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RESUMO 

  

A Farmácia Comunitária constitui a vertente mais visível da profissão farmacêutica e 

assume um papel fundamental na comunidade. A proximidade da população permite a promoção 

da saúde, o aconselhamento farmacoterapêutico e a monitorização da terapêutica dos doentes, 

tendo como principal objetivo o seu bem-estar.   

O Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária é, deste modo, uma componente 

essencial para a consolidação e aplicação de conhecimentos adquiridos ao longo do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas. Permite uma aproximação à realidade da Farmácia 

Comunitária e o desenvolvimento de competências profissionais e pessoais até então pouco 

trabalhadas.  

 O presente relatório pretende descrever todo o processo de aprendizagem realizado, bem 

como competências adquiridas e praticadas ao longo do estágio de quatro meses em Farmácia 

Comunitária, na Farmácia Pinto de Campos. Pretende ainda refletir a expansão do leque de 

conhecimentos e o desempenho de um papel ativo na comunidade.   
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PARTE I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESTÁGIO 

 

1. FARMÁCIA PINTO DE CAMPOS 

 

1.1. Localização e Horário de Funcionamento 

 A Farmácia Pinto de Campos (FPC), localizada atualmente no piso 0 do Shopping Palácio 

do Gelo, em Viseu, é uma farmácia de excelência cuja missão passa pelo atendimento 

personalizado e pela prestação de serviços de qualidade aos seus utentes. A Direção Técnica (DT) 

da Farmácia é assumida pela Dra. Mónica Couto, que juntamente com a restante gerência, Dr. 

Graciano Couto, D. Dulce Couto e Dr. Gustavo Couto, constituem uma sociedade familiar e 

lideram uma equipa multidisciplinar, assegurando o bom funcionamento da farmácia. 

  A FPC é uma farmácia centenária que nasceu no Largo Pintor Gata, no Centro Histórico 

de Viseu, onde se manteve aberta durante décadas. No entanto, após a redução da população neste 

local e com vista à maior abrangência populacional e geográfica, a localização da farmácia foi 

alterada para o Palácio do Gelo, onde permanece há nove anos. Esta localização privilegiada 

permite o contacto com diversos grupos populacionais de diferentes faixas etárias, por exemplo 

utentes ocasionais provenientes de vários locais, mas também utentes fidelizados, alguns desde 

que a farmácia se localizava na zona histórica. A aposta na formação dos profissionais que aqui 

trabalham e na diversidade de produtos disponíveis permite um serviço de certificação e 

qualidade.   

A farmácia está aberta todos os dias da semana, incluindo domingos e feriados, das 9h00 

às 23h00. O horário alargado de atendimento ao público exige a existência de dois turnos de 

trabalho, com rotação semanal, cujos horários variam entre o turno da manhã (9h00-16h00) e o 

turno da tarde (16h00-23h00). Além do horário da farmácia e de acordo com o calendário de 

serviço das farmácias da zona, a FPC assegura periodicamente o serviço permanente de 24h de 

funcionamento contínuo.  

 

1.2. Organização e Descrição do Espaço Físico Exterior 

Na qualidade de prestadora de cuidados de saúde e de acordo com as Boas Práticas 

Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária (BPF), uma farmácia deve garantir a sua 

acessibilidade a todos os potenciais utentes[1]. Tendo em consideração estas premissas, a FPC 

possui uma entrada através do centro comercial onde está inserida (entrada principal) e uma 

entrada lateral acessível a partir do exterior (Anexo I). Possui ainda uma fachada exterior 

facilmente identificável através de um letreiro com as inscrições “Farmácia Pinto de Campos”– 

iluminada durante a noite – e de duas cruzes verdes luminosas que permitem a melhor sinalização 

da farmácia e se encontram ligadas durante as noites de serviço[1]. O nome da diretora técnica, o 

horário de funcionamento da FPC, a cruz representativa das farmácias aderentes ao programa 
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“Farmácias Portuguesas” e o mapa das farmácias do município que se encontram em regime de 

serviço permanente e respetiva localização e contacto encontram-se visíveis para o espaço 

exterior da farmácia[1]. A farmácia possui ainda duas fachadas totalmente envidraçadas, uma 

voltada para o exterior e outra para o interior do centro comercial, que permitem a elaboração de 

montras profissionais, renovadas periodicamente, onde ocorre a exposição de produtos e 

divulgação de eventos com vista à informação aos utentes[1]. O espaço exterior da farmácia, no 

interior do centro comercial, que é bastante amplo, permite também a organização de diferentes 

eventos como rastreios, ações de sensibilização e campanhas promocionais.   

  

1.3. Organização e Descrição do Espaço Físico Interior 

A FPC encontra-se instalada num único piso, onde dispõem todas as suas áreas, em 

conformidade com a Deliberação n.º 1502/2014, de 3 de julho[2]. Existem várias divisões 

individualizadas previstas por lei, nomeadamente a área de atendimento ao público, o gabinete de 

atendimento ao Utente, o armazém, o laboratório e as instalações sanitárias [2]. Adicionalmente, 

a farmácia dispõe de uma área de receção e conferência de encomendas, de um gabinete de apoio 

para os funcionários e de um gabinete destinado à DT.  

 

1.3.1. Área de Atendimento ao Público 

A área de atendimento ao público da FPC (Anexo II) é um espaço amplo e bem iluminado, 

disposto no sentido de proporcionar aos utentes um ambiente acolhedor e de conforto. Esta área 

é constituída por duas zonas distintas: uma zona destinada à dispensa de medicamentos e 

aconselhamento farmacêutico que possui três balcões, cada um deles com dois postos de 

atendimento – seis postos de atendimento informatizados no total – e uma zona de 

aconselhamento e venda de produtos de dermocosmética e puericultura, com um balcão de 

atendimento individualizado dos restantes. Os utentes são atendidos por ordem de chegada, de 

acordo com um sistema de senhas que se localiza à entrada da farmácia, permitindo a divisão dos 

utentes nos grupos “Atendimento Geral”, “Atendimento Prioritário” e “Cosmética”. Dispostos 

atrás dos balcões de atendimento encontram-se vários lineares onde estão expostos medicamentos 

não sujeitos a receita médica (MNSRM) e outros produtos sazonais de maior procura. Na restante 

área da zona de atendimento ao público encontram-se inúmeros lineares e gôndolas, onde são 

expostos produtos de dermocosmética, higiene, puericultura, produtos promocionais e novos 

lançamentos, que captam a atenção do utente e permitem a divulgação de produtos de interesse. 

A disposição estratégica de todos os produtos e a sua organização por marcas e de acordo com o 

uso a que se destinam, além da possível rotação e reposicionamento dos produtos entre gôndolas 

ou lineares, permite a dinamização da imagem da farmácia, criando necessidades e oportunidades 

de compra de produtos. Na área de atendimento ao público existe ainda uma balança eletrónica 

com medidor de altura à qual os utentes têm acesso. 
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1.3.2. Gabinete de Atendimento ao Utente 

O Gabinete de Atendimento ao Utente (Anexo III) é um local reservado e individualizado 

da área de atendimento ao público, onde ocorre a prestação de serviços complementares ao 

atendimento. Nesta zona realiza-se o esclarecimento de dúvidas e prestação de informação 

individualizada e particular, bem como a realização de testes bioquímicos (glicémia, colesterol 

total, triglicerídeos), a medição da pressão arterial e a administração de injetáveis e de vacinas 

que não se encontram no Programa Nacional de Vacinação (PNV). É também neste espaço que 

são prestados cuidados básicos de primeiros socorros.  

Foi neste espaço que iniciei o contacto com o público através da medição da tensão 

arterial e realização de testes bioquímicos.  

 

1.3.3. Área de Receção e Conferência de Encomendas  

A área de receção e conferência de encomendas encontra-se interligada às zonas de 

armazenamento da farmácia e dispõe de acesso direto ao exterior, através de duas portas, uma 

lateral e uma traseira, facilitando a entrega de encomendas pelos respetivos distribuidores. Esta 

área está equipada com computadores, sensor de leitura ótica, impressora comum e impressora de 

códigos de barras. É também o local onde são feitas eventuais devoluções e procedimentos 

burocráticos e onde está armazenada toda a documentação referente à gestão de encomendas, 

nomeadamente faturas, notas de devolução e requisições de psicotrópicos e benzodiazepinas. 

Durante o início do estágio, as minhas funções foram desempenhadas principalmente 

nesta zona, efetuando receção de encomendas e gestão do armazenamento dos produtos das 

mesmas. 

 

1.3.4. Área de Armazenamento  

 A área de armazenamento da farmácia engloba várias unidades distintas de arrumação. A 

unidade principal (Anexo IV) é composta por um conjunto de gavetas deslizantes nas quais os 

medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM), nomeadamente comprimidos e cápsulas, são 

armazenados por ordem alfabética de princípio ativo e da menor embalagem para a maior; os 

antibióticos encontram-se na mesma unidade de armazenamento, mas estão separados dos 

restantes MSRM. Produtos que devem ser conservados a temperaturas entre os 2ºC e 5ºC são 

armazenados num frigorífico (Anexo V), também localizado na área de armazenamento.  

  Uma segunda unidade de armazenamento, também constituída por gavetas deslizantes, 

armazena separadamente xaropes, soluções e suspensões orais, artigos destinados à medição da 

diabetes, produtos para uso vaginal, cremes/pomadas/geles, gotas orais, gotas auriculares, 

supositórios, colírios, pílulas anticoncecionais, inaladores e vitaminas. Estes produtos encontram-

se organizados por ordem alfabética de nome comercial, para que a sua procura possa ser mais 

fácil e intuitiva, e da menor dosagem para a maior.   
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  Uma terceira unidade de armazenamento, constituída por prateleiras, permite a 

arrumação, em separado, de ampolas bebíveis, pós/granulados e soluções injetáveis, também 

ordenados por nome comercial. O armazenamento de excedentes da zona de atendimento ao 

público, nomeadamente de MNSRM e produtos de higiene íntima é feita em prateleiras junto da 

terceira unidade de armazenamento.  

A FPC possui ainda um armazém onde são guardados os excedentes de todas as unidades 

mencionadas; no armazém a organização é mais uma vez feita através da divisão em MSRM, 

MNSRM, produtos de cosmética e higiene corporal e excedentes da zona de atendimento ao 

público. 

Para que o bom funcionamento e sustentabilidade da farmácia sejam assegurados, no que 

diz respeito ao controlo dos prazos de validade dos medicamentos em stock, os produtos que têm 

uma validade mais curta são os primeiros a ser vendidos – First Expired, First Out (FEFO) – e 

para os produtos que não possuem prazo de validade, os que chegam primeiro devem ser vendidos 

em primeiro lugar – First In, First Out (FIFO). 

