fêmea adulta tem a possibilidade de depositar cerca de 8 ovos por dia18. Na Figura 1 

encontra-se esquematizado o ciclo de vida do parasita. 

 

 

Figura 1 - Ciclo de vida do Pediculus humanus capitis18. 
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Os ovos têm uma aparência oval, com cerca de 0,8 mm por 0,3 mm e geralmente 

são amarelados a esbranquiçados (Figura 2). Os adultos apresentam o tamanho de uma 

semente de sésamo, têm 6 membros com garras e têm uma tonalidade branca-acinzentada 

(Figura 2). As ninfas são estruturalmente semelhantes aos adultos, mas mais pequenas18.  

   

 

Figura 2 - Ovo (à esquerda) e adulto (à direita) de Pediculus humanus capitis18.  

           Na cabeça humana, o desenvolvimento do piolho dá-se maioritariamente em zonas 

cujas condições de temperatura e humidade lhe são mais favoráveis, na região occipital e 

retro-auricular.  

A presença de piolhos provoca desconforto físico marcado, causando prurido, 

devido à reação à saliva do piolho que é libertada durante a sua alimentação e consequente 

escoriação. A escoriação pode ainda proporcionar a instalação de infeções bacterianas por 

Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) ou Streptococcus pyogenes19,20. 

Para além disso, causa também algum desconforto psicológico e social, uma vez que a 

pediculose tem uma conotação negativa, sendo muitas vezes causa de absentismo escolar 

e laboral20. 

 

10.1.2.2. Epidemiologia 

A pediculose trata-se de um problema de saúde pública, presente a nível mundial, 

atingindo principalmente crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 11 anos, que 

frequentam a pré-escola ou ensino básico. Geralmente as crianças do sexo feminino são 

mais frequentemente infestadas, provavelmente devido ao maior contacto e proximidade 

entre as mesmas18.  

Nos países desenvolvidos, as crianças dos vários grupos socioeconómicos têm o 

mesmo risco de infestação por piolhos. No entanto, apesar das condições económicas e 
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sociais das populações não ser um fator de risco responsável pela alta prevalência de 

infestações por piolhos, verificou-se que nas populações mais pobres, de países 

subdesenvolvidos, se verificam infestações com maior frequência. As razões que 

contribuem para este facto não estão ainda esclarecidas, no entanto suspeita-se que a falta 

de acesso a tratamento e a informação tenham grande influência21.  

Um estudo sobre a prevalência da pediculose, em crianças das escolas do primeiro 

ciclo do ensino básico de uma freguesia da Região Norte de Portugal, revelou que existe 

uma baixa prevalência desta doença parasitária nestas escolas. Os resultados obtidos 

indicam, essencialmente, a necessidade de avaliar os fatores que contribuem para a 

manutenção de lêndeas no cabelo após o tratamento e para a dificuldade de controlo da 

infestação22.  

Deste modo, é possível verificar que muitos dos problemas associados ao controlo 

de piolhos resultam da falta de informação relativa a fatores básicos como, a longevidade, 

fecundidade e comportamento destes parasitas23.  

   

10.1.2.3. Transmissão 

É importante perceber que ao contrário do que é crença comum, o piolho não salta 

nem voa, pelo que a infestação resulta fundamentalmente do contacto próximo. Os 

piolhos transmitem-se principalmente por contacto direto (transmissão cabeça-a-cabeça, 

durante contacto físico). No entanto, a transmissão através de fómites (objetos ou 

materiais que podem alojar um agente infecioso e permitir a sua transmissão) também é 

possível, mas menos provável, uma vez que os piolhos não sobrevivem durante períodos 

prolongados fora do hospedeiro e os seus ovos não eclodem à temperatura ambiente. Os 

objetos frequentemente associados à transmissão deste parasita são pentes, adereços de 

cabelo e chapéus, o que explica os frequentes surtos em escolas e infantários20,23. 

 

10.1.2.4. Diagnóstico 

O diagnóstico de pediculose é feito através da deteção de um ou mais piolhos 

vivos, a olho nu, aquando da inspeção ao couro cabeludo. Esta tarefa é facilitada se for 

utilizado um pente de dentes finos20.  
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10.1.2.5. Tratamento e Prevenção 

Existem vários tratamentos para a pediculose que se baseiam em métodos físicos 

ou químicos. Quanto aos métodos químicos, as substâncias mais utilizadas são os 

piretróides sintéticos, como é o caso da permetrina. No caso dos métodos físicos, 

habitualmente utilizam-se substâncias que provocam o desequilíbrio osmótico, 

provocando a morte. Para além disso, faz-se a remoção manual (com auxílio de um pente 

fino) ou pode-se ainda recorrer a pentes elétricos, causando a morte do parasita, por 

eletrocussão20.  

O uso de piretróides baseia-se no facto destes compostos interferirem com canais 

de sódio dependentes da voltagem. Estas substâncias impedem que os canais de sódio 

fechem, atrasando a repolarização dos neurónios do piolho. Como resultado o piolho 

morre devido à paralisia causada pela hiperestimulação do sistema nervoso. No entanto, 

estão descritos casos de resistência e de efeitos indesejáveis, pelo que estes compostos 

têm vindo a ser cada vez menos utilizados19.   

Relativamente aos produtos que atuam por métodos físicos são constituídos por 

silicones, como o dimeticone ou complexos oleosos.  O mecanismo de ação baseia-se na 

asfixia do piolho causada pelo efeito oclusivo que estas substâncias têm. Ocorre a 

interrupção do fornecimento de oxigénio ao piolho, conduzindo-o à morte. Os produtos à 

base destas substâncias são bastante eficazes e não estão associados a resistências, pelo 

que são cada vez mais utilizados24.  

É necessário ter em conta que durante uma infestação podem existir piolhos em 

várias fases de maturação. Por este motivo, é necessário fazer a aplicação do produto mais 

que uma vez de modo a que se garanta a sua completa erradicação. Um tratamento eficaz 

compreende uma primeira aplicação que mata sobretudo piolhos adultos e jovens e uma 

segunda aplicação, cerca de 7 a 14 dias depois. Esta segunda aplicação tem como objetivo 

eliminar os piolhos que, entretanto, eclodiram das lêndeas20.  

Para além disso, várias medidas devem ser tomadas aquando do tratamento e de 

forma a prevenir a infestação ou reinfestação por piolhos: 

 Evitar o contacto cabeça-a-cabeça; 

 Não partilhar peças de roupa, como cachecóis, chapéus, acessórios de 

cabelo; 

 Não partilhar toalhas, pentes ou escovas do cabelo;   
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 Não usar camas, sofás, almofadas, carpetes ou peluches que tenham estado 

em contacto com uma pessoa infestada; 

 Lavar toda a roupa, lençóis e outros objetos usados pela pessoa infestada 

a 60 ºC25.   

 

 10.1.3. Descrição do Projeto 

Para uma melhor comunicação do tema “Pediculose” realizei uma apresentação 

em PowerPoint® (Anexo IV). Esta apresentação foi elaborada no sentido de proporcionar 

momentos de interação com as crianças, com a colocação de questões à assistência. Este 

tipo de abordagem teve como objetivo fazer com que as crianças se mantivessem atentas 

durante a apresentação, suscitar interesse para a importância do tema e proporcionar o 

maior conhecimento possível sobre o mesmo. De forma a facilitar a comunicação e uma 

vez que se tratava de um número bastante elevado de crianças (45 do CATL e 25 do 

Centro Comunitário), foram formados vários grupos de trabalho, como é possível 

verificar na Figura 3. As sessões tiveram a duração aproximada de 30 minutos e 

decorreram nos dias 3 e 4 de julho de 2017. 

 

    

Figura 3 - Fotografias das sessões de esclarecimento sobre Pediculose, no Centro da Social da Paróquia 
de Nossa Senhora da Ajuda. 

Com auxílio e apoio da Farmácia Nacional foi-me possível oferecer alguns 

brindes no final de cada sessão. Estes brindes foram disponibilizados pela Omega 

Pharma®, detentora da marca Paranix® (produtos para tratamento da pediculose). No final 

de cada sessão, cada criança levou consigo um “Guia para Pais”, um caderno de 

atividades com vários jogos e questões relativas ao tema abordado e ainda um autocolante 

(para ser colado na caderneta da criança, caso se verifiquem casos de pediculose no meio 
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escolar). Para além disso, foram também disponibilizados manuais para os professores e 

ainda pósteres com algumas informações relevantes para a instituição. 

 

 10.1.4. Discussão e Conclusões 

No decorrer das várias sessões notei que as crianças apresentavam as mais 

variadas crenças. A maioria acreditava que os piolhos saltam de cabeça em cabeça e que 

preferem cabeças sujas, cabelos escuros e crespos. Acreditavam ainda que a eliminação 

dos piolhos passa por colocar vinagre no cabelo e desconheciam alguns factos 

importantes, como as formas de prevenção de transmissão e o ciclo de vida do piolho.  

Pude concluir que as sessões foram bastante úteis para esclarecer as várias dúvidas 

das crianças. Senti que estiveram bastante interessadas ao longo das sessões e que ficaram 

mais informadas relativamente ao tema. Foram recolhidos alguns testemunhos de 

crianças que assistiram à sessão sobre pediculose e que se encontram apresentadas no 

Anexo V. 

 

10.2. Sessão de esclarecimento sobre Proteção Solar 

10.2.1. Enquadramento geral 

Com o início da época balnear verifica-se uma crescente preocupação com a pele 

e com os cuidados a ter com a mesma. No entanto, é ainda visível alguma falta de 

informação relativamente à proteção deste órgão. A frequência com que são pedidos 

produtos para situações de queimaduras solares sobrepõe-se à frequência com que são 

pedidos protetores solares. Esta é uma situação alarmante, que revela que, apesar dos 

diversos efeitos nefastos do sol serem do conhecimento geral continuam a verificar-se, de 

forma recorrente, casos de exposições inapropriadas ao sol. 

Deste modo, optei por realizar sessões de esclarecimento sobre Proteção Solar, 

tendo como público-alvo as crianças do Centro Social da Paróquia de Nossa Senhora da 

Ajuda e Crianças do Infantário Crianças e Companhia (15 crianças com idades entre os 4 

e os 7 anos). Optei por dirigir esta ação a crianças visto que a pele da criança é uma pele 

mais desprotegida e sensível, pelo que se deve ter um cuidado redobrado com a mesma. 

Para além disso, as crianças apresentam uma clara disponibilidade para aprender, estão 

mais recetivas a este tipo de intervenção e têm a capacidade de transmitir os 

conhecimentos adquiridos aos seus pais e a outros familiares. 
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 10.2.2. Fundamento Teórico 

 10.2.2.1. A Pele 

A pele trata-se do maior órgão do corpo humano, pesando aproximadamente 4 kg 

e medindo 2 m2. Este é um órgão que desempenha várias funções essenciais à 

sobrevivência humana. É responsável pela regulação térmica, contribuindo para a 

manutenção da temperatura corporal e pela regulação sensorial. Para além disso, 

desempenha uma função de barreira, protegendo o corpo contra o meio ambiente 

(microrganismos, radiações) e tem ainda uma função excretora ajudando a eliminar 

substâncias prejudiciais ao organismo26.  