 

1.3.5. Laboratório 

O laboratório da FPC (Anexo VI) é uma área destinada à preparação de medicamentos 

manipulados extemporâneos, permitindo a satisfação das necessidades específicas dos utentes e 

a colmatação de eventuais limitações da indústria farmacêutica. Possui uma bancada de trabalho 

facilmente lavável, uma bancada de lavagem e material de laboratório usado na preparação de 

manipulados. Os manipulados cedidos são produzidos de acordo com as BPF, com vista à 

obtenção de um medicamento seguro e efetivo, tendo em conta o perfil fisiopatológico individual 

de cada doente[1]. É essencial que o farmacêutico, antes da preparação e cedência do 

medicamento manipulado (MM), faça uma entrevista clínica ao doente e interprete 

profissionalmente cada prescrição, com base em aspetos farmacoterapêuticos e farmacotécnicos, 

dando especial importância à forma farmacêutica, componentes não tolerados e 

incompatibilidades entre componentes[1]. A bibliografia e documentação relativas à preparação 

de manipulados, como a pasta de registo das matérias-primas e das fichas de preparação, 

encontram-se no laboratório. 

É também neste local que ocorre o armazenamento de matérias-primas de venda e de 

produtos destinados a uso próprio, devidamente separados de acordo com o seu estado físico e 

fim a que se destinam, estando organizados por ordem alfabética. 

Nos dias de hoje, devido aos enormes avanços na indústria farmacêutica, a preparação de 

manipulados ocorre com menor frequência que no passado, o que reflete a menor relevância 

destes produtos no fluxo de vendas na FPC. Mesmo assim, a reconstituição de preparações 

extemporâneas, como pós para solução oral, é frequentemente realizada e o MM mais comum é 

a solução oral de trimetoprim a 1%, destinada a bebés com infeções urinárias. 
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1.3.6. Gabinete da Direção Técnica 

O gabinete da DT destina-se ao exercício de funções administrativas, de gestão e de 

organização da farmácia, que estão a cargo da Diretora Técnica e da gerência. Esta área está 

equipada com dispositivos informáticos e uma mesa de reuniões onde são recebidos 

representantes de laboratórios e produtos farmacêuticos e onde se realizam as reuniões da DT 

com a equipa de trabalho. 

 

1.4. Recursos Humanos 

Numa área profissional em que o contacto com o público é o principal foco, os recursos 

humanos assumem um papel essencial para o bom funcionamento da empresa e fidelização dos 

utentes. A equipa da FPC prima pela empatia, conhecimento e dedicação em cada atendimento, 

tratando cada situação particularmente. A farmácia possui uma equipa multidisciplinar, 

constituída por 13 membros que se dividem em quadro farmacêutico e não farmacêutico (Anexo 

VII), de acordo com o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto[3].  

 

2. FONTES DE INFORMAÇÃO 

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, as farmácias devem dispor 

nas suas instalações de documentos de apoio à prática farmacêutica, nomeadamente a 

Farmacopeia Portuguesa, em formato de papel ou eletrónico, e outros documentos indicados pela 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. – INFARMED[3]. Entre eles 

encontram-se o Formulário Galénico Português, o Prontuário Terapêutico e o Índice Nacional 

Terapêutico. Na FPC, estes documentos encontram-se no gabinete da DT, acessíveis a todos os 

colaboradores em qualquer altura, sendo essenciais para o esclarecimento de dúvidas pontuais 

sobre indicações terapêuticas e posologias, interações, contraindicações, precauções e 

incompatibilidades de matérias-primas na produção de um manipulado. No entanto, e apesar de 

constituírem fontes de informação inquestionáveis, o ritmo da prática farmacêutica no dia-a-dia 

não permite a consulta frequente destes documentos. Para situações que exigem uma consulta 

rápida, a existência de ferramentas eletrónicas facilita o esclarecimento de dúvidas e, nesse 

sentido, a FPC dispõe de internet em todos os computadores, nos postos de atendimento ao 

público e na zona de receção e conferência de encomendas, através da qual os colaboradores 

podem consultar plataformas online. São exemplo o Centro de Documentação e Informação de 

Medicamentos da Associação Nacional de Farmácias (ANF), o Centro de Informação do 

Medicamento da Ordem dos Farmacêuticos e o site do INFARMED. Os documentos de 

divulgação fornecidos pelos delegados de diferentes laboratórios de medicamentos e produtos de 

cosmética são também úteis, tal como a informação constante do SIFARMA 2000. A 
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comunicação e espírito de entreajuda partilhada por todos os membros da equipa da FPC permite 

também a troca de informação e partilha de conhecimento. 

 

3. SISTEMA INFORMÁTICO 

 

O sistema informático utilizado pela FPC para gestão do serviço é o SIFARMA 2000, 

desenvolvido pela Glintt® e amplamente utilizado em farmácia comunitária a nível nacional. Este 

sistema foi desenvolvido com o objetivo de facilitar todo o processo de gestão e administração da 

farmácia, permitindo a simplificação da atividade farmacêutica. A sua utilização permite ainda a 

prestação de cuidados mais seguros e adequados, ao minimizar a ocorrência de erros e garantir a 

rastreabilidade de todos os procedimentos. Através do SIFARMA 2000 é possível o desempenho 

de inúmeras funções como a criação, envio e receção de encomendas, gestão de stocks e prazos 

de validade, gestão de vendas, faturação e emissão de lotes de receitas, controlo de entradas e 

saídas de psicotrópicos e estupefacientes, processamento e regularização de devoluções, 

atualização de preços, criação de fichas de produto e de fichas de cliente e consulta de informações 

sobre produtos, úteis aquando do atendimento ao público. Cada colaborador tem acesso ao sistema 

através de um código de acesso, o que permite a rastreabilidade de todos os processos e a 

responsabilização dos operadores pelos mesmos. 

Durante o estágio foi possível a familiarização com o sistema informático e o seu 

domínio, já que tive a possibilidade de contactar, em geral, com todas as funcionalidades do 

programa. As mais exploradas foram as funções que diretamente se relacionam com a receção e 

conferência de encomendas, com o atendimento ao público e com a procura de informação sobre 

produtos. 

 

4. ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO 

 

4.1. Gestão de Stocks 

Para garantir o ótimo funcionamento da farmácia e um serviço de qualidade, é 

indispensável realizar a gestão eficiente de stocks de forma a assegurar não só a prestação de 

cuidados de saúde à população, como também a viabilidade financeira da farmácia. Trata-se de 

um processo dinâmico e contínuo que deve acompanhar as oscilações do consumo de produtos e 

a sua sazonalidade, condições de negociação, margens de lucro e espaço disponível para o 

armazenamento. O SIFARMA 2000 constitui, atualmente, uma ferramenta muito útil na gestão 

de stocks já que permite a consulta de históricos de compras e vendas, bem como a determinação 

das quantidades mínimas e máximas dos produtos (definidas na ficha do produto e alteradas 

conforme necessidade), através das quais é possível gerar encomendas diárias e enviá-las para os 

diferentes fornecedores da farmácia. 
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4.2. Aquisição 

Aquando da aquisição de um produto farmacêutico, a farmácia passa a ser parte integrante 

do circuito próprio destes produtos. Inicia-se assim um processo faseado no qual o farmacêutico 

é responsável pelo armazenamento e conservação do produto após chegada à farmácia, até ao 

momento da sua dispensa ao utente.  

A aquisição de produtos pode ser feita a distribuidores grossistas ou diretamente aos 

laboratórios responsáveis pela sua produção. Na FPC, o critério que determina a escolha de uma 

ou de outra opção é a sustentabilidade económica, financeira e fiscal da compra, em função das 

condições comerciais apresentadas à farmácia, no que diz respeito ao prazo de pagamento e de 

entrega, às condições de transporte e a eventuais descontos aplicáveis. Os laboratórios com os 

quais a FPC trabalha diretamente são, entre outros, a Alter, Generis, Labesfal e Pierre Fabre®.  É 

também importante que a farmácia trabalhe em simultâneo com diferentes armazenistas, no 

sentido de existirem várias opções em caso de falta de produtos em determinado distribuidor. Os 

principais fornecedores da FPC são a OCP Portugal e a Alliance Healthcare, que possuem uma 

rotação de entrega de três a quatro vezes por dia. Uma vez definido um determinado stock, é 

necessário realizar os pedidos diários aos fornecedores, com o objetivo de repor os medicamentos 

em falta, consequentes das vendas realizadas diariamente. A encomenda é criada 

automaticamente através do SIFARMA 2000, por comparação dos stocks mínimos e máximos 

com o stock da farmácia no momento da criação da encomenda; cabe ao farmacêutico 

responsável, habitualmente o chefe de turno, a avaliação da proposta de encomenda criada, a sua 

validação e envio. Para além das encomendas diárias pré-estabelecidas, podem ser realizados 

pedidos urgentes aos fornecedores caso surja no atendimento uma necessidade pontual por parte 

do utente.  

A partir da quarta semana de estágio passou a ser-me atribuída a responsabilidade de 

processar encomendas realizadas por via telefónica, de caráter urgente, efetuando o pedido e 

rececionando-as. Estes procedimentos foram essenciais como introdução prática ao conceito de 

stock da farmácia e à gestão em armazém. 

 

4.3. Receção 

Depois de efetuada a encomenda, o passo seguinte no circuito do medicamento é a 

receção dos produtos pedidos. Na FPC, as encomendas são entregues através de uma porta lateral 

ou traseira, que permitem o acesso direto à zona de receção e conferência de encomendas, 

evitando assim a desestabilização da zona de atendimento ao público. Os produtos são entregues 

em contentores específicos (térmicos para os medicamentos da cadeia do frio), diferentes para 

cada fornecedor, identificados com o nome da farmácia e código de barras, e acompanhados da 

respetiva fatura ou guia de remessa (Anexo VIII) em duplicado.  
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Ao longo do estágio tive a possibilidade de realizar a receção de inúmeras encomendas, 

processo que deve ser iniciado pela conferência do número de contentores ou volumes 

rececionados, confirmação da presença da fatura e posterior verificação da compatibilidade entre 

a quantidade de produtos pedida e recebida. É também verificado o preço de faturação à farmácia 

de cada produto, prazo de validade e conformidade do produto (condições de conservação e 

integridade da embalagem) e é calculado o PVP para MNSRM. Todo o processo é realizado 

através do SIFARMA 2000, que permite a atualização do stock e dos preços, após receção da 

encomenda. Antes da conclusão da receção de uma encomenda é muito importante verificar se o 

número de produtos e o valor final processado no sistema informático é compatível com os 

apresentados na fatura, de modo a detetar um eventual erro e efetuar correções consequentes das 

variações eventualmente observadas. Após a conclusão deste processo, a fatura original é assinada 

pelo colaborador responsável pela receção da encomenda e arquivada por fornecedor. 

Os medicamentos pertencentes ao grupo dos psicotrópicos ou estupefacientes são 

enviados para a farmácia acompanhados de uma requisição de psicotrópicos/benzodiazepinas 

(Anexo IX), em duplicado. Após a sua receção, estes documentos devem ser assinados pela 

diretora técnica ou farmacêutico responsável, procedendo-se ao arquivo do documento original e 

ao envio do duplicado ao fornecedor. O código presente nas requisições é inserido no sistema no 

fim da receção da encomenda. 

 

4.4. Armazenamento 

 O armazenamento é uma etapa fundamental no circuito do medicamento e consiste na 

etapa subsequente à receção. A organização do armazém da farmácia é essencial, não só para o 

correto armazenamento e conservação dos produtos, mas também para a otimização do trabalho 

na farmácia. 

O armazenamento deve ter em conta critérios específicos, como o tipo de produto e a sua 

rotatividade, as condições de conservação, a quantidade em stock e o espaço físico disponível. 