 A pele é composta pela epiderme, a camada mais superficial, a derme e a 

hipoderme, a camada mais profunda. A epiderme, responsável pela proteção contra as 

agressões exteriores e pela impermeabilização da pele, é constituída por um filme 

hidrolípidico, corneócitos (células mais superficiais da pele), queratinócitos (as principais 

células da epiderme, em constante renovação), melanócitos (células responsáveis pela 

produção de melanina, que dá cor à pele), células de Langerhans (função de defesa) e 

células de Merkel (atividade neuro-sensorial). Para além disso, na epiderme encontram-

se ainda os anexos cutâneos; unhas, pêlos, glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas26.  

A derme é constituída por tecido conjuntivo rico em vários tipos de fibras e 

células, como fibroblastos e leucócitos, provenientes da circulação sanguínea. Nesta 

camada encontram-se ainda vasos sanguíneos e linfáticos, nervos e terminações nervosas 

e estruturas relacionadas com a epiderme (pêlos e glândulas sudoríparas e sebáceas)26.   

Por fim, na camada mais profunda, a hipoderme, existem adipócitos (depósitos de 

gordura), responsáveis pela proteção contra traumas físicos26.   

 

 10.2.2.2. Radiação solar 

A radiação solar que atinge a superfície da Terra trata-se de energia emitida pelo 

Sol sob a forma de radiação eletromagnética. Essa energia é dividida em radiação 

ultravioleta (UV), luz visível e radiação infravermelha. Relativamente à radiação UV, 

esta está dividida em três componentes: UVC (100 – 290 nm), UVB (290 – 320 nm) e 

UVA (320 – 400 nm)27.   

 A radiação UVC, mais energética e também mais nociva, não atinge a superfície 

terrestre, visto que é retida pela camada do ozono, ao nível da estratosfera. No entanto, 

5% da radiação UVB e 95% da radiação UVA atingem a nossa pele. Quanto à radiação 
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UVB, trata-se de uma radiação bastante energética, no entanto tem baixa capacidade de 

penetrar a pele, chegando apenas à epiderme. A radiação UVA tem um comprimento de 

onda superior, o que lhe permite uma melhor penetração na pele, podendo chegar à derme 

papilar 27.  

As nuvens reduzem a intensidade da radiação UV, no entanto não reduzem tanto 

como a radiação infravermelha (responsável pela sensação de calor). Por este motivo, o 

risco de sobre-exposição ao sol está aumentado na presença de nuvens, na medida em que 

a sensação de calor está diminuída. É necessário ter em conta que mesmo em dias de 

nevoeiro ou dias em que o céu tenha nuvens é imperativo fazer uma adequada proteção 

da pele. Embora com uma menor intensidade, a radiação UV atinge igualmente a pele 

nestas condições28. 

 

10.2.2.3. Efeitos benéficos da radiação solar  

A exposição da pele à radiação UV estimula a síntese de Vitamina D, crucial para 

o normal crescimento e desenvolvimento do esqueleto humano. A energia fornecida pela 

radiação UV permite que se verifique a conversão do 7-dehidrocolesterol, presente na 

pele, em pré-vitamina D3, através de uma reação fotolítica, não enzimática. Por sua vez, 

a pré-vitamina D3 sofre uma outra isomerização, levando à formação da vitamina D3 

(colecalciferol). A vitamina D3 é transportada para o fígado e posteriormente para os rins, 

onde sofre hidroxilações e se transforma no composto com atividade biológica, a 1,25-

dihidroxivitamina D ou calcitriol, a forma mais ativa da vitamina D29.  

A falta ou a inadequada exposição a raios UV resulta em insuficiência em 

Vitamina D, essencial para a saúde dos ossos. A insuficiência desta vitamina (<50 nmol/l) 

é um fator de risco da osteoporose e de quedas nos idosos devido a fraqueza muscular. 

Uma deficiência severa (<12.5 nmol/l) está associada a raquitismo em crianças e a 

osteomalacia em adultos30. Outro dos efeitos benéficos da exposição à radiação UV é a 

estimulação da produção de hormonas que regulam o ritmo circadiano e o humor27.  

 

 10.2.2.4. Efeitos nefastos da radiação solar 

A radiação UV pode ser responsável por danos agudos ou crónicos na pele. Os 

raios UV podem produzir respostas agudas, como queimaduras solares e 

imunossupressão local ou sistémica. Exposições recorrentes conduzem a danos que 
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podem ser caracterizados como crónicos, como é o caso do fotoenvelhecimento, da 

fotocarcinogénese e da imunossupressão31.   

Está descrito que as radiações UVB causam um maior dano biológico, 

contribuindo em cerca de 80% para queimaduras solares, enquanto que as UVA 

contribuem com os restantes 20%. A radiação UVB causa eritema, queimaduras solares 

e verifica-se que tem um elevado poder carcinogénico na pele. Esta radiação é também a 

principal responsável pelo “bronzeado”, aumentando a atividade dos melanócitos e 

consequente produção de melanina. A radiação UVA poderá também estar envolvida na 

carcinogénese, é responsável pelo envelhecimento da pele e pelo aparecimento das rugas. 

É importante realçar que tanto as radiações UVA como UVB são responsáveis, em grande 

parte, pelo surgimento de melanoma e de outros tipos de cancro, sendo conveniente fazer 

uma correta exposição solar, tomando as devidas precauções de forma a evitar este tipo 

de problemas no futuro28, 31-34.  

Quanto à radiação infravermelha, menos energética, poderá penetrar na pele a um 

nível ainda mais profundo que a radiação UVA. Trata-se da principal responsável pelo 

fotoenvelhecimento27. 

 

 10.2.2.5. Proteção contra a radiação solar 

A pele apresenta 2 mecanismos de defesa contra os danos provocados pela 

radiação: o aumento da espessura da camada epidérmica, a hiperqueratose, e o aumento 

da síntese de melanina pelos melanócitos que desempenham um papel essencial na 

fotoproteção29.  

A partir da exposição solar é possível aumentar a pigmentação da pele e adquirir 

uma pele mais bronzeada, o que é considerado um fator de beleza.  O bronzeado que surge 

de forma célere está relacionado com a fotooxidação da melanina pré-existente, pela 

radiação UVA. O bronzeado mais prolongado é proporcionado pela radiação UVA e UVB 

sendo obtido através do aumento do número de melanócitos funcionais e estimulação da 

melanogénese. Os melanócitos presentes na epiderme adquirem uma função bastante 

importante na resposta da pele à exposição a raios UV29.  

Apesar de ser algo ambicionado, a aquisição de um nível superior de pigmentação 

da pele a partir da exposição a raios UV, está bastante limitada pela pigmentação 

constitutiva da pele. Deste modo, a classificação da pele em fotótipos (de I a VI) é baseada 

na capacidade dos indivíduos com diferentes pigmentações constitutivas se bronzearem 
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face à exposição ao sol e de adquirirem eritema. Os diferentes fotótipos encontram-se 

representados na Tabela 329. 

  

Tabela 3 - Classificação de Fitzpatrick relativa aos fototipos de pele29. 

 

Apesar de existirem fatores de proteção intrínsecos, é necessário ter os devidos 

cuidados com o sol, de forma a evitar os efeitos nefastos do mesmo. Pessoas com cabelo 

e pele claras, olhos de cor clara e/ou com muitos sinais ou sardas têm menos proteção 

natural em relação à radiação UV e maior risco de desenvolverem queimadura e/ou cancro 

da pele35.  

Existem diversos métodos para proteção pessoal contra a radiação UV, entre eles: 

 evitar a exposição direta ao sol em períodos em que as radiações solares sejam 

mais intensas, das 10h às 16h; 

 estar atento aos índices de UV de forma a garantir a segurança e prevenir 

exposições inadequadas ao sol;  

 procurar sombra, ter em conta o facto de que árvores e guarda-sóis não oferecem 

uma proteção total; 

 utilizar roupa que seja leve e fresca, mas que consiga absorver uma maior 

quantidade de radiação (roupa mais escura e colorida); 

 usar chapéus e óculos de sol escuros; 

 aplicar protetor solar, com um elevado Fator de Proteção Solar (FPS) (igual ou 

superior a 30), 30 minutos antes de sair de casa, reaplicando de 2 em 2 horas e 

após o banho, ou outra atividade, como a realização de exercício físico, mesmo 

que o protetor seja à prova de água; 

 não esquecer de aplicar o protetor solar, mesmo que o tempo esteja nublado; 

 ter atenção aos medicamentos que se está a tomar, uma vez que alguns 

medicamentos, como antibióticos, anti-hipertensores, anti-inflamatórios, podem 
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ser fotossensibilizantes, podendo desencadear uma reação do tipo queimadura ou 

alergia na pele exposta ao sol28, 35-37.     

 

 10.2.3. Descrição do Projeto 

As sessões de esclarecimento sobre Proteção Solar tiveram a duração aproximada 

de 30 minutos e decorreram nos dias 26 e 27 de junho de 2017 no Centro Social da 

Paróquia de Nossa Senhora da Ajuda e no dia 12 de julho de 2017 no Infantário Crianças 

e Companhia (Figura 4). Esta ação seguiu os mesmos moldes que as sessões sobre 

Pediculose, apresentadas anteriormente, ou seja, recorrendo a uma apresentação 

PowerPoint®, adaptada ao público-alvo (Anexo VI). 

  

   

 

Figura 4 - Fotografias das sessões de esclarecimento sobre Proteção Solar, no Social da Paróquia de 
Nossa Senhora da Ajuda (em cima) e no Infantário Crianças e Companhia (em baixo). 
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Novamente, com auxílio da Farmácia Nacional, foi-me possível oferecer brindes 

no final de cada sessão, nomeadamente amostras de protetores solares (oferecidos pela 

La Roche-Posay®) e um folheto informativo (Anexo VII). Mais uma vez, a apresentação 

foi elaborada no sentido de proporcionar momentos de interação com as crianças e o 

discurso e a apresentação foi adaptado a cada faixa etária. Por exemplo, a apresentação 

elaborada para as crianças do infantário era constituída apenas por imagens. 

 

 10.2.4. Discussão e Conclusões 

No decorrer das sessões percebi que muitas das crianças já se encontravam 

consciencializadas para a importância da proteção solar. No entanto, verifiquei que 

algumas ainda tinham comportamentos de risco (muito influenciados pelos pais, ou outros 

familiares), como sendo a permanência na praia em horas menos próprias (11h às 16h), a 

utilização de protetor solar com baixa proteção ou até mesmo, em alguns casos, de 

bronzeador e a utilização inadequada de protetor solar. 

Pude concluir que as sessões foram essenciais para a consciencialização da 

importância da proteção solar, para o reforço de conhecimentos já existentes e para a 

correção de certos comportamentos inadequados. As crianças mostraram-se muito 

recetivas ao tema, tendo participado ativamente ao longo da ação. No Anexo VIII estão 

presentes alguns testemunhos de crianças que assistiram à sessão sobre Proteção Solar. 

 

11. “Agosto com Saúde” 

11.1. Enquadramento geral e descrição do projeto 

O início do meu atendimento ao público na Farmácia Nacional foi uma 

experiência bastante enriquecedora e desafiante. Pude constatar que os utentes colocavam 

as mais variadas dúvidas aos farmacêuticos, verificando-se que alguns aconselhamentos 

eram mais frequentemente solicitados. A dificuldade em adormecer ou manter um sono 

reparador, a preocupação com a perda de memória e a solicitação de suplementos 

alimentares para a mesma eram alguns dos tópicos mais abordados. Particularmente na 

época de verão, muitos dos utentes procuravam a farmácia com o intuito de preparar um 

kit de viagem, com todos os medicamentos e produtos de saúde que lhes pudessem ser 

úteis enquanto estivessem ausentes. Para além disso, assisti, por diversas vezes a 
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utilização imprópria de certos MNSRM (o abuso constante de laxantes) ou até mesmo 

MSRM (utilização inadvertida de formulações tópicas à base de corticoides, entre outros). 

 Neste sentido, surgiu a iniciativa “Agosto com Saúde”, que teve como objetivo 

esclarecer a população quanto a temas que surgem com mais frequência no contexto de 

farmácia. Esta ação consistiu no lançamento de 5 folhetos informativos, um por cada 

semana do mês de agosto.  

O primeiro folheto informativo a ser disponibilizado teve como tema “Farmácia 

de Viagem” (Anexo IX), o segundo “Obstipação” (Anexo X), o terceiro “O Sono” (Anexo 

XI), o quarto “Corticoides Tópicos” (Anexo XII) e o quinto “A memória” (Anexo XIII).  

 

11.2.  Farmácia de Viagem 

Viajar nos dias de hoje é uma realidade cada vez mais frequente, seja por razões 

de ordem profissional, recreativa ou humanitária. Este tipo de experiência pode aumentar 

a exposição dos viajantes a uma variedade de riscos para a saúde em ambientes com os 

quais não estão familiarizados. Como tal, é necessário tomar as devidas precauções. No 

que respeita à alimentação, especialmente em países longínquos, deve-se evitar beber 

água da torneira, comer alimentos crus (por exemplo saladas) ou alimentos cozinhados 

de forma inapropriada. Não se deve consumir gelo e a fruta deve ser sempre descascada. 

Caso o destino seja um país quente e com muitas horas de sol, vários cuidados devem ser 

tidos, como manter o corpo hidratado, através da ingestão de bastante água engarrafada, 

evitar a exposição direta ao sol em períodos em que as radiações solares sejam mais 

intensas, utilizar protetor solar com um elevado FPS38-40.  

Antes de realizar qualquer viagem é essencial fazer alguns preparativos e a saúde 

não deve ser descurada. Atempadamente, o médico de família (ou outro) deverá ser 

consultado, a fim de garantir a medicação habitual para a duração total da viagem. Será 

conveniente elaborar um cartão com todas as informações de saúde relevantes (doenças, 

medicamentos), para levar na viagem. No caso de a medicação ser transportada na 

bagagem de mão, esta deverá ser acompanhada da prescrição do médico41.  

Para além da medicação habitual, num kit farmácia de viagem poderão constar 

medicamentos antidiarreicos, antiácidos, analgésicos/antipiréticos/anti-inflamatórios, 

repelente de insetos e gel/creme anti-histamínico, gel/creme regenerador para 

queimaduras solares e feridas, protetor solar e pensos rápidos41.  
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No caso de se tratar de um destino longínquo, dentro ou fora da Europa, deverá 

recorrer-se a um aconselhamento médico pré-viagem/consulta de saúde do viajante, que 

deve ser efetuada com alguma antecedência (4 a 6 semanas antes da partida). Estas 

consultas de saúde do viajante são efetuadas preferencialmente por médicos especialistas 

em doenças infeciosas, medicina tropical, saúde pública, mas, podem ser realizadas por 

qualquer médico no exercício das suas competências42.  

Para além disso, a aquisição de um seguro de saúde deverá ser ponderada. No caso 

de se tratar de uma viagem para um país europeu, a aquisição ou atualização do Cartão 

Europeu de Seguro de Doença (CESD) deve ser também ponderada. Este Cartão permite 

a uma pessoa segurada ou abrangida por um regime de proteção social de um dos 28 

Estados-Membros da União Europeia, Islândia, Listenstaina, Noruega e Suíça, obter junto 

dos prestadores de cuidados públicos a assistência médica de que o seu estado de saúde 

necessitar durante a sua estada temporária em qualquer dos Estados referidos43.  

 

11.3. Obstipação 

A obstipação é uma patologia bastante comum que afeta a maioria das pessoas a 

certa altura da sua vida. No entanto, para cerca de um quarto da população, a obstipação 

é mais que um incómodo menor, poderá tratar-se de uma situação crónica e severa, com 

impacto na sua qualidade de vida. Muitos utentes sofrem em silêncio e tentam 

automedicar-se. É neste âmbito que o farmacêutico poderá intervir44.   

Segundo os critérios de diagnóstico de obstipação crónica, Rome III, assiste-se a 

um caso de obstipação crónica quando estão presentes 2 ou mais dos seguintes sintomas, 

durante pelo menos 3 meses, com início dos sintomas 6 meses antes do diagnóstico: 

 esforço excessivo em pelo menos 25% das defecações; 

 fezes duras ou grumosas em pelo menos 25% das defecações; 

 sensação de evacuação incompleta em pelo menos 25% das defecações; 

 sensação de bloqueio retal em pelo menos 25% das defecações; 

 uso de manobras para facilitar a evacuação em pelo menos 25% das 

defecações (ex. evacuação digital, suporte do pavimento pélvico); 

 movimentos intestinais infrequentes (<3/semana); 

 fezes soltas raramente presentes, exceto com o uso de laxantes45.  

A obstipação pode ter diversas causas, entre elas, a ingestão insuficiente de fibra 

e de líquidos, a utilização de certos fármacos e a presença de doenças do foro psíquico, 
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como a depressão. Podem ser fatores de risco da obstipação: idade superior a 55 anos, 

comorbilidades, gravidez, mobilidade reduzida e viagens46.  

O tratamento da obstipação deve começar pela alteração do estilo de vida e da 

dieta, com o aumento da ingestão de fibra e líquidos, aumento da atividade física e a 

criação de hábitos de defecação (não ignorando a necessidade de defecação, por 

exemplo). De seguida e caso seja possível deve-se interromper a administração de 

fármacos obstipantes. Caso estes passos não resultem, poderão utilizar-se laxantes 

expansores do volume fecal e se esta terapia não tiver sucesso, poderá recorrer-se a 

laxantes osmóticos. O próximo passo será a utilização te Terapia de Biofeedback (para a 

correção da contração inapropriada dos músculos do pavimento pélvico e do esfíncter 

anal externo durante a defecação). Por último, se este passo falhar, poderão ser usados 

laxantes emolientes, de contacto ou procinéticos46-49.  

Contrário à crença popular, os laxantes não induzem habituação, tolerância ou 

dependência, com o uso crónico dos mesmos. No entanto, aquando da utilização de 

laxantes, verifica-se o esvaziamento maciço do intestino. Por este motivo, é natural que 

após uma dejeção intensa provocada por um laxante decorram vários dias até nova 

dejeção. Neste caso, uma vez recuperada a motilidade intestinal, deve-se suspender a 

utilização de laxantes50.  

 

11.4. O Sono 

A insónia é um dos problemas do sono mais reportados a nível mundial, 

principalmente em países industrializados. Rotinas de sono de má qualidade poderão estar 

associadas ao decréscimo de qualidade de vida, ao aumento de queixas a nível físico, a 

repercussões económicas, na medida em que provoca a diminuição da produtividade no 

trabalho e a acidentes ocupacionais ou com veículos51.  

O diagnóstico de casos de insónia crónica é feito de forma subjetiva, tendo em 

conta os sintomas reportados pelo utente. A insónia verifica-se quando há dificuldade em 

adormecer, em manter o sono, interrompendo-o diversas vezes durante a noite, acordar 

cedo e/ou quando se sente que o sono não foi suficientemente reparador/restabelecedor, 

durante pelo menos um mês. Há uma redução na qualidade, duração e eficiência do 

sono52,53.  

Os casos de insónia são mais frequentemente reportados por mulheres, idosos, 

pessoas que trabalham por turnos e utentes que apresentam uma condição médica e/ou 
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psiquiátrica. A dificuldade crónica em iniciar ou manter o sono está também muitas vezes 

associada a distúrbios psicossociais e ocupacionais53.  

Verifica-se que a maioria das pessoas que sofre com este problema, não procuram 

ajuda médica, daí a importância do farmacêutico na educação de utentes para a correta 

higiene do sono. Várias medidas não farmacológicas podem ser tomadas, no sentido de 

proporcionar melhorias na qualidade do sono: acordar à mesma hora todos os dias, 

independentemente da hora a que se deita; não permanecer na cama mais do que as horas 

necessárias; estabelecer um horário para deitar e levantar regular, manter as mesmas horas 

de sono todos os dias; não utilizar a cama para realizar outras atividades (trabalhar, ver 

televisão, …); fazer exercício regularmente, de preferência ao final da tarde, evitando 

fazê-lo nas 4h antes de deitar; realizar atividades relaxantes antes de deitar; manter o 

quarto confortável, escuro, silencioso e a temperatura agradável; evitar cafeína, álcool ou 

nicotina nas 6h anteriores ao deitar; evitar refeições pesadas ou a ingestão de muitos 

líquidos à noite e evitar fazer sestas durante o dia, pois podem interferir com a capacidade 

de adormecer à noite52-55.  

Neste âmbito, o farmacêutico também poderá aconselhar MNSRM, como é caso 

de anti-histamínicos como a doxilamina, eficazes na redução do tempo de inicio do sono, 

assim como no aumento da profundidade e duração do mesmo e extratos de plantas, como 

a raiz de valeriana, que permitem melhorar a qualidade do sono e diminuir o tempo de 

latência de indução do sono. É ainda possível recorrer a MNSRM à base de melatonina, 

uma hormona naturalmente produzida por uma glândula localizada no cérebro, que está 

envolvida na coordenação do ciclo do sono, ajudando a que se adormeça54, 56, 57.    

 

11.5. Corticoides Tópicos 

Atualmente, existem no mercado português inúmeros corticoides tópicos, com 

diferentes potências, veículos (cremes, pomadas, loções) e propriedades. Os corticoides 

tópicos estão entre as substâncias mais usadas em dermatologia. Estes anti-inflamatórios 

são utilizados nas mais variadas situações, desde eczema atópico, dermatite seborreica, 

eczema de contacto ou psoríase58, 59.  

Os corticoides têm potências anti-inflamatórias variadas sendo os mais potentes 

os derivados da betametasona, metilprednisolona e fluticasona, que são utilizados quando 

se pretende efeito rápido e enérgico e em áreas de pele mais espessa. Por outro lado, os 

derivados corticoides de baixa a moderada potência, como a hidrocortisona, são utilizados 
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quando se pretende um efeito anti-inflamatório ligeiro e em áreas de pele fina e nas 

pregas58, 59.  A utilização destas substâncias deve ser sempre bastante ponderada, deve 

obedecer a uma indicação médica e em casos menores, farmacêutica. Os corticoides estão 

associados a contraindicações bem definidas e possuem efeitos adversos importantes58, 

59. Entre as contraindicações destacam-se as infeções, quer sejam bacterianas, fúngicas ou 

virais. Devido ao seu efeito imunossupressor, os corticoides tópicos agravam as infeções 

cutâneas existentes nos locais onde são aplicados. Para além disso, poderá alterar o aspeto 

típico das lesões, o que dificulta o diagnóstico das mesmas58, 59. Entre os efeitos adversos 

mais comuns, destaca-se a capacidade de originarem atrofia da pele, rubor persistente, 

hipopigmentação e erupção acneica na face.  

Caso se assista a um uso prolongado em áreas grandes, poderão também surgir 

efeitos sistémicos, entre eles o Síndrome de Cushing, osteoporose, elevação dos valores 

da glicemia e da pressão arterial. De notar que as crianças são mais suscetíveis a estes 

efeitos, relativamente aos adultos58, 59.  