Neste seguimento, os produtos da cadeia do frio são armazenados em primeiro lugar, a 

temperaturas entre os 2 e os 8ºC e os restantes produtos são posteriormente armazenados nos 

locais pré-definidos, ao abrigo da luz, a temperaturas inferiores a 25ºC e humidade inferior a 60%. 

Os valores destes parâmetros são verificados e registados semanalmente[1]. Para o efeito, na FPC 

existem três termohigrómetros que permitem a monitorização frequente da temperatura e 

humidade; o frigorífico possui ainda um sistema de alarme que dispara quando a temperatura 

atinge valores fora do intervalo definido. 

De acordo com aquele que é o conhecimento de um farmacêutico estagiário acerca da 

realidade do trabalho em farmácia comunitária, o armazenamento de produtos é, habitualmente, 

a primeira tarefa atribuída no estágio. Assim aconteceu durante o meu estágio na FPC. Apesar 

de uma tarefa muitas vezes monótona, o armazenamento de medicamentos permitiu-me a 
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assimilação de muita informação até ao momento desconhecida, nomeadamente os nomes 

comerciais correspondentes às substâncias ativas que são abordadas durante o Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas, as inúmeras dosagens existentes, as diferentes 

combinações de substâncias ativas existentes no mercado e as múltiplas formas farmacêuticas 

nas quais se materializam. Esta etapa foi, por isso, fundamental para que mais tarde me viesse a 

sentir confortável no atendimento ao público, permitindo o domínio da localização de todos os 

medicamentos e a realização de um atendimento focado no utente e não na procura dos produtos. 

 

4.5. Prazos de Validade, Devoluções e Quebras 

A FPC efetua o controlo mensal dos prazos de validade dos medicamentos e produtos de 

saúde, de modo a garantir que não existem produtos para venda fora do prazo, nem produtos cujo 

prazo de validade não seja compatível com o período necessário para o seu consumo na totalidade. 

Este controlo é efetuado em várias etapas diferentes do circuito do medicamento: no momento da 

receção de uma encomenda – o prazo de validade dos produtos recebidos deve ser compatível 

com o período estimado de permanência do mesmo na farmácia; no momento da dispensa do 

produto ao utente – o prazo de validade dos produtos dispensados deve corresponder ao tempo 

necessário para a sua toma; no fim de cada mês, num processo interno que inclui a emissão de 

uma listagem, elaborada pelo SIFARMA 2000, com todos os produtos cujo prazo de validade 

expira nos dois meses seguintes. A listagem é conferida manualmente através da verificação do 

stock dos produtos e respetivos prazos. Segue-se a separação dos produtos que efetivamente 

apresentam uma validade compreendida no prazo definido, de modo a serem vendidos enquanto 

possível ou devolvidos ao respetivo fornecedor com a correspondente nota de devolução, cuja 

emissão retira os produtos do stock da farmácia.  

As devoluções podem também ocorrer por outros motivos, nomeadamente em caso de 

não conformidade do produto, pedido por engano, recolha de produtos declarada pelo 

INFARMED ou pelo fornecedor, prazos de validade curtos/expirados, quantidade enviada errada, 

entre outros. Todas as devoluções são acompanhadas de uma nota de devolução (Anexo X) na 

qual constam o número de unidades a devolver, motivo de devolução e número de fatura a que se 

refere. Uma vez confirmado o número de unidades e o preço de custo procede-se à impressão do 

documento em triplicado. As folhas são carimbadas e assinadas, sendo o triplicado arquivado na 

farmácia e o original e duplicado enviados juntamente com o produto para o fornecedor. Após 

receção do produto pelo fornecedor, e no caso de a devolução ser aceite, é emitida uma nota de 

crédito à FPC, no valor dos produtos a devolver ou ocorre o envio de produtos cujo valor 

correspondente ao valor da devolução realizada. Caso o fornecedor não aceite a devolução, é da 

responsabilidade da FPC encaminhar os produtos para a VALORMED®; em termos protocolares, 

esta situação é definida como Quebra de Produto. 
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Durante o estágio tive a oportunidade de assistir e de realizar de forma autónoma a 

conferência de prazos de validade e a devolução de produtos. Em maio, a empresa Merck Sharp 

& Dohme procedeu à retirada voluntária do mercado do medicamento Cerazette (comprimidos 

revestidos por película, embalagem de 84 unidades), devido à ausência de folheto informativo 

(Anexo XI); a recolha voluntária ocorreu para as embalagens correspondentes ao lote afetado e 

este exemplo constitui uma das inúmeras situações com as quais me deparei, no âmbito das 

devoluções. 

 

5. DISPENSA DE MEDICAMENTOS E ACONSELHAMENTO FARMACÊUTICO 

 

O farmacêutico, em farmácia comunitária, tem como principal função a dispensa de 

medicamentos pelo contacto direto com o utente. Aquando da dispensa, o farmacêutico deve, 

além de transmitir ao utente ou cuidador toda a informação necessária para o correto uso do 

medicamento, fomentar a adesão à terapêutica no sentido de assegurar a eficácia e segurança do 

tratamento. Este processo deve ser feito de forma simples e envolver uma linguagem coerente e 

objetiva, adequada a cada utente, devendo ser transmitidas informações como a posologia, 

duração do tratamento, precauções de utilização e condições de conservação. 

Para que o desempenho desta função seja possível, é muito importante que o farmacêutico 

adquira competências técnicas, mas também capacidades de comunicação e de caráter social e 

humano que lhe permitam estabelecer uma relação de empatia e confiança com o utente.  

Durante o estágio, realizei atendimento ao público sob orientação e supervisão dos 

farmacêuticos após domínio de toda a logística da farmácia, o que permitiu a aplicação de 

conhecimentos adquiridos ao longo do Mestrado Integrado e o desenvolvimento de novas 

competências direcionadas para o aconselhamento farmacêutico. A maioria dos episódios de 

atendimento ao público implicaram a dispensa de MSRM perante apresentação da respetiva 

prescrição médica, tendo muitos deles incluído medicação para o controlo de doenças crónicas 

como a diabetes e hipertensão; surgiram também diversos casos de aconselhamento 

farmacêutico, nos quais tive a oportunidade de aconselhar, após uma conversa com o utente para 

compreensão dos seus sintomas, o/os MNSRM que se adequavam a cada caso. 

  

5.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, medicamento sujeito a 

receita médica é todo o medicamento que apenas pode ser dispensado mediante apresentação de 

receita médica, emitida de acordo com as exigências preconizadas na lei[4]. Estão sujeitos a 

receita médica: medicamentos que possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou 

indiretamente, quando usados para o fim a que se destinam ou quando utilizados com frequência 

em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam; medicamentos que 
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contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações 

adversas seja indispensável aprofundar; medicamentos que se destinem a ser administrados por 

via parentérica. 

Durante o estágio realizado foi possível a perceção de que grande parte dos atendimentos 

inclui MSRM, representando estes uma parte significativa da faturação da farmácia.  

 

5.1.1. Receita Médica 

A prescrição de medicamentos efetua-se mediante receita médica, devendo obedecer às 

disposições legais em vigor[5], com vista ao uso correto e racional do medicamento, além da 

garantia da saúde pública. A receita médica inclui, obrigatoriamente, a denominação comum 

internacional da substância ativa indicada para a patologia do utente, a forma farmacêutica, a 

dosagem, a apresentação, a quantidade e a posologia[5]. No entanto, existem algumas situações 

nas quais é permitido incluir a denominação comercial ou indicação do titular de Autorização de 

Introdução no Mercado do medicamento, como em situações que não exista medicamento 

genérico, quando o medicamento não é comparticipado pelo Estado ou em casos de justificação 

do prescritor – medicamento com margem ou índice terapêutico estreito, intolerância ou reação 

adversa prévia ou continuidade de tratamento superior a vinte e oito dias[5]. 

As receitas médicas, de acordo com os medicamentos que englobam, podem dividir-se 

em receita médica renovável e não renovável, receita médica especial e receita médica restrita. 

As primeiras têm validade têm validade de seis meses após a prescrição e são materializadas em 

três vias, incluindo MSRM que se destinam a determinadas doenças ou tratamentos prolongados 

e que pela segurança da sua administração podem ser adquiridos mais que uma vez, sem 

necessidade de nova prescrição médica[5]. As receitas médicas não renováveis incluem MSRM 

para tratamentos agudos ou de curta duração e por isso a sua validade é de 30 dias. A receita 

médica especial inclui medicamentos psicotrópicos e estupefacientes e a receita médica restrita 

engloba medicamentos de uso exclusivo em hospital, para o tratamento de patologias 

diagnosticadas em ambiente hospitalar e para doentes em regime de ambulatório[5], não 

existindo, por esse motivo, no contexto de farmácia comunitária.   

Segundo a Portaria n.º 224/2015, a prescrição de medicamentos deve ser 

preferencialmente efetuada por via eletrónica, podendo excecionalmente e em casos específicos, 

previstos por lei, ser feita por via manual[5]. As receitas eletrónicas  podem ser desmaterializadas 

– sob a forma de mensagem no telemóvel, e-mail ou guia de tratamento (Anexo XII), ou 

materializadas – em papel; em ambos os casos está presente o número da prescrição, o código de 

acesso e dispensa e o código do direito de opção, que permite o acesso do farmacêutico à 

prescrição médica através do SIFARMA 2000 e posterior cedência de medicamentos[5]. Estas 

receitas permitem ao utente decidir se pretende aviar toda a medicação ou apenas uma parte, 

podendo levantar a restante noutro dia e noutra farmácia, de acordo com a validade da prescrição. 
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As receitas manuais, por sua vez, podem apresentar-se na forma pré-impressa (Anexo XIII (A)), 

na qual o médico redige manualmente os medicamentos prescritos, ou informatizada. Este tipo de 

receita apenas permite a dispensa da medicação de uma única vez e implica a impressão no verso 

da receita (registo dos medicamentos cedidos) e garante que o utente exerceu o direito de opção 

(Anexo XIII (B)). São consideradas situações excecionais de prescrição manual a falência do 

sistema informático, a inadaptação fundamentada do prescritor, previamente confirmada e 

validada anualmente pela respetiva Ordem profissional, a prescrição ao domicílio ou a prescrição 

de um máximo de quarenta receitas por mês.  

A prescrição eletrónica com desmaterialização da receita tem como objetivo a 

racionalização do acesso ao medicamento no âmbito do Serviço Nacional de Saúde (SNS), além 

de permitir o aumento da segurança na prescrição e dispensa de medicamentos e a diminuição de 

erros[6]. Ainda que sejam necessários alguns ajustes para otimizar o processo, este modelo de 

prescrição simplifica o processo de dispensa e de gestão da medicação e utiliza as potencialidades 

das tecnologias em proveito do funcionamento integrado do Sistema Nacional de Saúde.  

 Durante o estágio realizado foi percetível a adaptação rápida das faixas etárias mais 

jovens à prescrição por via eletrónica, enquanto os utentes mais velhos ainda se encontram em 

adaptação. De modo a facilitar a adaptação dos utentes e minimizar possíveis erros na toma dos 

medicamentos, na FPC toda a equipa tem o especial cuidado, aquando da dispensa de dois ou 

mais medicamentos, de escrever em cada embalagem a posologia e, se necessário, a hora da 

toma e condições específicas de armazenamento, além de esclarecer todas as dúvidas que possam 

surgir relativamente a efeitos secundários ou contraindicações. 