É importante referir que, em alguns casos, a interrupção repentina do uso de 

corticoides tópicos induz efeito chamado rebound, podendo desencadear reações 

inflamatórias intensas. Deste modo, deve ser feita a descontinuação do uso do corticoide 

de forma lenta e poderá ser facilitada pelo uso alternado de um emoliente58-60.  

 Apesar da existência de efeitos adversos, os corticoides tópicos revelam segurança 

e eficácia, desde que usados de forma adequada. A escolha do corticoide e da forma 

farmacêutica a utilizar deve ser realizada de acordo com a patologia em questão, 

características da lesão e localização da mesma. Para além disso, a frequência, forma de 

aplicação e duração do tratamento (a menor possível e necessária para conseguir os efeitos 

desejados) devem ser respeitadas. Por fim, não devem ser utilizados corticoides de 

elevada potência em áreas onde a pele é fina, como a face, escroto e pálpebras61. 

 

11.6. A Memória 

Independentemente da idade é normal haver esquecimentos. No entanto, muitas 

pessoas receiam que um número crescente destes lapsos possa significar o início da 

doença de Alzheimer. Um dos principais sintomas de demência é a perda de memória. 

Contudo é natural que com o processo de envelhecimento se assistam a esquecimentos, 

não tendo necessariamente uma origem patológica62. Um exemplo de um esquecimento 
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normal é entrar numa divisão da casa e esquecer-se do que ia ali fazer ou esquecer-se 

onde colocou algum objeto.  

O efeito do envelhecimento verifica-se nos mecanismos da atenção, na capacidade 

de se guardar novas informações e no tempo que se leva para lembrar certas coisas. As 

alterações de memória devidas a um envelhecimento saudável não interferem de forma 

drástica com a vida do dia-a-dia62.   

Estudos de neurofisiologia e neuro imagem mostraram que com a idade há uma 

diminuição da atividade funcional dos lobos temporal e córtex pré-frontal do cérebro ao 

codificar novas informações, o que está relacionado com um pior desempenho na criação 

de memórias. Desta forma, assiste-se ao declínio da memória episódica, da recolha 

consciente de dados sobre eventos vivenciados. Por outro lado, a memória semântica 

(factos, significados, conceitos e conhecimentos) aumenta com a idade e a memória 

implícita (relacionada com movimentos ou ações automáticas, como andar de bicicleta 

ou tocar guitarra) não é afetada pelo processo de envelhecimento62-64.  

A perda de memória provocada por uma demência, como a doença de Alzheimer, 

é persistente e progressiva e não apenas ocasional. Os sinais de alerta incluem não 

conseguir realizar tarefas do dia-a-dia, perder a noção de tempo e do espaço e ter 

dificuldade em planear ou resolver problemas. Ao contrário do que acontece durante o 

processo normal de envelhecimento, nos casos de doença de Alzheimer, existe uma 

disfunção na comunicação entre neurónios devido à degeneração neuronal62-64.    

Existem alguns conselhos práticos que podem ajudar a preservar a memória, 

nomeadamente a adoção de um estilo de vida saudável, mantendo uma dieta equilibrada 

e variada e a prática de exercício físico. Aprender uma nova língua ou a tocar um 

instrumento musical, fazer palavras cruzadas, jogos de memória, puzzles ou jogar Sudoku, 

são atividades que ajudam a manter a mente ativa e retardam a perda de memória62. 

 

11.7. Discussão e Conclusões 

Ao longo da ação “Agosto com Saúde”, pude verificar que houve um interesse 

geral, por parte dos utentes, relativamente a esta iniciativa. Os folhetos informativos, 

dispostos em todos os postos do balcão de atendimento, suscitaram alguma curiosidade 

e, em muitos dos casos, era o próprio utente a ter a iniciativa de os ler durante momentos 

de espera. Para além disso, ao longo dos meus atendimentos ao público pude direcionar 
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o meu aconselhamento para a temática constante do folheto informativo dessa semana, 

sempre que fosse pertinente.  

O feedback obtido foi positivo. De uma forma geral, as pessoas ficaram mais 

esclarecidas quanto às diversas temáticas. Senti que esta iniciativa contribuiu para uma 

população mais informada. Permitiu a consciencialização da importância da correção de 

alguns hábitos incorretos, como a utilização irrefletida de corticoides tópicos e o abuso 

de laxantes e para a desmistificação de algumas crenças, como a falta de memória estar 

unicamente relacionada com patologias, como a doença de Alzheimer. Por último, 

verifiquei que, apesar de todos os temas terem sido bem aceites pela comunidade, o 

folheto informativo “Corticoides Tópicos” foi o que menos interesse suscitou. Isto poderá 

estar relacionado com o facto do título não ser apelativo e intuitivo. 

 

12. Conclusão final 

O estágio curricular constitui a concretização e a aplicação de conhecimentos 

teóricos obtidos ao longo de cinco anos de formação. A ponte que é estabelecida entre a 

realidade académica e a realidade profissional, é essencial para a construção de um 

farmacêutico completo.  

Com o estágio na Farmácia Nacional foi-me possível compreender o papel do 

farmacêutico numa farmácia comunitária. O farmacêutico não é meramente uma pessoa 

que distribui medicamentos (ou outros produtos de saúde). Pelo contrário, trata-se de um 

dos profissionais por quem a população mais tem consideração. Os utentes veem no 

farmacêutico uma fonte fidedigna a quem podem recorrer quando padecem de males 

menores. Para além disso, as ferramentas adquiridas ao longo do curso de ciências 

farmacêuticas, um curso bastante polivalente, permitem ainda prestar informações ou 

conselhos sobre os cuidados a ter com a utilização de medicamentos, no que respeita à 

sua ação, interação e incompatibilidades. 

Ao longo do estágio beneficiei da oportunidade de aprender com toda a equipa da 

Farmácia Nacional, o que contribuiu significativamente para a minha evolução e 

crescimento a nível pessoal e profissional. 
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ANEXOS 

Anexo I – Panfleto desenvolvido no âmbito do caso clínico 1 
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Anexo II – Esquema posológico elaborado para o utente do caso clínico 3 
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Anexo III – Exemplo de resolução de um caso clínico 

 

Dirige-se à Farmácia Nacional uma mulher com uma prescrição médica de 

Alfuzosina (ou Tansulosina), para a mesma. Dispensaria esta medicação à mulher? 

Qual é a indicação terapêutica destes fármacos? Faz sentido?  

 

Ambos os fármacos bloqueiam seletiva e competitivamente os recetores 

adrenérgicos α1 pós-sinápticos, o que provoca o relaxamento da musculatura lisa da 

próstata e da uretra. Desta forma, o uso destes fármacos apenas está autorizado para casos 

de Hiperplasia Benigna da Próstata, que causem perturbações da micção devidas à 

retenção urinária (disfunções geniturinárias relacionadas com doença da próstata)1. 

Por este motivo, seria de suspeitar que houvesse um erro de prescrição, no entanto 

devemos sempre considerar o uso dos medicamentos off label (uso de fármacos para uma 

indicação, subgrupo populacional ou numa dosagem/via de administração não aprovada 

pela entidade reguladora competente, neste caso, o INFARMED)2. 

Efetivamente, está descrito em vários artigos científicos (onde constam ensaios 

clínicos que comprovam a eficácia destes fármacos noutro tipo de patologias) e a 

Alfuzosina como a Tansulosina podem ser utilizados em casos de litíase ureteral. Isto é, 

são utilizados como terapêutica médica expulsiva, aumentando a taxa de eliminação 

espontânea de cálculos, diminuindo o número de episódios sintomáticos, diminuindo o 

tempo médio para expulsão e diminuindo o consumo de analgésicos3. 

A Alfuzosina e a Tansulosina apresentam taxas de eliminação dos cálculos 

semelhantes4, apesar da Tansulosina apresentar um maior número de trabalhos científicos 

que apoiam a sua utilização5. 

Desta forma, devemos confirmar com a utente se a patologia que esta apresenta é 

litíase ureteral (ou cálculos ureterais), e nesse caso, devemos dispensar a medicação. 

                                                            
1 Infomed: Resumo das Características do Medicamento (RCM) de Alfuzosina e Tansulosina (disponível 
em http://app7.infarmed.pt/infomed/inicio.php) acedido a 25 de maio. 
2 FDA: Understanding Unapproved Use of Approved Drugs "Off Label" (disponível em 
https://www.fda.gov/forpatients/other/offlabel/default.htm) acedido a 25 de maio. 
3 Neves T, Monteiro P, Canhoto A, Monteiro H (2010). A terapêutica médica expulsiva na litíase do alto 
aparelho urinário. Acta Urológica; 4: 43-48. 
4 Ahmed AA, et al. (2010). Tamsulosin versus Alfuzosin in the Treatment of Patients with Distal Ureteral 
Stones: Prospective, Randomized, Comparative Study. Korean Journal of Urology; 51: 193-197.  
5 Lipkin M, Shah O (2006). The Use of Alpha-Blockers for the Treatment of Nephrolithiasis. Reviews in 
Urology; 8: 35-42. 



Joana Carvalho  47 
 

Anexo IV – Apresentação “Pediculose – Como fazer?” 
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Anexo V – Testemunhos de crianças que assistiram à sessão de 
esclarecimento sobre Pediculose 
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Anexo VI – Apresentação “Como nos devemos proteger do sol?”  
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Anexo VII – Panfleto “Como nos devemos proteger do sol?” 
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Anexo VIII – Testemunhos de crianças que assistiram à sessão de 
esclarecimento sobre Proteção Solar 
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Anexo IX – Panfleto “Farmácia de Viagem” 
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Anexo X – Panfleto “Obstipação” 
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Anexo XI – Panfleto “O Sono” 
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Anexo XII – Panfleto “Corticóides Tópicos” 
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Anexo XIII – Panfleto “A Memória” 
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Resumo 

 

O estágio, parte integrante do plano de estudos do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas, dá a oportunidade ao estudante de se confrontar com a realidade 

da profissão, aplicar conhecimentos obtidos ao longo da sua formação académica e ainda 

adquirir competências e estratégias de trabalho. 

Sendo a vertente hospitalar um dos ramos do exercício farmacêutico, não deixei 

de aproveitar a oportunidade que me foi dada e optei por realizar um estágio de dois meses 

no Hospital Pedro Hispano (Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E.).  

Neste relatório serão descritas as principais áreas de intervenção do farmacêutico 

nos Serviços Farmacêuticos do Hospital, bem como as atividades que desenvolvi ao logo 

do estágio, sob a orientação da Dr.ª Ana Maria Santos. 
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Parte 1 

1. Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM) 

A ULSM pertence a uma das cinco Administrações Regionais de Saúde (ARS), 

neste caso à ARS Norte. As ARS são responsáveis pela execução dos objetivos da política 

nacional de saúde, pelo desenvolvimento de orientações/protocolos e por supervisionar a 

prestação de cuidados de saúde1. 

As Unidades Locais de Saúde (ULS), como é o caso da ULS de Matosinhos, são 

constituídas por hospitais e centros de saúde, permitindo assim a integração, numa única 

entidade pública empresarial, dos vários serviços e instituições do Serviço Nacional de 

Saúde (SNS) que, em determinado município, prestam cuidados de saúde à população e 

são por ela responsáveis. A ULSM foi a primeira, das oito ULS existentes em Portugal, a 

ser criada, em 1999 2 , 3. 

As ULS prestam cuidados de saúde primários, diferenciados e continuados à 

população, designadamente aos beneficiários do SNS e aos beneficiários dos subsistemas 

de saúde, ou de entidades externas que com ele contratualizem a prestação de cuidados 

de saúde e a todos os cidadãos2. 