 No momento da dispensa de medicamentos, o farmacêutico tem a obrigação de fazer a 

validação da receita médica, nomeadamente avaliar se todos os dados necessários previstos por 

lei estão presentes, como o número da receita, local de prescrição ou respetivo código, 

identificação do médico prescritor, nome do utente, etc.[5]. Além disso, deve apresentar espírito 

crítico face às prescrições presentes nas receitas, avaliando e corrigindo eventuais erros na 

posologia, forma de administração ou quantidade de embalagens necessária para o tratamento.  

Ao longo do estágio fui confrontada com várias situações que requereram intervenção 

farmacêutica, através do contacto com o médico prescritor, como foi o caso de um utente com 

prescrição de Zentel®, para tomar 1 comprimido de 12/12horas, durante 3 dias, quando a 

posologia é de apenas 1 comprimido, uma só vez, ou de um utente com prescrição de uma 

suspensão oral (antibiótico) de 100mL quando a duração do tratamento implicava 180mL. 

 

5.1.2. Dispensa de Psicotrópicos e/ou Estupefacientes 

Os psicotrópicos e/ou estupefacientes são medicamentos que, por atuarem ao nível do 

Sistema Nervoso Central, podem desencadear fenómenos de tolerância, dependência física e 

psíquica e alteração comportamental. Por esse motivo, a sua dispensa requer emissão de receita 
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médica especial (Anexo XIV (A)) e inclui vários procedimentos que não se verificam na dispensa 

de outros medicamentos. Estas substâncias estão descriminadas no DL n.º 15/93, de 22 de janeiro 

(tabelas I e II) e no n.º 1 do artigo 86.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro e 

não podem constar de receita materializada ou por via manual onde sejam prescritos outros 

medicamentos ou produtos de saúde[5]. A sua prescrição, quando materializada, deve ser 

acompanhada da sigla RE. 

 A aquisição pela farmácia e pelo doente de estupefacientes e/ou psicotrópicos rege-se por 

lei própria, de acordo com a Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho, estando estes medicamentos 

sujeitos a controlo rigoroso de toda a sua a movimentação. A aquisição de psicotrópicos pela 

farmácia é acompanhada de uma guia de requisição, que possui informações relativas aos 

psicotrópicos transportados, como a designação, quantidade, data do pedido e número da 

requisição. Após ser dada entrada, os psicotrópicos são armazenados numa gaveta fechada à 

chave, sendo a guia de requisição original (registo de entrada de psicotrópicos) armazenada na 

farmácia por um período de três anos, enquanto o duplicado é reenviado para o fornecedor, 

devidamente carimbado e assinado pela diretora técnica ou farmacêutico responsável. Aquando 

da dispensa destes medicamentos, o farmacêutico procede ao preenchimento de um formulário 

com os dados do utente e do seu representante (caso não seja o próprio a levantar a medicação), 

no SIFARMA 2000; se se tratar de uma receita manual, o utente ou o seu representante deve 

assinar o verso da receita de forma legível para comprovar a dispensa efetuada, o que não é 

necessário para a receita eletrónica. A cedência de psicotrópicos só é permitida a utentes com 

mais de 18 anos, mesmo que se trate do utente a quem se destina a medicação. Após a conclusão 

da venda, é impresso um documento, denominado Documento de Psicotrópicos (Anexo XV (B)), 

que é anexado à cópia da receita, assinado pelo farmacêutico responsável e arquivado numa pasta 

(registos de saída de psicotrópicos). 

 Mensalmente, é emitida uma listagem dos estupefacientes e psicotrópicos dispensados, 

para conferência na farmácia. Esta mesma listagem deve ser enviada ao INFARMED até ao dia 

8 do mês seguinte à dispensa, juntamente com uma cópia das receitas manuais[5]. No final de 

cada ano civil, o balanço das entradas e saídas de estupefacientes e psicotrópicos deve ser enviado 

ao INFARMED[5]. 

 Durante o atendimento ao público, foram-me apresentadas receitas especiais, que pude 

processar sempre sob supervisão de um farmacêutico. Tive ainda a oportunidade de dar entrada 

de encomendas contendo psicotrópicos e estupefacientes, podendo assim inteirar-me do processo 

necessário para a sua receção e armazenamento. 

 

5.1.3. Regime de Comparticipação de Medicamentos 

A comparticipação do Estado no preço dos medicamentos prescritos aos utentes do SNS, 

beneficiários da Direção Geral de Proteção Social e Funcionários e Agentes de Administração 
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Pública (ADSE), é estabelecida com base num sistema de escalões, que determina a percentagem 

paga pelo Estado em função da classificação farmacoterapêutica do medicamento. A 

comparticipação varia de acordo com as indicações terapêuticas do medicamento, a sua utilização, 

as entidades que o prescrevem, entre outros fatores. Verifica-se ainda a existência de um regime 

especial de comparticipações em casos específicos previstos por lei, nomeadamente no caso de 

alguns pensionistas, patologias especiais e grupos especiais em que os utentes beneficiam de 

outros organismos de comparticipação além do SNS, como é o caso da Caixa Geral de Depósitos 

(CGD), Serviço de Assistência Médico-Social (SAMS), SAVIDA, entre outros. Consoante o 

plano de comparticipação, é atribuído um número, lote e série à receita, no momento da dispensa 

do medicamento sujeito a receita médica.  

No decurso de quatro meses de estágio, deparei-me com inúmeras situações de 

comparticipação por diferentes organismos, tanto ao nível do atendimento ao balcão, como na 

organização e divisão das receitas por organismos. Durante o atendimento ao balcão, a maior 

parte dos regimes de comparticipação pertenciam ao SNS, Caixa Geral de Depósitos (CGD) e 

Serviços e Assistência Médico Social (SAMS).  

 

5.1.4. Conferência de Receituário e Faturação 

Para que a farmácia possa obter o reembolso do montante correspondente à 

comparticipação de medicamentos, é necessário proceder à verificação do receituário e ao seu 

envio para o respetivo organismo de comparticipação. Para minimizar os erros, na FPC o 

receituário é conferido e organizado diariamente, por organismo de comparticipação; esta função 

fica a cargo de dois colaboradores responsáveis, sendo a tarefa de caráter rotativo mensal. Depois 

de verificadas e confirmadas, as receitas são agrupadas em lotes de 30, de acordo com a sua ordem 

de dispensa. Quando os lotes ficam completos, é impresso, envolto e carimbado o respetivo 

“Verbete de Identificação do Lote”, que permite a sua organização e identificação. No final de 

cada mês, a faturação é fechada e o receituário é enviado para a ANF e para o Centro de 

Conferência de Faturas do SNS, que fatura a cada organismo individualmente; são impressas 

quatro cópias das faturas, três enviadas e uma guardada na contabilidade da farmácia. Caso sejam 

detetadas irregularidades em alguma receita enviada, estas são devolvidas à farmácia, que procede 

à sua correção, se possível, e as reenvia no mês seguinte. O processo de verificação do receituário 

ocorre apenas para receitas materializadas, já que as receitas eletrónicas chegam 

automaticamente, através do sistema informático, à ANF e Centro de Conferência de Faturas. 

Durante o estágio realizado, tive oportunidade de acompanhar de perto todo o processo 

de conferência de receituário e organização das receitas em lotes. 
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5.2. Medicamentos e Produtos Manipulados 

De acordo com a Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho, MM corresponde a qualquer 

fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um 

farmacêutico. De acordo com a mesma Portaria, o processo de preparação de medicamentos 

manipulados nas farmácias deve seguir as BPF, que incidem em oito vertentes: pessoal, 

instalações, equipamentos, documentação, matérias-primas, material de embalagem, 

manipulação, controlo de qualidade e rotulagem[7]. Todas estas preparações são acompanhadas 

da elaboração da ficha de preparação (Anexo XV), embalamento e rotulagem, instruções especiais 

de utilização e cálculo do preço de venda ao público (PVP). Este cálculo é realizado num 

documento específico (Anexo XVI) e é feito com base no valor dos honorários da preparação, no 

valor das matérias-primas e no valor dos materiais de embalagem[8]. 

Para que um MM seja executado pela farmácia e comparticipado pelo SNS ou outros 

sistemas complementares, a receita (Anexo XVII) terá que incluir a expressão “medicamento 

manipulado” ou “FSA” (Faça Segundo a Arte). Os medicamentos manipulados comparticipáveis 

constam de lista a aprovar anualmente por despacho do Ministro da Saúde, mediante proposta do 

conselho de administração do INFARMED, e são comparticipados em 30% do seu preço[9]. 

Durante o estágio tive oportunidade de participar na preparação de diferentes 

manipulados, nomeadamente na preparação de misturas de pós e soluções orais de trimetoprim 

a 1%. 

 

5.3. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os MNSRM são medicamentos passíveis de ser dispensados sem apresentação de receita 

médica, já que não preenchem os requisitos que determinam a sua obrigatoriedade. Correspondem 

a medicamentos comummente designados de “venda livre” e podem ser adquiridos em farmácias 

ou nos locais de venda devidamente autorizados pelo INFARMED, que cumpram os requisitos 

legais e regulamentares[10].  

Devido ao crescimento da responsabilidade individual na manutenção da saúde, maior 

disponibilidade de informação acerca dos MNSRM e descentralização da sua venda, tem-se 

verificado um aumento do fenómeno de automedicação e dos efeitos prejudiciais consequentes. 

Por automedicação entende-se a utilização de MNSRM de forma responsável, sempre que se 

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

ou aconselhamento opcional de um profissional de saúde[11]. Esta alternativa é, nos dias de hoje, 

parte integrante do sistema de saúde e permite diminuir a procura dos hospitais e centros de saúde, 

em casos de maleitas menores ou mais frequentes. O papel do farmacêutico adquire, assim, 

especial importância nas situações de aconselhamento de MNSRM já que é da sua inteira 

responsabilidade a indicação do medicamento adequado e a promoção do uso correto e racional 

do mesmo. De modo a responder da melhor maneira às necessidades do utente, o farmacêutico 
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deve realizar uma entrevista de forma a compreender claramente qual o seu problema. O 

conhecimento da história clínica do utente, em termos de sintomatologia, comorbilidades e perfil 

farmacoterapêutico é da máxima importância para proceder à dispensa do MNSRM correto, 

quando aplicável. É também importante a recomendação de medidas não farmacológicas e a 

identificação de situações em que o utente deve ser orientado a procurar aconselhamento médico.  

Tendo em conta que a venda de MNSRM tem grande expressão na FPC, desde cedo pude 

contactar com as diferentes vertentes associadas ao seu aconselhamento, apercebendo-me da 

rotatividade dos produtos de acordo com a época do ano. Os mais frequentemente aconselhados 

e dispensados durante o meu estágio foram os antigripais, xaropes para a tosse, 

descongestionantes nasais e anti-histamínicos. A maior parte dos utentes que requisita um 

MNSRM particular corresponde a cidadãos atentos aos meios de comunicação e às campanhas 

publicitárias, e por isso fazem parte de um fragmento da população muito informado e exigente 

do ponto de vista do aconselhamento. Perante estas situações, prestar um atendimento correto, 

assertivo, direcionado e esclarecedor é essencial para estabelecer uma relação de confiança com 

o utente. 

Na FPC, além dos MNSRM, existe uma grande de variedade de outros produtos de venda 

livre, nomeadamente suplementos alimentares, que devem ser aconselhados como complemento 

a uma alimentação equilibrada e saudável, produtos para alimentação especial, destinados a 

utentes com necessidades nutricionais particulares, medicamentos e produtos de uso veterinário, 

cuja procura se torna maior entre a primavera e o outono (condições climáticas que favorecem o 

desenvolvimento de pulgas e carraças), produtos de cosmética e higiene corporal, que constituem 

parte significativa das vendas da FPC, artigos de puericultura e ainda dispositivos médicos. 

 

6. MARKETING NA FARMÁCIA PINTO DE CAMPOS 

 

De modo a garantir uma posição confortável num mercado cada vez mais competitivo, as 

farmácias devem investir num plano de marketing transversal às múltiplas vertentes e direcionado 

para diferentes momentos e grupos populacionais.  

Aliado a um serviço de qualidade que se baseia na inovação e privilegia a comunicação 

eficaz com o utente, a FPC tem um plano de divulgação estruturado que permite a sua 

diferenciação das restantes farmácias. As diferentes estratégias englobam a existência de uma 

página de Facebook, na qual são divulgadas todas as ações e promoções a decorrer e um site 

dinâmico e em constante atualização, com todas as informações sobre a farmácia e a sua equipa. 

Estes métodos de divulgação permitem o alcance de vários grupos populacionais, nomeadamente 

a população jovem, ativa e informada. 

Paralelamente, a FPC possui uma imagem profissional e dinâmica, obtida através da 

criação de montras cuidadas e originais e da organização do espaço de modo a proporcionar aos 
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utentes um ambiente de conforto. O posicionamento e rotatividade dos produtos de interesse, de 

acordo com a sua sazonalidade, e a comemoração de dias especiais – Dia da Mãe, do Pai, da 

Criança, dos Namorados – são também estratégias de marketing utilizadas pela FPC, com o 

objetivo de captar a atenção para determinados produtos e incentivar a sua compra.  

Um dos eventos promovidos pela farmácia no decorrer do meu estágio foi a “Feira da 

Proteção Solar” (Anexo XVIII), atividade realizada no dia 21 de junho – dia de início do verão, 

na qual a farmácia organizou um espaço no exterior, chamativo e original alusivo a esta época do 

ano, e realizou a divulgação de campanhas promocionais de protetores solares. O evento contou 

ainda com o aconselhamento farmacêutico personalizado e direcionado para cada situação 

particular e distribuição de amostras de produtos solares. Tive oportunidade de integrar a equipa 

responsável pela realização desta atividade, o que permitiu o alargamento de conhecimentos na 

área da proteção solar e o contacto direto com os utentes, numa situação mais informal. 

Acompanhar a adaptação das estratégias aplicadas a cada situação específica constituiu 

uma importante ferramenta que me permitiu compreender os diversos critérios de marketing e 

aplicar os conceitos teóricos à realidade prática.  

 

7. SERVIÇOS PRESTADOS PELA FARMÁCIA PINTO DE CAMPOS  

 

Nos dias de hoje, a população reconhece, cada vez mais, que a farmácia não corresponde 

apenas ao local de dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos, mas também a um espaço 

de promoção da saúde e bem-estar do utente. Esta alteração de paradigma resulta na necessidade, 

por parte das farmácias, de disponibilizar novos serviços e de atuar em vertentes de intervenção 

que vão ao encontro das necessidades da população. Neste sentido, na FPC há uma forte aposta 

nos serviços prestados aos utentes, de forma a proporcionar um acompanhamento farmacêutico 

mais pessoal e dinâmico, que fortalece a confiança que o utente deposita no farmacêutico. Alguns 

dos serviços prestados incluem a recolha de medicamentos, determinação de parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos e serviço personalizado de aconselhamento em dermocosmética. Pela 

consciência da sazonalidade de algumas situações que podem comprometer a saúde das 

populações, a FPC realiza, pontualmente, rastreios e ações de sensibilização. 

 

7.1. Recolha de Medicamentos 

Por razões de saúde pública e devido à sua especificidade, os medicamentos não devem 

ser tratados como qualquer outro resíduo urbano. A criação da empresa VALORMED®, em 1999, 

permitiu a introdução de um sistema de gestão de resíduos e surgiu da necessidade de proteção e 

preservação do ambiente, resultando da colaboração entre a Indústria Farmacêutica, 

Distribuidores e Farmácias[8]. A farmácia faz a recolha de embalagens vazias e medicamentos 

fora de uso, que são colocadas em contentores de cartão da VALORMED®. Uma vez cheios, os 
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contentores de recolha são selados, entregues aos distribuidores e transportados para um Centro 

de Triagem, onde os resíduos são separados e classificados para, finalmente, serem entregues a 

gestores de resíduos autorizados responsáveis pelo seu tratamento.[8] 

A consciencialização das pessoas para esta ação é uma tarefa contínua da 

responsabilidade do farmacêutico, sendo muito frequente a entrega de embalagens e 

medicamentos fora de uso na FPC. 

 

7.2. Determinação de Parâmetros Bioquímicos e Fisiológicos 

A FPC dispõe de serviços de determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos, de 

modo a proceder à avaliação de possíveis alterações fisiológicas e rastreio de modificações 

comprometedoras da saúde. Dentro das determinações realizadas, as mais frequentes incluem a 

medição de pressão arterial – requisitada com frequência diária – e determinação do peso, altura 

e Índice de Massa Corporal. Os testes rápidos realizados incluem a determinação dos níveis de 

colesterol total, glicémia e triglicéridos. É também possível a realização de testes de gravidez. 

Todos estes parâmetros são determinados e avaliados no gabinete do utente, podendo os 

resultados ser anotados em cartões de monitorização fornecidos pela FPC. Em caso de desvio 

muito acentuado dos valores de referência dos parâmetros, o utente deve ser orientado para o 

aconselhamento médico. 

Durante o meu estágio tive oportunidade de realizar inúmeras determinações, que me 

permitiram o primeiro contacto com o utente, antes do atendimento ao público. No desempenho 

destas funções, pude exercer um papel de sensibilização para a adoção de um estilo de vida 

saudável, através da abordagem de medidas não farmacológicas simples, tendo também 

reforçado a importância da adesão à terapêutica em casos de doença não controlada.  

 

7.3. Rastreios  

Os rastreios são ferramentas importantes na proteção da saúde, permitindo detetar 

precocemente algumas doenças ou problemas. No âmbito da prevenção, a FPC organizou, ao 

longo do meu estágio, vários rastreios capilares promovidos por marcas como a Innéov® e ainda 

um rastreio cardiovascular, com o objetivo de avaliar parâmetros que indicam o risco 

cardiovascular dos utentes aderentes. 

 

7.4. Aconselhamento Personalizado em Dermocosmética 

Em parceria com as marcas vendidas na farmácia, a FPC coloca à disposição dos utentes 

representantes de várias marcas, que dão a conhecer os produtos, promovem a compra dos 

mesmos e esclarecem todas as questões existentes. Durante o estágio, pude presenciar várias 

iniciativas, de marcas como a Caudalie® e Pierre Fabre®. Além disso, a farmácia dispõe de uma 
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colaboradora responsável pela área da dermocosmética, o que permite um aconselhamento de 

tratamentos cosméticos ou corretivos apropriados e personalizados para cada tipo de pele. 

 

8. FORMAÇÃO CONTÍNUA 

 

A profissão farmacêutica exige, em acréscimo à aprendizagem prática diária, a constante 

atualização de conhecimentos, já que a ciência corresponde a um processo dinâmico em constante 

alteração. Enquanto estagiária, tive a oportunidade de compreender a importância desta realidade 

e de participar em várias formações externas e internas, organizadas pelas várias marcas de 

produtos farmacêuticos e de dermocosmética, que me permitiram a familiarização com os 

produtos e o aumento da segurança no seu aconselhamento. O calendário de participação nas 

várias formações encontra-se no Anexo XIX. 

Para além destas componentes, a minha formação contínua ao longo do estágio foi 

potenciada pela orientação do mesmo segundo o tema “Uma Volta ao Mundo”. Fazendo uma 

analogia entre a minha permanência na FPC e uma viagem pelo mundo, a farmacêutica 

responsável pelo estágio, Dra. Ana Maria Pinto, propôs-me um jogo dividido por etapas, no qual 

cada etapa correspondia a uma viagem por um novo país (um novo tema no âmbito da farmácia) 

que deveria ser visitado numa semana. Para que eu pudesse obter o visto de entrada, visitar o país 

e garantir a saída, tive que cumprir os objetivos e tarefas que me eram dadas, de acordo com o 

tema de cada semana. Na primeira, segunda e terceira semana, correspondentes às semanas de 

integração, recebi todos os objetos necessários para iniciar a viagem (Anexo XX): um globo, onde 

assinalaria todos os países por onde passava, um passaporte e um bilhete de avião (só de ida) que 

me levariam a explorar o mundo. Nestas semanas, os principais objetivos incluíram conhecer a 

entidade patronal, a DT e toda a equipa da FPC, visitar e explorar todas as áreas da farmácia e a 

sua organização, praticar a técnica de aprovisionamento ativo, conhecer e dominar o circuito do 

medicamento e o programa SIFARMA 2000, conhecer o programa VALORMED® e identificar 

com clareza MSRM e MNSRM. Além dos objetivos foram-me apresentados desafios que punham 

à prova os meus conhecimentos. Na quarta semana iniciei a minha viagem pelo mundo, estando 

os temas de cada semana discriminados no Anexo XXI. Ao longo destas semanas propus-me a 

alcançar vários objetivos como o conhecimento e domínio do gabinete do utente e do atendimento 

no balcão, acompanhamento da elaboração, transmissão, receção e conferência de encomendas 

diretas e diárias e conhecimento e aviamento de receitas médicas, que culminaram na dispensa de 

MSRM e MNSRM de forma autónoma. Tive ainda a oportunidade de resolver casos clínicos 

colocados pela orientadora, que foram muito úteis na minha preparação para o atendimento ao 

público. A realização do Curriculum Vitae, cartão de visita e a planificação de projetos no âmbito 

do relatório de estágio foram também objetivos a alcançar. Esta dinâmica de estágio permitiu não 

só a assimilação de conhecimentos e domínio de todas as tarefas exercidas pelo farmacêutico em 
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farmácia comunitária, mas também a estimulação para a procura de conhecimento de forma 

autónoma. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente relatório poderá ser considerado um elemento de avaliação relativo ao estágio 

realizado da FPC, assumindo também um caráter monográfico consequente do desenvolvimento 

teórico de temas com impacto na sociedade atual. No entanto, se for feito um esforço de reflexão 

com vista a atribuir-lhe um maior impacto, conclui-se que se trata do reflexo de toda a 

aprendizagem inerente ao estágio, representando um ponto de partida para um contínuo 

investimento na formação, a partir de agora como profissional de saúde e não mais na qualidade 

de estudante. Representa o primeiro passo na definição de uma carreira profissional 

obrigatoriamente diferenciada, permanecendo a certeza da importância do papel do farmacêutico 

na sociedade e a perceção da relevância do exercício da atividade farmacêutica de forma 

consciente, digna e responsável.  