Para além do Hospital Pedro Hispano, a ULSM é também constituída por 

Agrupamentos de centros de saúde (ACES). Em 2008, o Decreto-Lei n.º 28/2008 

estabeleceu o regime da criação, estruturação e funcionamento dos centros de saúde do 

SNS, com a criação de ACES, serviços públicos de saúde com autonomia administrativa, 

constituídos por várias unidades funcionais, que agrupam um ou mais centros de saúde, 

e que têm por missão garantir a prestação de cuidados de saúde primários à população de 

determinada área geográfica, neste caso Matosinhos4. 

ACES da ULSM agrupa as unidades funcionais dos Centros de Saúde de 

Matosinhos, Leça da Palmeira, Senhora da Hora e S. Mamede Infesta, ou seja, as 

Unidades de Saúde Familiar (USF), a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados 

(UCSP) e a Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC). Agrupa também a Unidade de 

Saúde Pública de Matosinhos (USP), o Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP), e o 

Serviço de Atendimento a Situações Urgentes (SASU) 5. 

USF e UCSP são as unidades elementares de prestação de cuidados de saúde, 

individuais e familiares, que assentam em equipas multiprofissionais5.  

A UCC presta cuidados de saúde e apoio psicológico e social de âmbito 

domiciliário e comunitário, especialmente às pessoas, famílias e grupos mais vulneráveis, 
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em situação de maior risco ou dependência física e funcional ou doença que requeira 

acompanhamento próximo, e atua ainda na educação para a saúde, na integração em redes 

de apoio à família. Os projetos desenvolvidos vão desde programas de saúde escolar, de 

saúde da mulher, criança e jovem, de cuidados de reabilitação, entre outros. Outra 

atividade assistencial desenvolvida pela UCC é o programa de cuidados continuados, 

executado pela Equipa de Cuidados Continuados Integrados (ECCI). Trata-se de uma 

equipa multidisciplinar que presta serviços domiciliários, decorrentes da avaliação 

integral, de cuidados médicos, de enfermagem, de reabilitação e de apoio social, ou 

outros5. 

A USP funciona como observatório de saúde, competindo-lhe, designadamente, 

elaborar informação e planos em domínios da saúde pública, proceder à vigilância 

epidemiológica, gerir programas de intervenção no âmbito da prevenção, promoção e 

proteção da saúde da população em geral ou de grupos específicos5.  

O CDP é uma unidade concelhia de diagnóstico de doenças respiratórias 

vocacionada para a prevenção, rastreio, diagnóstico e tratamento da tuberculose5.  

Por fim, o SASU é um serviço vocacionado para o atendimento de doenças 

agudas, como alternativa assistencial nessas situações, fora dos horários de 

funcionamento das UCSP e das USF5. 

 

2. Serviços Farmacêuticos (SF) da ULSM 

Segundo o número 2, do artigo nº 58 do Regulamento Interno da ULSM, compete 

aos SF6: 

• Estabelecer sistemas eficazes e seguros de armazenamento e distribuição 

e administração de medicamentos e outros produtos farmacêuticos; 

• Desenvolver atividades de Farmácia Clínica, relacionadas com a 

terapêutica medicamentosa, elaboração de perfil farmacoterapêutico do 

doente, realização de estudos de farmacovigilância e elaboração de 

estudos sobre formulação, qualidade e estabilidade de medicamentos e 

misturas intravenosas, 

• Integrar comissões clínicas e técnico-científicas que têm em vista a 

disciplina e racionalização da terapêutica medicamentosa, melhoria 

assistencial e a salvaguarda da saúde pública; 
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• Cumprir exigências legais sobre medicamentos sujeitos a legislação 

própria como estupefacientes e psicotrópicos, imunoglobulinas, 

antirretrovíricos, medicamentos para insuficiência renal crónica, entre 

outros; 

• Participar na seleção, aquisição, armazenamento e gestão dos stocks de 

medicamentos, garantindo a sua qualidade e correta conservação; 

• Gerir medicamentos experimentais necessários ou complementares à 

realização dos ensaios clínicos; 

• Colaborar em programas de ensino, formação contínua e valorização 

profissional. 

Pude constatar, ao longo do meu estágio, que os farmacêuticos dos SF respeitam 

de forma exemplar o disposto no Regulamento Interno, assegurando o uso adequado, 

eficiente, seguro e racional do medicamento, promovendo assim, uma melhoria contínua 

na saúde da população.  

 

2.1. Localização 

Como descrito no Manual de Farmácia Hospitalar (MFH), os SF do Hospital 

Pedro Hispano (HPH) encontram-se num lugar onde há facilidade de acesso interno e 

externo, deverão estar próximos de sistemas de circulação vertical, como os elevadores, 

e todas as áreas dos SF, incluindo o armazém, deverão estar no mesmo piso. Neste caso, 

de forma a facilitar a gestão dos SF, estes encontram-se no piso -1, junto ao Serviço de 

Compras e Logística6. 

Por outro lado, a Farmácia Hospitalar – Unidade de Ambulatório situa-se no piso 

0 do hospital. Desta forma, o serviço de dispensa de medicamentos em ambulatório 

encontra-se numa zona de circulação de doentes, visto que está próximo da zona de 

receção aos utentes, das consultas externas e de entrada ao hospital pelos utentes. 

 

2.2. Horário de Funcionamento 

Os SF da ULSM funcionam de segunda a sexta-feira, das 8:30h às 24h e das 9h 

às 17h aos sábados, domingos e feriados. O horário de sábado e domingo, das 17:00h à 

00:00h, é realizado em regime de prevenção, em que o farmacêutico está contactável e 

disponível para se deslocar ao hospital, caso seja necessário dispensar medicação urgente. 
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 Relativamente à Unidade de Ambulatório, esta encontra-se em funcionamento de 

segunda à sexta, das 8:45h às 17:15h. 

 

2.3. Organização do Espaço Físico dos SF 

O espaço físico dos SF da ULSM, encontra-se organizado em diferentes setores 

de atividade, nomeadamente: Distribuição Individualizada Diária em Dose Unitária 

(DIDDU) e gabinete de atendimento interno (AI); Validação das prescrições médicas por 

unidose; Distribuição de medicamentos em regime de ambulatório; Área de distribuição 

clássica; Estupefacientes; Ensaios Clínicos; Armazenamento de produtos (Zona Dourada 

- produtos com maior rotação - e Zona Geral - produtos com rotação normal); Frigorífico 

aberto e Frigorífico fechado; Área de receção de encomendas; Sala de reembalamento; 

Unidade de preparações de não estéreis; Unidade de preparações estéreis; Unidade de 

preparações de Citotóxicos; Área administrativa com gabinetes (direção dos SF, 

farmacêuticos, Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica); Vestiário; Instalações sanitárias; 

Aprovisionamento; Zona de produtos inflamáveis.  

 

2.4. Recursos humanos 

No que respeita à equipa dos SF, base essencial para o bom funcionamento deste 

serviço, é constituída por farmacêuticos hospitalares (FH), técnicos de diagnóstico e 

terapêutica (TDT) e assistentes operacionais (AO), cada um com funções estabelecidas. 

No caso, da ULSM, os FH não estão continuamente no mesmo setor, sendo adotado um 

sistema de rotatividade pelos distintos setores durante o mês. Alguns dos FH possuem 

ainda funções acrescidas, por serem responsáveis por determinados serviços (como por 

exemplo, ensaios clínicos). Atualmente a direção clínica dos SF está sob responsabilidade 

da Dra. Cristina Paiva que gere uma equipa de 12 FH, 8 farmacêuticos tarefeiros 

(encarregues de assegurar a manutenção dos SF durante o período das 20h às 24h nos dias 

úteis), 11 TDT e 7 AO.  

 

2.5. Recursos Informáticos 

O Sistema de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento (SGICM) é a 

plataforma informática utilizada pelos profissionais de saúde da ULSM. Cada membro 

da equipa possui um login pessoal. Este programa possui inúmeras funcionalidades, entre 

as quais, visualização das prescrições médicas e gestão de existências dos produtos, por 
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exemplo. Estas funcionalidades permitem que haja uma centralização da informação num 

mesmo sistema, o que facilita a comunicação e articulação entre profissionais de saúde, 

para além de aumentar a rastreabilidade dos produtos farmacêuticos (no caso dos SF). 

Mais recentemente, os FH passaram a ter acesso ao Sistema de Apoio ao Médico 

(SAM), que permite a visualização do processo clínico do doente. Esta recente conquista 

dos SF, facilitou não só a interpretação das prescrições médicas e posterior validação, 

como permitiu que houvesse um maior acompanhamento farmacoterapêutico dos utentes. 

 

3. Gestão de Medicamentos e Produtos Farmacêuticos 

A gestão de medicamentos requer uma difícil manobra de racionalização de 

custos, sempre privilegiando a saúde do doente. Deste modo, contempla um conjunto de 

procedimentos realizados pelos SF que asseguram o uso correto de medicamentos e a sua 

dispensa em perfeitas condições aos doentes do hospital. A gestão de medicamentos e 

produtos farmacêuticos engloba a aquisição, armazenamento, preparação, controlo e 

conservação dos mesmos. Para além disso, a gestão de medicamentos engloba também a 

contribuição nas comissões de seleção e implementação de um sistema seguro, eficaz e 

racional de distribuição de fármacos7. 

 

3.1. Sistema Kaizen 

O Sistema Kaizen (em português, Melhoria Contínua), trata-se de uma filosofia 

adotada pelo hospital, de modo a facilitar, simplificar e aumentar a eficiência e 

produtividade de todo o processo de gestão de medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos. Esta prática permite que haja uma adaptação rápida a mudanças de 

necessidade no stock. Para além disso, leva a uma otimização de tempo e recursos 

humanos, durante todas as etapas (seleção, aquisição, receção e armazenamento) da 

gestão de produtos farmacêuticos ou dispositivos médicos da Farmácia Hospitalar8. 

Neste âmbito, foi criado o sistema de kanbans, utilizado em produtos que tem uma 

procura estável e previsível ao longo do tempo.  

O kanban é um cartão (Anexo I), que contém informações específicas e necessária 

a uma futura nota de encomenda. As informações são:  

• Código do produto;  

• Localização no armazém;  
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• Cor do kanban – permite distinguir a classe do produto farmacêutico ou 

do local de armazenamento;  

• Designação do produto – substância ativa, forma farmacêutica e dose;  

• Ponto de encomenda – quantidade de produto a partir da qual é elaborada 

a nota de encomenda; 

• Quantidade a encomendar. 

Após ser estabelecido um ponto de encomenda (stock mínimo), o kanban é 

colocado na embalagem que lhe corresponde. De seguida, procede-se à retirada do 

produto, respeitando as regras estabelecidas de picking. Ou seja, o produto é retirado de 

cima para baixo, de frente para trás e da esquerda para a direita. Quando se atinge a 

embalagem que tem o kanban, é atingido o ponto de encomenda e o cartão é retirado e é 

colocado em local próprio, reservado aos produtos a encomendar. De seguida, a Diretora 

Técnica (DT) gera um pedido de compra, que será efetuado posteriormente pelo Serviço 

de Compras e Logística. Após a realização da encomenda o kanban é colocado, por ordem 

alfabética, na caixa dos produtos encomendados, localizada na receção. Por fim, e depois 

de dada a entrada da encomenda, o kanban volta a ser colocado de acordo com o ponto 

de encomenda, no local de armazenamento. 