Independentemente do percurso profissional a traçar no futuro, estou certa de que as 

competências adquiridas neste estágio permitirão o desempenho de qualquer função como uma 

profissional competente, do ponto de vista científico e técnico. 
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PARTE II – INTERVENÇÕES FARMACÊUTICAS 

 

1. PANFLETO “O MELHOR CAMINHO PARA FÁTIMA” 

 

Durante o estágio realizado, com vista à atuação em vertentes de intervenção que vão ao 

encontro das necessidades da população, um dos projetos de intervenção que realizei consistiu na 

elaboração de um panfleto informativo (Anexo XXII), dirigido aos peregrinos.  

A idealização deste panfleto surgiu no fim do mês de abril e a sua distribuição ocorreu de 

5 a 11 de maio, altura em que, anualmente, milhares de peregrinos se deslocam a pé ao Santuário 

de Fátima por altura das peregrinações aniversárias. Este ano, com a visita do Papa Francisco para 

as Comemorações do Centenário das Aparições, que ocorreu entre os dias 12 e 13 de maio, o 

número de pessoas que se deslocou a Fátima foi ainda maior e por isso, a realização de uma ação 

de sensibilização surgiu como tema de interesse. A calendarização coincidiu com a altura de maior 

procura de produtos pelos peregrinos, de modo a intensificar a utilidade das informações 

prestadas. 

A ação centrou-se na sensibilização dos utentes para os cuidados que devem ser tidos 

antes e durante o percurso para Fátima. O panfleto incluiu conselhos para que os utentes da 

farmácia se sentissem preparados para a viagem, dados de forma simples e direta para garantir a 

compreensão de todos. Entre eles, a escolha dos materiais de vestuário e calçado mais adequados, 

cuidados de podologia e alimentação e caminhos menos perigosos. A ação de divulgação dos 

produtos necessários para a caminhada contribuiu ainda para o incentivo à compra dos mesmos. 

A ação permitiu também a demonstração do interesse da FPC e dos seus colaboradores pelo bem-

estar dos utentes.  

A distribuição dos panfletos ocorreu de forma ativa, nomeadamente através da sua 

distribuição aos utentes que mencionaram que iam fazer a peregrinação ou que tinham amigos 

que planeavam fazê-la. Ocorreu ainda a disponibilização dos panfletos nos balcões da FPC para 

que os interessados pudessem ler e levar. Foi também feita a publicação do panfleto nas redes 

sociais, através do Facebook, para que os conselhos chegassem ao maior número de pessoas 

possível.  

Ao longo da semana de distribuição dos panfletos, os utentes mostraram-se bastante 

recetivos ao projeto, pelo que o balanço global da presente intervenção farmacêutica é positivo, 

tendo sido atingidos os objetivos inicialmente traçados no sentido da promoção do bem-estar dos 

utentes da FPC. 
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2. PROJETO “OPERAÇÃO VERÃO SEM ESCALDÃO” 

 

O projeto “Operação Verão sem Escaldão” surgiu no âmbito da celebração do dia 

Mundial da Criança. A intervenção farmacêutica consistiu na realização de uma ação de 

sensibilização sobre a proteção solar, dirigida às crianças, importante devido à constante 

necessidade de sensibilização para os perigos do sol e a importância da proteção solar, à qual 

tantas vezes resistem.  

 

 A PELE 

A pele, que representa aproximadamente 16% da massa corporal[12], constitui o maior 

órgão do corpo humano e tem propriedades físicas que protegem o organismo do ambiente 

envolvente[13]. As suas funções incluem a regulação da temperatura corporal, manutenção do 

balanço de água e eletrólitos, transmissão de estímulos sensoriais, participação na síntese de 

vitamina D e proteção contra os efeitos nocivos da radiação[12]. A pele possui três camadas: a 

epiderme, camada mais superficial cujas características biológicas e físicas desempenham um 

papel importante na resistência ao stress ambiental – proteção contra agentes patogénicos 

infeciosos, agentes químicos e radiação ultravioleta (UV)[14]; a derme, camada inferior à 

epiderme, que aloja o tecido conjuntivo, vasos sanguíneos, folículos pilosos, nervos, glândulas 

sudoríparas e sebáceas e onde se acumulam as células imunitárias; e a hipoderme, tecido 

subcutâneo profundo constituído por gordura[12]. 

 Os queratinócitos – presentes na epiderme –, além da criação de uma barreira física 

altamente eficaz também acumulam melanina, substância produzida pelos melanócitos, que tem 

como função o bloqueio da penetração da radiação UV na pele[14].  

 

 A RADIAÇÃO SOLAR E OS SEUS EFEITOS 

A radiação solar que atravessa a camada de ozono e chega à superfície terrestre é um 

importante fator natural do clima da Terra e influencia de forma significativa o ambiente. A parte 

UV do espectro – 290 a 400nm – tem um papel determinante em muitos processos na biosfera[14], 

sendo benéfica para a saúde humana pela estimulação da síntese natural de vitamina D e 

endorfinas na pele[14]. No entanto, a radiação UV é também o fator de risco modificável mais 

importante para o desenvolvimento de cancro, já que a exposição dos seres vivos a níveis que 

ultrapassam a eficácia dos seus mecanismos de defesa conduz a profundos riscos para a 

saúde[14,15]. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a exposição excessiva à 

luz solar é, nos dias de hoje, amplamente aceite como a causa subjacente de efeitos prejudiciais 

na pele, nos olhos e no sistema imunológico[16]. A radiação UVB – 290 a 320nm – é a principal 

responsável pelo desenvolvimento do bronzeado, queimaduras na pele, cancro da pele, cataratas 

e outros efeitos na saúde humana[15]. A radiação UVA – 320 a 400nm –, por sua vez, atravessa 
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a epiderme e penetra na pele em grande profundidade até às células da derme, produzindo radicais 

livres e conduzindo ao fotoenvelhecimento, intolerâncias solares e alterações pigmentares.  

O aumento da incidência de cancro de pele nas últimas décadas está fortemente 

relacionado com o aumento da popularidade das atividades ao ar livre e exposição recreativa[16]. 

Assim, com vista a evitar lesões agudas e crónicas, a população deve limitar a sua exposição à 

radiação solar, adotando medidas de prevenção e proteção que variam consoante a sensibilidade 

de cada um à mesma[15]. 

 

 A PREVENÇÃO E A PROTEÇÃO SOLAR 

A exposição aos raios UV não ocorre apenas na praia, mas também praticando qualquer 

atividade ao ar livre. Deste modo, a adoção de medidas simples como evitar a exposição solar 

entre as 10h00 e as 16h00, procurar a sombra durante as horas de maior calor, usar chapéu, 

camisa/t-shirt e óculos de proteção, consumir frutas e legumes e beber muita água, são 

fundamentais para a manutenção da saúde[16,17]. A exposição à radiação deve ser feita de forma 

gradual para que a pele possa reagir de forma eficaz[17]. 

Para além de todos estes cuidados, o uso de proteção solar assume a máxima importância 

para evitar queimaduras, escaldões e lesões futuras na pele. A sua aplicação permite diminuir a 

quantidade de radiação UV que atinge a pele, através da absorção e/ou reflexão desta 

radiação[18]. A escolha do protetor deve ser adequada à idade de cada pessoa, ao seu fototipo, ao 

estado da pele e ainda ao tempo de exposição solar. Existem dois tipos de filtros solares: filtros 

físicos ou inorgânicos e filtros químicos. Os protetores solares físicos ou minerais são constituídos 

por pigmentos inorgânicos e agem como uma barreira física que não permite a passagem da 

radiação. Estes filtros não possuem efeitos tóxicos e bloqueiam a radiação UVA e UVB 

inespecificamente, sendo as partículas mais usadas o dióxido de titânio e o óxido de zinco[18]. 

Os protetores químicos, por outro lado, são constituídos por moléculas orgânicas que absorvem 

um ou mais comprimentos de onda específicos, transformando a radiação UV noutro tipo de 

energia inofensiva para o ser humano[18], sendo o butil-metoxidibenzoilmetano(I), derivado 

dibenzoilmetano, um dos filtros orgânicos mais usados. 

 

 INTERVENÇÃO NA SOCIEDADE 

Os programas de proteção solar são necessários para aumentar a consciencialização sobre 

os riscos das radiações UV para a saúde e para promover alterações no estilo de vida que poderão 

diminuir a tendência para o aparecimento do cancro de pele[16]. Além dos benefícios para a 

saúde, programas de educação eficazes podem fortalecer as economias nacionais, reduzindo o 

peso económico dos tratamentos do cancro de pele para os sistemas de saúde. O público-alvo 

destes programas deve incluir crianças, que devido ao seu dinâmico estado de crescimento, são 
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mais suscetíveis a ameaças ambientais do que os adultos[16]. Assim, as escolas são locais de 

grande importância para promover a proteção solar. 

 

 ATIVIDADE NA FPC  

Foi idealizada e posta em prática uma ação de sensibilização sobre a proteção solar, 

atividade simples, dinâmica e educativa, que contou com a presença de quatro turmas de crianças 

do 3º e 4º ano da escola Aquilino Ribeiro, em Viseu. A receção das turmas foi feita de forma 

faseada e a ação decorreu entre as 9h30 e as 16h00, no dia 14 de junho. A sua capacidade de 

compreensão e aplicação dos conhecimentos adquiridos permitiu a abordagem de conceitos 

específicos, já dados nas aulas, que puderam ser consolidados e aplicados ao longo da atividade. 

A ação realizou-se no espaço exterior à FPC e ocorreu em duas partes distintas. A 

primeira implicou uma pequena palestra (Anexo XXIII) sobre os diferentes tipos de pele, os 

efeitos da radiação solar e os cuidados a ter aquando da exposição ao sol, após a qual as crianças 

puderam experimentar diferentes protetores solares de marcas como ISDIN® e Bioderma®. A 

segunda parte consistiu numa visita à farmácia, onde foi possível expor às crianças quais as 

principais atividades do dia-a-dia do farmacêutico, bem como apresentar-lhes a grande variedade 

de produtos solares que existem. A ação culminou com a distribuição de crachás a todas as 

crianças, com um resumo dos cuidados que devem ser tidos aquando da exposição solar, e de 

amostras de diferentes marcas. Após cada apresentação, foi notável o interesse de todas as 

crianças, verificando-se a participação ativa e constante colocação de perguntas. O evento 

permitiu ainda a promoção e dinamização da FPC e dos seus produtos junto das crianças e 

professoras.  

Algumas imagens da ação de sensibilização encontram-se no Anexo XXIV. 
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3. ESTUDO SOBRE VACINAÇÃO EXTRA PROGRAMA NACIONAL DE VACINAÇÃO 

 

“Através da vacinação milhões de crianças foram salvas e tiveram a possibilidade de viver com 

mais saúde, mais tempo e melhor, uma vez que foram maiores as hipóteses para aprender, 

brincar, ler e escrever, sem sofrimento” 

Nelson Mandela 

 

 A VACINAÇÃO 

As vacinas são uma das formas mais seguras e economicamente mais eficazes de 

assegurar a saúde pública, já que previnem o aparecimento de doenças evitáveis, tornando 

possível o seu controlo, erradicação ou mesmo eliminação[19]. Além da proteção pessoal, trazem 

também benefícios para toda a comunidade, pois a transmissão da doença é interrompida quando 

a maior parte da população está vacinada. De acordo com a OMS, a vacinação evita 

aproximadamente 2 a 3 milhões de mortes pelas seguintes doenças: difteria, tétano, tosse convulsa 

e sarampo. No entanto, cerca de 19,5 milhões de crianças em todo o mundo falham ainda as 

vacinas básicas[20].  

Durante a última década foram feitos grandes avanços no desenvolvimento e introdução 

de novas vacinas e no alargamento do alcance dos programas de imunização. Cada vez mais 

pessoas são vacinadas e o acesso à imunização por faixas etárias além das crianças está a ser 

expandida. Como resultado da implementação da vacinação em todo o mundo, aliada a outros 

cuidados de saúde e intervenções de desenvolvimento – melhor acesso a água potável e 

saneamento, melhor higiene e educação –, o número anual de mortes de crianças abaixo dos cinco 

anos caiu de cerca de 9,6 milhões em 2000 para 7,6 milhões em 2010[21].  

Passo a passo, várias metas são alcançadas: as vacinas contra a hepatite B e Haemophilus 

influenzae tipo b tornaram-se parte do plano nacional de vacinação de inúmeros países, a 

poliomielite está perto da erradicação e o número de mortes causadas pelas doenças evitáveis por 

vacinação (difteria, sarampo, tétano neonatal, tosse convulsa e poliomielite) caiu de cerca de 0,9 

milhões em 2000 para 0,4 milhões em 2010, segundo a OMS[21]. Novas e mais sofisticadas 

vacinas, incluindo a vacina pneumocócica conjugada e vacinas contra infeção por rotavírus e vírus 

do papiloma humano, são hoje comercializadas globalmente, estando ainda a ser feitos esforços 

para encurtar o tempo de introdução de novas vacinas no mercado[21]. 

Os programas de vacinação universais promovem a equidade, oferecem igualdade de 

oportunidades, protegem a saúde e previnem doenças, independentemente do local onde as 

pessoas nascem ou do que são na vida[22]. O objetivo primordial é assegurar que o benefício total 

da vacinação está acessível a toda a população[21]. O Global Vaccine Action Plan consiste num 

programa mundial, da responsabilidade da OMS, cujas metas entre 2011 e 2020 incluem o alcance 

da erradicação da poliomielite, conhecimento dos alvos de cobertura da vacinação em todas as 
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regiões, países e comunidades, conhecimento os alvos de eliminação globais e regionais, redução 

da mortalidade infantil e desenvolvimento e introdução de novas vacinas e tecnologias. 

  

 A VACINAÇÃO EM PORTUGAL E O PROGRAMA NACIONAL DE VACINAÇÃO 

Portugal tem acompanhado a história e evolução da vacinação. Em 1812, foi publicada 

pela primeira vez uma recomendação para vacinação universal gratuita – vacina contra a varíola 

–, tendo sido disponibilizada na região de Lisboa[23]. Oficialmente, o PNV foi iniciado em 1965 

com a vacina contra a poliomielite, que na altura ainda causava mortes em Portugal. O grande 

impulsionador foi o Professor Doutor Arnaldo Sampaio, que veio posteriormente a ocupar o cargo 

de Diretor Geral da Saúde[23]. Após a imunização da poliomielite, foram introduzidas, em 1966, 

as vacinas para a tosse convulsa, difteria, tétano e varíola. Segundo a Comissão Técnica de 

Vacinação, entre a década anterior ao PNV (1956-1965) e a década de 2003-2012, verificou-se 

em Portugal uma redução de 39578 casos de tétano, difteria, tosse convulsa e poliomielite e de 

5246 óbitos por essas doenças[24]. Em 1974 iniciou-se a administração da vacina contra o 

sarampo e, em 1987, contra a rubéola e a parotidite. Em 2000, entraram para o PNV as vacinas 

para o Haemophilus influenzae b e para a hepatite B e em 2006 foi introduzida a vacina contra o 

meningococo C[24]. As últimas introduzidas foram a vacina contra o vírus do papiloma humano 

em 2008[24] e contra infeções por Streptococcus pneumoniae (13 serotipos) em 2016. 

O PNV tem sido atualizado ao longo dos anos, contando neste momento com 12 vacinas 

recomendadas até aos 18 anos (hepatite B, difteria, tétano, tosse convulsa, poliomielite, doença 

invasiva por Haemophilus influenzae do tipo b, infeções por Streptococcus pneumoniae, doença 

invasiva por Neisseria meningitidis do grupo C, sarampo, parotidite epidémica, rubéola e, apenas 

para raparigas, vírus do papiloma humano) e duas durante toda a vida (tétano e difteria)[22]. A 

introdução progressiva de novas vacinas ocorre com base na epidemiologia das doenças, na 

evidência científica do seu impacto na Saúde Pública, na sua relação custo-efetividade e na sua 

disponibilidade no mercado. O esquema de vacinação é proposto para toda a população, sendo as 

diferentes vacinas e doses distribuídas ao longo dos anos, desde o nascimento (Anexo XXV). No 

entanto, para que a vacinação seja bem-sucedida é necessário haver mobilização de vários 

intervenientes: autoridades, profissionais de saúde, políticos e sociedade.  

Os resultados do PNV em Portugal incluem a eliminação da poliomielite, da difteria, do 

sarampo, da rubéola e da rubéola congénita e controlo do tétano, meningite por Haemophilus 

influenza tipo b e por meningococo C, assim como os casos de hepatite B na infância e 

adolescência.  
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 VACINAS EXTRA PROGRAMA NACIONAL DE VACINAÇÃO  

O PNV tem revelado eficácia na proteção da população contra as doenças evitáveis nele 

inseridas e por isso é fortemente recomendado pela Direção Geral de Saúde, pediatras e médicos 

de saúde pública. No entanto, existe ainda um conjunto de outras vacinas sobre as quais a 

Comissão de Vacinas da Sociedade de Infeciologia Pediátrica e Sociedade Portuguesa de 

Pediatria já elaboraram recomendações[25]. Os pediatras têm o dever de informar as famílias 

sobre a existência destas vacinas e sobre as suas vantagens, sendo a opção da toma uma decisão 

partilhada entre o médico e a família. Por não preencherem os critérios para ser integradas no 

PNV, não são gratuitas e têm que ser adquiridas na farmácia ao preço comercial imposto pelos 

laboratórios de fabrico. Incluem as vacinas contra a bactéria Neisseria meningitidis do grupo B, 

contra o vírus papiloma humano na população masculina, contra o rotavírus, contra a varicela e 

contra o vírus da hepatite A. As mais frequentemente recomendadas pelos pediatras, neste 

momento, incluem a vacina contra a gastrenterite aguda, meningite e hepatite A. Estas vacinas 

apresentam elevados encargos económicos e por isso, nem toda a população opta por fazer este 

tipo de profilaxia.  

De facto, existe uma diferença substancial entre os motivos que levam à prescrição de 

uma vacina a nível individual e a prova dos seus benefícios para a saúde pública e ganhos 

decorrentes da sua inclusão no PNV. Por exemplo, até junho de 2015 a vacina contra infeções por 

Streptococcus pneumoniae não estava incluída no PNV, já que por vezes algumas vacinas são 

comercializadas e só posteriormente, quando se consideram preenchidos os critérios para a sua 

inclusão, é feita a proposta. Além disso, é necessário que o número de pessoas vacinadas seja 

suficientemente elevado para manter a imunidade individual e de grupo. 

 

 VACINA CONTRA O ROTAVÍRUS 

 O rotavírus é um dos agentes etiológicos mais frequentes da gastrenterite aguda, infeção 

muito comum em crianças nos primeiros anos de vida, tanto em países industrializados como nos 

países em desenvolvimento[26]. O vírus pode atingir qualquer criança, ocorrendo a infeção mais 

frequentemente entre os seis e os vinte e quatro meses. Os sintomas incluem diarreia aquosa 

severa, vómitos, febre e dor abdominal, podendo originar estados graves de desidratação. Nos 

países desenvolvidos, a maior parte das infeções por este vírus não necessita de hospitalização, 

mas o impacto desta patologia na saúde pública é muito significativo.  

 Neste contexto, foram desenvolvidas vacinas contra o rotavírus e em Portugal existem 

duas comercializadas, disponíveis desde 2006. As duas vacinas, ambas orais, têm estruturas e 

esquemas posológicos diferentes, além da variação no preço: a Rotarix® é administrada em três 

doses e o seu preço é 59,52€ e a Rotateq®, administrada em duas doses e cujo preço é 51,18€. As 

vacinas contra o rotavírus foram introduzidas em 90 países até o final de 2016 e a cobertura global 

foi estimada em 25%[20].  
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 VACINA CONTRA A HEPATITE A 

 A Hepatite A é a causa mais frequente de hepatite aguda no mundo e é altamente 

contagiosa. Mais de 80% dos adultos infetados com hepatite apresentam sintomas mas a maioria 

das crianças é assintomática[27]. A infeção pode também ser subclínica ou provocar um quadro 

agudo, quase sempre autolimitado, associado a febre, mal-estar, icterícia, colúria, anorexia, 

náuseas, vómitos e dor abdominal[19]. Os anticorpos produzidos em resposta à hepatite A duram 

toda a vida e previnem uma reinfeção. O vírus é transmitido por via fecal-oral, através do contato 

pessoa-a-pessoa ou consumo de água ou alimentos contaminados[27].  

 Desde fevereiro de 2017 foi identificado um surto de hepatite A em Portugal que surgiu 

no contexto de um surto a decorrer na Europa, com início em fevereiro de 2016[19]. 

 A vacinação é recomendada a crianças e adolescentes que viajem para países com 

endemicidade intermédia ou alta, tenham patologia hepática crónica, sejam hemofílicos e 

recebam hemoderivados, sejam candidatos a transplante de órgão, doentes infetados por VIH ou 

pessoas que pertençam a uma comunidade onde seja detetado um surto[26]. 

 Com vista à imunização contra a hepatite A, existem em Portugal duas vacinas: Havrix®, 

cujo preço é 17,34€, e Vaqta®, que custa 26,96€. Ambas são comparticipadas pelo SNS em 37%, 

administradas em duas doses e indicadas em indivíduos em risco de exposição ao vírus[28]. No 

entanto, as vacinas não se encontram acessíveis a toda a população já que se atravessa um período 

de escassez internacional de vacinas contra a hepatite A. Face à atividade epidemiológica atual, 

foi elaborada uma norma – Norma 003/2017, de 9 de abril – que determina quais os utentes 

elegíveis para vacinação.  

 

 VACINA CONTRA NEISSERIA MENINGITIDIS DO GRUPO B 

 A doença meningocócica é uma infeção grave causada por Neisseria meningitidis 

(meningococo). Dos 13 serogrupos conhecidos, a maior parte dos casos são provocados pelos B, 

C e Y[27,31]. Estas doenças são muitas vezes severas, com possibilidade de sequelas graves 

(amputações, cicatrizes deformantes, surdez e lesões cerebrais) e podem ser mortais. Após o êxito 

da vacinação contra a doença invasiva meningocócica do grupo C, o grupo B passou a ser 

predominante e é atualmente responsável por mais de 70% dos casos de doença invasiva 

meningocócica em Portugal. As bactérias disseminam-se através da troca de secreções 

respiratórias[30].  