Nos serviços clínicos este método encontra-se instituído, utilizando o método da 

dupla caixa (Anexo II). Este sistema consiste na existência de duas caixas devidamente 

identificadas para cada produto farmacêutico. Quando o stock da primeira caixa termina, 

esta é recolhida pelos AO, sendo utilizados os produtos da segunda. A preparação da 

medicação do sistema de dupla caixa é da responsabilidade dos TDT enquanto que a 

reposição das mesmas é feita pelos AO, aquando a entrega das rotas. 

Durante o estágio tive a oportunidade de participar neste processo, assistindo na 

construção dos kanbans, preparação das caixas e colocação no serviço.  

 

3.2. Sistemas e critérios de aquisição 

Como referido anteriormente, a seleção e aquisição de produtos é da 

responsabilidade da DT, em colaboração com o Serviço de Compras e Logística. Em 

situações urgentes, quando algum produto não consta do stock ou por rutura do mesmo, 

podem ser realizados empréstimos a outros hospitais ou compras diretas a uma farmácia, 

previamente autorizada. 
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Os medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos são 

selecionados com auxílio da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) da ULSM, 

respeitando sempre a qualidade, eficácia e segurança dos mesmos. Normalmente recorre-

se ao Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM), sendo que o FH avalia 

as melhores opções farmacológicas para os doentes da ULSM, assim como a relação 

custo-benefício. O FHNM é um livro orientador que traduz a escolha da medicação para 

utilização terapêutica em ambiente hospitalar, sendo a sua utilização de caracter 

obrigatório9. 

Caso haja necessidade da introdução de um medicamento que não consta no FNM, 

os prescritores procedem a um pedido de introdução de adenda ao formulário, através do 

preenchimento de impresso próprio. Caso se trate de um medicamento que não tenha 

Autorização de Introdução no Mercado (AIM) em Portugal, é efetuado um pedido de 

Autorização de Utilização Especial (AUE). 

 

3.2.1. Medicamentos Sujeitos a Autorização de Utilização Especial (AUE) 

Os Medicamentos Sujeitos a AUE doente a doente são sujeitos a Avaliação Prévia 

Hospitalar (APH). A APH visa estabelecer as condições de aquisição de medicamentos 

pelos hospitais do SNS, tendo em conta10: 

• Critérios técnico-científicos que demonstrem inovação terapêutica, ou 

equivalência terapêutica, para cada uma das indicações terapêuticas 

reclamadas; 

• Vantagem económica. 

Do processo de APH resulta a determinação de um preço máximo de aquisição 

para os hospitais do SNS e o estabelecimento de um contrato de avaliação prévia. Neste 

contrato são definidas as condições de utilização e as indicações terapêuticas para as quais 

o medicamento pode ser utilizado10. 

É emitido um pedido de AUE para os medicamentos que já obtiveram AIM 

(incluindo novas indicações terapêuticas) mas cujo processo de APH ainda não se 

encontra concluído, e sempre que se verifique a ausência de alternativa terapêutica em 

que o doente corra o risco imediato de vida ou de sofrer complicações graves, os hospitais 

do SNS podem requerer ao INFARMED autorização para utilização do medicamento10. 

Os pedidos devem ser requeridos pelos hospitais, após cuidada avaliação da CFT. 

O requerimento é apresentado por doente (identificado através de siglas e do nº de 
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processo) mediante descrição da história clínica e fundamentação da imprescindibilidade 

do tratamento para o doente em causa. A submissão de pedidos para doente específico 

deverá ser efetuada no módulo "Autorização para doente" específico do portal SIATS 

(Sistema de Informação para a Avaliação das Tecnologias de Saúde) 10. 

Os pedidos de AUE de medicamentos não abrangidos por avaliação prévia 

hospitalar devem ser submetidos, anualmente, durante o mês de setembro10. 

 

3.3. Receção e conferência de produtos adquiridos 

A receção e conferência de produtos adquiridos está a cargo de um AO destacado 

para essa função. O AO deve proceder à conferência da guia de remessa/guia de transporte 

com os produtos farmacêuticos entregues, de forma a identificar diferenças em termos de 

referências e quantidades. Caso tudo se encontre conforme, a guia de transporte é 

carimbada, assinada e entregue ao fornecedor. Para além disso, é anotado numa folha de 

registo o nº da guia de remessa (ou do documento em questão), o nº da nota de encomenda, 

o nome do fornecedor e a assinatura do AO responsável.  

Para além disso, o AO deve também proceder à verificação, quando aplicável, se 

os prazos de validade dos medicamentos/produtos farmacêuticos rececionados permitem 

mantê-los em armazém e inspecionar a qualidade dos mesmos. Deverá ainda ser 

solicitado ao farmacêutico a receção e conferência da documentação aplicável de 

produtos específicos, como os hemoderivados, citotóxicos, imunomodeladores, 

estupefacientes, psicotrópicos e medicamentos de ensaios clínicos e ao TDT a receção de 

vacinas e produtos anticoncecionais. No caso da receção de hemoderivados e vacinas, as 

encomendas devem-se fazer acompanhar dos Boletins de Análise e dos Certificados de 

Autorização de Utilização de Lote (CAUL), emitidos pelo INFARMED, que ficam 

arquivados na zona do AI7. 

Por fim, as guias de remessa/faturas rececionadas são enviadas para o Serviço de 

Compras e Logística, que procede à entrada informática dos produtos. 

 

3.4. Armazenamento 

Após a receção, segue-se o armazenamento dos produtos farmacêuticos, tarefa 

iniciada pela colocação adequada do kanban nos produtos e o seu armazenamento nos 

locais respetivos: sala de estupefacientes, frigorífico “fechado”, armazém geral, entre 

outros. Desta forma, o armazenamento dos produtos é feito de acordo com as suas 
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características, por ordem alfabética da sua designação (no caso dos medicamentos, da 

Denominação Comum Internacional (DCI)), tendo por base o principio FEFO (Firt 

Expired First Out). Ou seja, os artigos são colocados de forma a que os produtos como 

menor prazo de validade sejam dispensados em primeiro lugar. É relevante ainda 

mencionar que todos os produtos são armazenados tendo em conta as suas características, 

respeitando as exigências de temperatura e humidade legislados7. 

 

3.5. Gestão dos prazos de validade 

Os prazos de validade dos medicamentos e produtos farmacêuticos são 

periodicamente revistos e ficam a cargo de um farmacêutico responsável por um 

determinado serviço, o que garante a qualidade e segurança dos mesmos. Durante este 

processo, os medicamentos fora do prazo são recolhidos e são registados os prazos de 

validade com caducidade próxima. 

 

4. Sistemas de distribuição de medicamentos 

 Os SF hospitalares encarregam-se de fazer a distribuição de medicamentos, por 

diferentes sistemas, quer para serviço interno, quer para serviço externo, como para o 

ACES. É da responsabilidade dos SF certificar-se da distribuição e utilização segura, 

eficaz e racional dos produtos farmacêuticos. Foram criados diferentes sistemas de 

distribuição de medicamentos, nomeadamente DIDDU, Distribuição Clássica, Sistema 

Automatizado de distribuição – Omnicell®, Circuitos especiais de distribuição e 

Distribuição em Regime de Ambulatório11. 

 

4.1. Sistema de Distribuição Individualizada Diária em Dose 

Unitária (DIDDU) 

O sistema DIDDU utiliza a embalagem individual de cada medicamento, 

dispensado consoante cada prescrição. Quando dispensadas, estas embalagens 

individuais são colocadas nas gavetas individuais de cada doente, dispostas numa mala 

que é colocada num carro de unidose existente nas salas de enfermagem dos vários 

serviços de internamento. Este sistema funciona da seguinte forma: 

1. O FH procede à receção, análise e validação da prescrição médica online. 

Atendendo à frequência e horário de administração, dose e incompatibilidade, 
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elabora o perfil farmacoterapêutico do doente e valida a respetiva prescrição 

(sempre que há uma intervenção por parte do FH, este deve efetuar o registo num 

documento Excel criado para o efeito); 

2. O TDT procede à preparação das malas de DIDDU e às respetivas alterações (após 

impressão das listagens); 

3. O farmacêutico procede à saída informática de toda a medicação enviada por 

unidose; 

4. A terapêutica é entregue nos respetivos serviços pelo AO e é este também que fica 

encarregue de trazer para os SF a medicação que não foi usada nas últimas 24h ou 

48h (no caso do fim de semana) para que se possa proceder à devolução 

informática; 

5. Caso haja alterações fora dos horários definidos, os TDT preparam as alterações 

que são enviadas para os serviços em envelopes devidamente identificados com o 

serviço, nome e nº do processo do doente. Estas alterações são distribuídas aos 

serviços pelos AO. 

De notar que toda a medicação que obrigue a conservação no frigorífico é enviada 

fora da gaveta, dentro de um saco transparente, com a identificação do doente e uma 

etiqueta cor de laranja a indicar: “Conservar no Frigorífico”. Para além disso, sempre que 

há prescrição de epoetinas, anti-retrovíricos, antibióticos de utilização restrita como a 

Tigeciclina ou Linezolide, é enviada para os respetivos serviços uma folha de registo, que 

deverá ser assinada por um enfermeiro, no ato da receção da medicação. Esta folha é 

devolvida aos Serviços Farmacêuticos. 

 

4.1.1. Distribuição Clássica 

A distribuição clássica foi o primeiro sistema de distribuição a ser implementado 

a nível hospitalar. De forma simples, este sistema consiste na criação e manutenção de 

zonas de armazenamento de produtos farmacêuticos em diversos serviços do hospital e 

nos centros de saúde. O stock existente em cada serviço é adaptado às suas necessidades, 

sendo discutido entre o farmacêutico e o enfermeiro-chefe. Apesar de ter como 

desvantagem o distanciamento do farmacêutico a parte do circuito do medicamento, não 

garantido, desta forma, a eficácia e segurança do mesmo, este sistema mostra-se benéfico 

por permitir o acesso fácil e rápido aos medicamentos pelos enfermeiros. 
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4.1.2. Distribuição por rotas 

O método da dupla caixa, explicado anteriormente, está implementado na maioria 

dos serviços clínicos. Neste sistema de dupla caixa, no momento da rota, os AO procedem 

à recolha da caixa vazia, quando o stock da mesma acaba, ficando ainda no serviço uma 

caixa completa. Posteriormente, nos SF, é feito o abastecimento das caixas pelas TDT e 

é mantido um registo informático dos consumos. No dia seguinte, na rota, o AO repõe as 

caixas já reabastecidas. O processo repete-se diariamente, de forma a satisfazer as 

necessidades dos serviços por 24 horas.  

Existe um farmacêutico alocado a cada serviço clinico, que tem como função 

certificar-se que o sistema está funcional e fazer os devidos reajustes de stocks quando 

necessário. Para além disso, deve ainda garantir que as condições de armazenamento 

estão a ser respeitadas e que há uma revisão da caducidade dos produtos periódica. 

 

4.1.3. Distribuição personalizada 

Na área de AI, em casos urgentes, é efetuada a dispensa de medicamentos ou 

produtos farmacêuticos requisitados por via manual e eletrónica, por enfermeiros. Esta 

requisição é feita, maioritariamente, aquando de rutura de stocks ou quando é necessário 

um medicamento específico para um doente (falta de medicamento após DIDDU). Numa 

situação normal, o pedido informático é satisfeito pelas TDT, que procedem à sua 

preparação. Posteriormente, os produtos são enviados pelos AO, na rota.  

Ao longo do meu estágio, por vezes, foi-me possível auxiliar o farmacêutico 

destacado para o AI, responsável por esta função. 

 

4.2. Distribuição aos centros de saúde 

À semelhança dos serviços clínicos, também no caso dos centros de saúde, a 

distribuição é gerida por farmacêuticos do HPH, em colaboração com o enfermeiro-chefe 

dos mesmos. Na maioria dos casos, a metodologia Kaizen já se encontra implementada, 

havendo, desta forma, reposição de stocks recorrendo ao sistema dupla caixa. Neste caso, 

semanalmente o motorista recolhe as caixas vazias, de forma a que o reabastecimento 

possa ser feito nos SF pelos TDT. O farmacêutico deve fazer uma avaliação periódica das 

necessidades de stock, das condições de armazenamento dos medicamentos e produtos 

farmacêuticos e dos seus prazos de validade. 
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No caso de medicamentos, produtos farmacêuticos ou dispositivos médicos 

sujeitos a prescrição médica, como é o caso dos produtos hemoderivados e dispositivos 

intrauterinos a dispensa só é realizada mediante o envio da prescrição para os SF, por 

correio interno. Nestes casos, o farmacêutico responsável procede ao registo informático 

do produto, prepara-o e emite as guias de transporte. Durante o estágio tive oportunidade 

de assistir e auxiliar neste processo por diversas vezes.  

 

4.3. Omnicell® 

O Omnicell® é um sistema de distribuição semiautomático instalado no serviço 

de Urgência. Trata-se de uma máquina, associada a um software, que permite o acesso 

controlado a medicamentos, por parte de enfermeiros do serviço em causa, TDT e 

farmacêuticos, mediante impressão digital ou palavra-passe. Todos os dias é emitida uma 

listagem dos produtos que necessitam de ser repostos, de forma automática. Este sistema 

tem como principal vantagem o facto da máquina apenas fornecer aos enfermeiros a 

medicação prescrita, o que leva a uma redução significativa de erros.   

 

4.4. Circuitos especiais de distribuição 

4.4.1. Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os estupefacientes e psicotrópicos possuem um circuito de distribuição próprio, 

que tem como principal objetivo garantir a segurança e impedir o uso indevido deste tipo 

de medicamentos, dado que são suscetíveis de tráfico e/ou abuso.  

Compete à DT a aquisição das substâncias acima mencionadas, sendo que o 

processo se inicia com a elaboração de um pedido de compra, que é posteriormente 

transformado em nota de encomenda pelo Departamento de Compras e Logística, sendo 

o seu envio, para o fornecedor, acompanhado de uma requisição específica. 

Após a receção (controlada por um farmacêutico), estes fármacos são 

armazenados numa sala fechada, de acesso exclusivo a farmacêuticos, separados dos 

restantes medicamentos. 

Também no caso dos estupefacientes e psicotrópicos, existe um stock em cada 

serviço. A requisição por parte dos serviços clínicos, para os doentes em internamento, é 

sempre feita em livro de estupefacientes, através do preenchimento do impresso do livro 

de estupefacientes (Anexo III). Mediante este documento, devidamente preenchido, o 

farmacêutico procede à reposição do stock no cofre e à sua entrega ao enfermeiro, nos 
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SF. O AO do serviço está também autorizado a dirigir-se aos SF para o efeito, desde que 

venha com o cofre fechado e o livro de estupefacientes devidamente preenchido e 

assinado. Posteriormente, é gerada a saída informática e arquivada com os duplicados dos 

impressos preenchidos. Este sistema de reposição manual do stock permite aumentar a 

rastreabilidade destes fármacos. Trimestralmente, os farmacêuticos responsáveis, devem 

enviar ao INFARMED, os consumos dessas substâncias por serviço12. 

Neste âmbito, tive oportunidade de auxiliar, por diversas vezes, no processo de 

cedência de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos. 

 

4.4.2. Hemoderivados 

Os medicamentos hemoderivados são também submetidos a um controlo rigoroso, 

isto porque são obtidos a partir de plasma humano e, por este motivo, podem estar 

associados a risco de transmissão de doenças infectocontagiosas.  

Para este fim, os atos de requisição, distribuição e administração de 

hemoderivados são registados num impresso próprio (Anexo IV). No ato da requisição, 

o médico preenche o impresso, que tem uma “Via Farmácia” e uma “Via Serviço”. No 

ato da dispensa, o farmacêutico preenche o campo destinado à distribuição dos produtos 

em causa (designação do hemoderivado, nº lote, quantidade, fornecedor e n.º do CAUL) 

13. 

No ato da cedência dos hemoderivados, o enfermeiro assina e data a receção. 

Nesta fase, a “Via farmácia” fica nos SF e é arquivada, juntamente com o registo de 

consumo. A “Via Serviço” é arquivada no processo clinico do doente, após o enfermeiro 

responsável fazer o registo da administração. 

Mais uma vez, foi-me possível auxiliar também no processo de distribuição dos 

produtos hemoderivados. 

 

4.5. Distribuição de medicamentos em regime de ambulatório 

Certos medicamentos apenas são dispensados a nível hospitalar, de forma gratuita, 

ou seja, estão associados a uma comparticipação de 100%. Tratam-se, portanto, de 

medicamentos para patologias como Hepatite B e C, insuficiência renal crónica, VIH, 

Esclerose Múltipla, Doença de Crohn, entre outras, que estão associados a despachos 

específicos (disponíveis na página informática do INFARMED, na secção 

“Medicamentos de uso humano – Regimes excecionais de comparticipação) 14. 
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No HPH, a dispensa de medicamentos em ambulatório é realizada no espaço de 

atendimento externo, no piso 0, à entrada do hospital. O espaço é constituído pelo 

armazém e por dois gabinetes, que proporcionam uma maior privacidade e 

confidencialidade, dado que se tratam de medicamentos com maior controlo e vigilância 

em determinadas terapêuticas. 

A dispensa dos medicamentos apenas pode ser concretizada, por um farmacêutico, 

mediante prescrição médica eletrónica e um documento de identificação. Para além disso, 

no caso dos doentes provenientes do serviço de Infeciologia, estes devem ainda apresentar 

um cartão de adesão à terapêutica. Utentes externos ao hospital devem apresentar 

prescrição médica com vinheta médica e local de prescrição válido.  

 Caso seja a primeira vez que o doente levanta a medicação, o farmacêutico deve 

alertar para possíveis efeitos secundários, deve fazer um levantamento da medicação 

habitual, de forma a detetar possíveis interações medicamentosas e deve também informar 

de interações alimentares-medicamentosas relevantes. Por fim, deve explicar a posologia, 

transmitir a importância de uma boa adesão à terapêutica e o doente deve assinar um 

termo de responsabilidade. 

Caso se trate de um doente que já tem um histórico de prescrições, antes da 

dispensa deve ser feita a avaliação da adesão à terapêutica, questionando o doente e 

consultando o registo de levantamentos, onde constam as datas de levantamento e as 

quantidades fornecidas.  Se porventura se verificar uma inconformidade, em que o doente 

não mostra adesão à terapêutica, o farmacêutico contacta o médico, o qual decide se pode 

ou não haver dispensa. Por outro lado, se não houverem irregularidades, a prescrição é 

validada e procede-se à dispensa da medicação. 

Relativamente a alguns medicamentos mais recentes e dispendiosos, como é o 

caso da combinação de Ledipasvir com Sofosbuvir (Harvoni® (Gilead)), utilizada para a 

Hepatite C, deve ser feito o registo da saída também de forma manual. Deste modo, é 

possível fazer um controlo mais rigoroso da distribuição deste tipo de medicação aos 

doentes (sujeitos a autorização pelo INFARMED).  

Para todas as cedências de medicação, o farmacêutico deve registar as quantidades 

fornecidas, dar saída informática dos fármacos e o documento comprovativo do ato de 

dispensa é assinado pelo doente.  
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5. Produção e controlo de medicamentos 

A Farmacotecnia corresponde ao setor dos SF onde é efetuada a preparação de 

formulações de medicamentos necessários ao hospital e que não se encontram disponíveis 

no mercado. A preparação de citotóxicos e de outras preparações estéreis é realizada pelos 

farmacêuticos. Relativamente às preparações não estéreis e reembalamento de 

medicamentos em dose unitária, estes ficam a cargo do TDT, com supervisão do 

farmacêutico. 

 

5.1. Unidade de reembalamento 

Muitas vezes é necessário proceder ao fracionamento de fármacos, de forma a 

obter a dose prescrita pelo médico. No entanto, de forma a garantir a máxima preservação 

do medicamento, protegendo-o da luz, do ar e de possíveis danos físicos, este é 

reembalado. 

Nos SF, este o processo é feito numa sala exclusiva para essa finalidade, onde se 

encontra uma máquina automática de reembalagem. Na embalagem final deverá constar 

a DCI, a dose, o prazo de validade (que reduz para ¼ do medicamento original, com um 

máximo de 6 meses), o número de lote do medicamento original e o número de lote de 

reembalagem. 

 

5.2. Unidade de Preparação de Estéreis (UPE) 

A manipulação das preparações estéreis é feita sob condições rigorosas, de forma 

a garantir o máximo de assepsia possível. As superfícies das salas são lisas e 

impermeáveis e os cantos das salas são redondos, o que facilita a limpeza e permite 

reduzir a acumulação de partículas e eliminar possíveis fontes de contaminação. 

Para além da sala de manipulação, existem antecâmaras, que permitem ao 

operador preparar a sua entrada para a sala. Este deve vestir previamente uma farda 

convenientemente higienizada, colocar uma touca e proteções nos pés, proceder à 

lavagem cirúrgica das mãos e antebraços e deve ainda colocar uma bata, máscara e luvas 

estéreis. Relativamente aos materiais, estes devem ser previamente desinfetados e a sua 

transferência para a câmara deve ser efetuada recorrendo a um dispositivo de 

transferência (“transfer”).  
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Quanto à sala onde a manipulação das preparações estéreis é efetuada, esta 

apresenta pressão positiva, de forma a evitar a entrada de contaminantes a partir do 

exterior, visto que, desta forma, o ar circula no sentido de dentro para fora da sala. Para 

além disso, a câmara de fluxo laminar utilizada é horizontal, visto que tem como objetivo 

principal a proteção da preparação. Para que haja uma melhor verificação das condições 

de higienização deste ambiente, é realizado um controlo microbiológico regularmente, 

garantindo, assim, a segurança das preparações7. 

Nesta unidade são preparadas bolsas de nutrição parentérica e sistemas infusores 

de morfina. No caso das bolsas de nutrição parentérica o farmacêutico deve proceder à 

análise da prescrição médica, avaliando se os nutrientes prescritos se adequam ao doente 

(consoante os resultados das análises bioquímicas) e efetuando os cálculos necessários à 

sua preparação. Quanto aos sistemas infusores de morfina, o farmacêutico procede aos 

cálculos necessários, tendo em conta o tempo e ritmo de perfusão, indicado na prescrição 

médica e as características da bomba. Quer na validação das prescrições, quer na 

preparação, outro farmacêutico realiza a dupla verificação.  

 

5.3. Unidade de Preparação de Citotóxicos (UPC) 

 No caso da UPC, as condições referidas para a preparação de produtos estéreis 

repetem-se. No entanto, a sala, onde a manipulação das preparações é efetuada, apresenta 

pressão negativa (fazendo com que o ar circule de fora para dentro) e uma câmara de 

fluxo laminar vertical, de forma a proteger o operador, já que se tratam de produtos 

potencialmente perigosos15. 

 Na UPC assiste-se à preparação de citotóxicos (CTX), geralmente constantes em 

esquemas terapêuticos de quimioterapia, usados no tratamento de neoplasias malignas. 

Deste modo, a prescrição de CTX é feita de forma individualizada e adaptada à superfície 

corporal do doente e à evolução da doença, pelo que deverá ser validada pelo 

farmacêutico. Para além disso, é da responsabilidade do farmacêutico proceder aos 

cálculos necessários para a preparação dos CTX e fazer o registo de lotes, prazos de 

validade e quantidades de fármacos utilizadas na preparação.  

Após validação da prescrição médica pelo farmacêutico de apoio, procede-se à 

sua preparação dentro da câmara, pelo farmacêutico operador. Também neste caso deverá 

haver um sistema de dupla verificação, em que um farmacêutico manipula e o outro 
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auxilia, disponibilizando os materiais necessários e verificando os procedimentos 

efetuados. 

Por fim, o farmacêutico de apoio faz a inspeção visual da preparação final, de 

forma a detetar eventuais anomalias, vistas a olho nu e rotula-a. A preparação é enviada 

em saco próprio, que permite a sua proteção da luz, numa mala térmica, para o Hospital 

de Dia, onde a administração das preparações é da responsabilidade dos enfermeiros. 

Neste âmbito, tive oportunidade de auxiliar o farmacêutico de apoio, efetuando 

vários registos necessários ao longo do processo e fazendo a reposição de material. 

Por último, de realçar que na UPC efetua-se também o fracionamento de 

medicamentos, nomeadamente do Bevacizumab (Avastin® (Roche)) e, mais 

recentemente o Alfibercept (Eylea® (Bayer)), ambos utilizados em cirurgia de 

ambulatório no serviço de Oftalmologia. 

 

5.4. Unidade de Preparação de Não Estéreis (UPNE) 

A preparação de formas farmacêuticas não estéreis, torna-se bastante relevante e 

indispensável para uma pequena porção de doentes, como por exemplo para doentes 

pediátricos ou geriátricos. 

A manipulação de preparações não estéreis fica a cargo de uma TDT, sob a 

supervisão de um farmacêutico. Neste âmbito, o farmacêutico fica responsável por 

conferir os rótulos e a ficha de preparação (documento necessário à preparação de 

manipulados, onde constam as quantidades de fármaco/excipiente a pesar e as técnicas de 

preparação), onde deverão ficar registados os lotes das matérias-primas. 

Depois da preparação do manipulado, o farmacêutico aprova ou rejeita a 

preparação, consoante estes estejam conformes ou não (de acordo com os ensaios de 

verificação estipulados). 

 

6. Farmácia Clínica 

6.1. Prestação de informações sobre o medicamento 

Os farmacêuticos têm um contacto estreito com outros profissionais de saúde, no 

que toca a prestação de informações relativas a medicamentos e produtos farmacêuticos. 

Frequentemente, o farmacêutico entra em contacto com médicos, aquando da prescrição 

médica, de forma a esclarecer eventuais anomalias detetadas. Por outro lado, muitas vezes 
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são os próprios profissionais de saúde a contactar o farmacêutico, com o objetivo de o 

questionar quanto a interações medicamentosas, formas de administração de determinado 

fármaco, entre outros. Esta troca de informações pode ainda ocorrer aquando do 

acompanhamento da visita médica.  

 

6.2. Participação na visita médica 

Em determinados serviços é feita uma visita clínica, que consiste na avaliação 

diária dos casos clínicos e discussão dos mesmos por uma equipa constituída por 

diferentes profissionais de saúde, desde o enfermeiro-chefe, passando pelo nutricionista, 

até aos médicos do serviço. Semanalmente, o farmacêutico responsável por determinado 

serviço integra também esta equipa. 

Neste âmbito, o farmacêutico participa na visita, esclarecendo eventuais dúvidas 

relativas à forma de administração dos medicamentos, à sua posologia e duração do 

tratamento. Para além disso, no caso de doentes polimedicados, pode alertar para 

interações medicamentosas ou possíveis efeitos adversos de certos fármacos e 

contraindicações. Desta forma, o farmacêutico tem a possibilidade de intervir, fazendo a 

reconciliação farmacêutica7. 

Apesar de não ter tido oportunidade de assistir a uma visita clínica, foi-me 

explicado o papel que o farmacêutico desempenha e os moldes da mesma. 

 

7. Participação em ensaios clínicos 

No HPH realizam-se ensaios clínicos, pelo que o FH tem um papel essencial em 

todo o processo. Faz parte das suas responsabilidades o armazenamento e a distribuição 

dos medicamentos em estudo, autorizados pelo INFARMED, em local próprio (área 

especifica dos SF, de acesso restrito, com condições de temperatura e humidade 

controladas). 

Cabe ao FH cumprir todas as exigências do circuito, baseando-se nas Boas 

Práticas Clínicas. Para além disso, responsabiliza-se ainda por ceder toda a informação 

relativa ao procedimento e esclarecer o participante do ensaio clínico e outros 

profissionais de saúde envolvidos16. 
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8. Comissões hospitalares 

O FH tem ainda a possibilidade de pertencer a comissões técnicas hospitalares, 

órgãos consultivos, mas com um papel extremamente relevante, pois implementam um 

conjunto de pareceres, regras e normas indispensáveis para uma melhoria contínua em 

ambiente hospitalar.  

Na USLM existem várias comissões onde o farmacêutico está integrado, 

nomeadamente, a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), a Comissão de Controlo 

de Infeção e Resistência aos Antimicrobianos (CCIRA) e a Comissão de Ética. Para além 

disso, participa em grupos de trabalho/comissões multidisciplinares (Grupo de 

Infeciologia, Grupo Dor Crónica, Grupo de Nutrição, Comissão Coordenadora 

Oncológica, Grupo de Tratamento de Úlceras de Pressão, Comissão de catástrofe, 

Comissão de Controlo de Infeção e Antimicrobianos, Comissão de Gestão de Risco, 

Grupo de Trabalho para a Segurança do Circuito do Medicamento, entre outros) 11. 

 

Parte 2 

9. Estudo sobre o consumo de antibióticos utilizados em infeções 

causadas por MRSA (Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina) 

9.1. Contextualização 

O Staphylococcus aureus é um microrganismo que faz parte da população 

microbiana da pele e narinas dos indivíduos saudáveis. A maior parte das estirpes são 

sensíveis a muitos antibióticos, sendo as infeções tratadas com eficácia. No entanto, 

existem estirpes que são resistentes à meticilina e que se caracterizam por serem também 

resistentes a um amplo conjunto de outros antibióticos, o que torna o tratamento de 

infeções por S. aureus resistente à meticilina (MRSA) difícil e dispendioso17.  

 Na atualidade, S. aureus permanece uma das principais causas de infeções da 

comunidade e sobretudo associadas a cuidados de saúde. Consequentemente, MRSA é, 

hoje em dia, o microrganismo patogénico multirresistente mais frequentemente isolado 

nos hospitais em muitas partes do mundo e também em Portugal18, 19. 

A taxa de resistência à meticilina em S. aureus é um dos indicadores de resistência 

aos antimicrobianos classicamente medidos e reportados. Em Portugal, esta taxa atingiu 

54,6% em 2011, valor situado entre os mais elevados da Europa, após uma subida 
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progressiva, mais nítida desde 2000. Em 2013 registou-se uma descida, com estabilização 

no ano de 2014 em 47,4%. Este valor representa uma inversão da tendência de subida 

anteriormente verificada20.  

De forma a prevenir a disseminação de MRSA, a CCIRA do HPH, elaborou uma 

série de estratégias para controlo do MRSA, desde a realização de rastreios, sinalização 

de doentes infetados, descolonização nasal e da pele dos mesmos e promoção da 

informação do doente e das visitas acerca do tema. 

Uma vez que este assunto tem uma clara importância e relevância em contexto 

hospitalar, decidi fazer um levantamento de consumos de antibióticos anti-MRSA nos 

últimos seis anos (2011 – 2016), com vista a perceber a evolução desta infeção no HPH 

e a eficácia das medidas implementadas até à atualidade. 

 

9.2. Antibióticos em estudo 

Os antibióticos selecionados para este estudo foram: 

• Daptomicina (via intravenosa, 500 mg) 

• Linezolide (via intravenosa e via oral, 600 mg) 

• Tigeciclina (via intravenosa, 50 mg) 

• Vancomicina (via intravenosa, 500 mg e 1000 mg) 

Estes antibióticos correspondem aos fármacos mais indicados e utilizados no 

tratamento de infeções por MRSA. 

 

9.3. Cálculos 

A apresentação dos resultados é feita em DDDs por 1000 dias doentes saídos, uma 

vez que a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomendou o sistema ATC/DDD 

(Defined Daily Dose) para estudos internacionais de utilização de medicamentos. Desta 

forma, DDD corresponde à dose diária definida, uma unidade de medida que torna 

possível fazer comparações estatísticas acerca do consumo de medicamentos, entre 

regiões e países21. 

Consultando a página online da OMS, é possível consultar o código ATC 

(Anatomical Therapeutic Chemical) do antibiótico em estudo e o seu DDD. A partir dos 

valores constantes na base de dados é possível proceder aos cálculos: 

DDDs consumidos = Quantidade de antibiótico (gramas)/DDD (OMS) 
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DDDs/1000 dias doentes saídos = DDDs consumidos/nº de dias internamento 

doentes saídos 

De notar que o número de dias internamento doentes saídos foi obtido a partir dos 

boletins estatísticos anuais do HPH e a quantidade de antibiótico, a partir dos registos de 

consumos dos vários serviços de internamento. 

 

9.4. Discussão de resultados e conclusões 

No Anexo V, é possível observar que nenhum dos antibióticos, estudados 

isoladamente, apresentam uma variação tendencial nos seus consumos, ao longo dos anos. 

O mesmo se verifica para os resultados globais de consumo de antibióticos anti-MRSA 

(Anexo VI). No entanto, é possível verificar que desde 2014 se tem vindo a verificar um 

decréscimo progressivo de DDDs consumidos/1000 dias doentes saídos. Estes dados 

podem traduzir a preocupação crescente, no HPH, no que toca ao controlo de infeções 

provocadas por MRSA. Ou seja, podem refletir os resultados da implementação das 

estratégias de controlo e dos cuidados tidos em conta tanto pelos profissionais de saúde, 

como pelos doentes e visitas. 

 

10.  Conclusão final 

 Terminado o estágio, é-me possível afirmar que se tratou de uma experiência 

enriquecedora, quer a nível profissional, quer a nível pessoal. Fui acolhida por uma equipa 

fantástica que me deu ferramentas para adquirir novas competências e me proporcionou 

excelentes momentos de aprendizagem.  

Considero que todo o estudante de Ciências Farmacêuticas deve passar por esta 

experiência e perceber o quão multifacetado um farmacêutico pode ser. Apesar de curto, 

este estágio permitiu-me compreender o funcionamento e a organização dos serviços 

farmacêuticos de um hospital, as funções que um farmacêutico pode desempenhar e a 

importância deste, em ambiente hospitalar. Para além disso, foi-me dada a oportunidade 

de colaborar ativamente, sempre acompanhada de perto pelos profissionais qualificados. 
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ANEXOS 

Anexo I – Fotografia de kanbans 

 

Anexo II – Fotografia representativa do sistema de dupla caixa 
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Anexo III – Modelo de requisição de psicotrópicos e estupefacientes 
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Anexo IV – Impresso destinado a atos de requisição, distribuição e 

administração de hemoderivados  
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Anexo VI - Gráfico relativo ao consumo anual de antibióticos anti-MRSA, 

no HPH, entre 2011 e 2016 
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