 Em Portugal existe disponível no mercado uma vacina, Bexsero®, que custa 95,09€ e é 

administrada em duas a três doses dependendo da idade da criança. No entanto, de acordo com o 

CDC (Centers for Disease Control and Prevention), dados sobre as vacinas meningocócicas do 

grupo B sugerem que os anticorpos protetores diminuem consideravelmente rápido após a 

vacinação[27]. 
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 INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA  

Face à atualidade do tema da vacinação fora do PNV, surgiu um interesse alargado na sua 

exploração, na vertente da população pediátrica, de forma a avaliar a adesão da população a esta 

profilaxia, os motivos que levam os utentes a vacinar os seus filhos, o impacto do elevado custo 

das vacinas e a forma como a ocupação profissional influencia a decisão. Assim, foi desenvolvido 

um projeto que consiste num estudo acerca da posição dos utentes da FPC face à vacinação fora 

do PNV. A etapa prática consistiu na realização e distribuição de um inquérito (Anexo XXVI) 

simples e direto aos utentes da Farmácia Pinto de Campos, cujas respostas foram posteriormente 

analisadas. A distribuição do inquérito ocorreu durante uma semana, de 7 a 14 de julho. 

 

 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A amostragem obtida neste estudo incluiu 50 utentes da FPC que responderam de forma 

completa ao questionário apresentado. O público-alvo incluiu indivíduos que têm ou pretendem 

ter filhos, já que estes representam uma parte da população informada relativamente ao tema em 

estudo, possuindo as ferramentas adequadas para a tomada de decisão. 

A divisão da amostra populacional ocorreu de acordo com a faixa etária, género e 

ocupação profissional (Figura 1). De acordo com os resultados, os indivíduos que responderam 

ao questionário são quase na sua totalidade do sexo feminino e a maioria situa-se na faixa etária 

entre os vinte e trinta e cinco anos, sendo de realçar que 32% são profissionais de saúde. A divisão 

da amostra de acordo com a ocupação profissional permite a análise individual da tomada de 

decisão dos profissionais de saúde. Estes possuirão, à partida, conhecimentos científicos mais 

aprofundados que permitem a construção de uma opinião fundamentada, que se diferencia da 

opinião dos restantes, apoiada em conhecimentos básicos sobre a vacinação.  
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De acordo com os resultados, 94% dos inquiridos disseram vacinar ou planear vacinar os 

seus filhos. Esta percentagem mostra uma elevada aceitação e adesão à vacinação fora do PNV, 

apesar dos custos que esta profilaxia implica para a população. Os motivos que levam as pessoas 

a aderir incluem iniciativa própria e indicação médica. De facto, o papel dos pediatras na 

informação das famílias sobre a vacinação fora do PNV tem um impacto determinante na tomada 

de decisão, sendo que 74,4% dos inquiridos já vacinaram ou planeiam vacinar os seus filhos 

devido a aconselhamento médico.  

 

 

Na totalidade dos 50 inquiridos, 100% dos profissionais de saúde, 96,5% dos 

profissionais de outras áreas e 60% dos desempregados vacinaram ou planeiam vacinar os seus 

filhos (Figura 2). A menor percentagem de adesão à vacinação fora do PNV incluiu utentes com 

baixas condições económicas, facto que poderá ter influenciado a decisão, já que o único motivo 

evidenciado pelos inquiridos para a não vacinação foi “encargos económicos associados”. Foram 

selecionadas quatro vacinas, de acordo com as recomendações mais frequentes dos pediatras: 

contra o Rotavírus, Neisseria meningitidis do grupo B, vírus da Hepatite A e Streptococcus 

pneumoniae. Apesar de neste momento a vacina contra Streptococcus pneumoniae fazer parte do 

PNV, este facto só se verificou a partir de junho de 2015, pelo que era também uma das vacinas 

mais recomendadas, justificação para a sua inclusão no inquérito.  

 

  

16

29

5

16

28

3
0

5

10

15

20

25

30

35

Profissionais de Saúde Outras áreas Desempregados

Vacinação de acordo com a ocupação profissional

Número de Inquiridos Número de inquiridos que vacinam/planeiam vacinar os seus filhos

Figura 2 – Vacinação de acordo com a ocupação profissional 

 



FARMÁCIA PINTO DE CAMPOS 

 

31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o Figura 3, compreende-se que a administração das vacinas mais 

recomendadas é realizada de forma quase homogénea, apenas se destacando a vacina contra 

Neisseria meningitidis do grupo B e contra o vírus da Hepatite A, por uma diferença reduzida. De 

acordo com o inquérito foi ainda possível concluir que a grande maioria não opta apenas pela 

vacinação contra um único agente etiológico, administrando duas ou mais vacinas.  

 

Quando confrontados com a pergunta relativa à influência do preço na tomada de decisão 

de vacinação, 16% dos inquiridos admitiram que este teve impacto, seja na exclusão completa da 

vacinação ou na restrição da compra de alguma(s) vacina(s) (Figura 4).  
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CONCLUSÕES 

De facto, a administração de vacinas fora do PNV poderá conferir proteção individual, 

importante em situações de risco, já que a maior parte dos agentes etiológicos por elas cobertos 

são transmitidos pessoa-pessoa ou pela ingestão de alimentos. No entanto, torna-se fundamental 

que as recomendações sejam dadas correta e adequadamente e que a tomada de decisão seja feita 

de forma consciente e informada. A imunização fora do PNV não permite a proteção de toda a 

população mas se uma parte suficientemente grande de indivíduos de uma comunidade for 

imunizada, essas pessoas poderão reduzir a probabilidade de transmissão da doença na 

comunidade, protegendo indiretamente aqueles que não são imunizados[31]. Ainda assim, para 

permitir a imunização da comunidade, a porção da população que tem que ser imune varia de 

acordo com o agente infecioso[31]. Pelo facto de a administração de vacinas fora do PNV não ser 

sujeita a controlo estatístico, não é possível saber qual a percentagem de crianças vacinadas contra 

estes agentes etiológicos em Portugal, o que impede o estudo do seu efeito na imunização da 

comunidade. 

É importante salientar que a reduzida amostragem obtida não permite realizar análises 

estatísticas representativas da população. Ainda assim, surge como uma tentativa de determinar a 

posição dos utentes da FPC e as conclusões são claras: de maneira geral, os utentes da farmácia 

concordam com a vacinação fora do PNV, aderem a este tipo de profilaxia e não deixam que os 

preços e a falta de comparticipação deste tipo de vacinas interfiram na proteção dos seus filhos 

contra doenças cujas vacinas não pertencem ao PNV.  
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ANEXOS 

Anexo I – Fachada interior e exterior da FPC 
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Anexo II – Área de Atendimento ao Público 
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Anexo III - Gabinete de Atendimento ao Utente 
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Anexo IV – Unidade principal da zona de armazenamento 
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Anexo V – Zona de armazenamento dos medicamentos da cadeia do frio 
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Anexo VI – Laboratório 
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Anexo VII – Constituição da equipa técnica da FPC 
 

COLABORADOR CARGO / FUNÇÃO 

Dra. Mónica Couto Proprietária/ Gerente / Diretora técnica 

Sr. Graciano Couto Sócio / Gerente 

D. Dulce Couto Sócia / Gerente 

Dr. Gustavo Couto Sócio 

Dra. Isabel Ferreira Farmacêutica, chefe de turno 

Dra. Marlene Assunção Farmacêutica, chefe de turno 

Dra. Ana Maria Pinto Farmacêutica 

Dra. Vânia Fernandes Farmacêutica 

Dra. Catarina Rodrigues Farmacêutica 

Dr. Filipe Gonçalves Técnico de Farmácia 

Dra. Margarida Nunes  Técnica de Farmácia 

Dra. Joana Pousa  Técnica de Farmácia 

Dra. Maria Coelho Técnica de Farmácia 

Dra. Joana Branquinho Técnica de Farmácia 

Dr. Hugo Oliveira Técnico de Farmácia 

Sr. João Gomes Auxiliar de Farmácia 

Bárbara Mouro Conselheira de Dermocosmética 
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Anexo VIII – Fatura que acompanha as encomendas que chegam à FPC 
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Anexo IX – Requisição de substâncias e suas preparações constantes do Decreto-Lei n.º 15/93, 

de 22 de janeiro, com retificação de 20 de fevereiro. 
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Anexo X – Nota de devolução  
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Anexo XI – Circular informativa “Recolha voluntária de lote do medicamento Cerazette” 
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Anexo XII – Receita eletrónica  
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Anexo XIII – Receita manual pré-impressa (A) 
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Anexo XIII – Impressão no verso da receita manual (B) 

  



FARMÁCIA PINTO DE CAMPOS 

 

50 
 

Anexo XIV – Receita especial (A) 
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Anexo XIV – Documento de psicotrópicos (B) 
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Anexo XV – Ficha de preparação de manipulados da solução oral de trimetoprim a 1% 
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Anexo XV – Ficha de preparação de manipulados da solução oral de trimetoprim a 1% 

(continuação) 
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Anexo XV – Ficha de preparação de manipulados da solução oral de trimetoprim a 1% 

(continuação) 
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Anexo XVI – Documento de Cálculo do PVP da solução de trimetoprim a 1% 
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Anexo XVII – Receita de medicamento manipulado 
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Anexo XVIII – “Feira da Proteção Solar” na FPC 
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Anexo XIX – Formações frequentadas durante o estágio 

 

MARCA DIA TIPO DE FORMAÇÃO LOCAL 

Oral-B® 26 Abril Interna  

Fresubin® 27 Abril Interna  

Galènic® 22 Maio Externa (4h) Hotel Montebelo 

Filorga® 23 Maio Interna  

Isdin® 25 Maio Externa (4h) Hotel Montebelo 

OmegaPharma® 25 Maio Interna  

 

 

Outras: Reckitt®, Lierac®, Scholl®, Bioderma® Solares, Aboca® 
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Anexo XX – Objetos necessários para iniciar “Uma Volta ao Mundo” 

 

(A) O globo      (B) A bagagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) O passaporte     (D) O bilhete de avião  
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Anexo XXI – Cronograma de estágio e temas de cada semana 

SEMANA TEMA 

1ª Integração I – A bagagem 

2ª Integração II – O passaporte 

3ª Integração III – O bilhete de avião 

4ª Croácia – Gabinete do utente e medicamentos manipulados 

5ª Burkina Faso – Observação do balcão 

6ª Tanzânia – Pormenores práticos 

7ª Índia – Sistema respiratório 

8ª Mongólia – Sistema gastrointestinal 

9ª Coreia do Norte – Sistema Cardiovascular 

10 Macau – Suplementos alimentares 

11ª Nova Zelândia – Dermatologia e Dermocosmética 

12ª México – Antibióticos e anti-inflamatórios 

13ª Canadá – O que ainda não domino 

14ª Islândia – O que penso vs. O que digo 

15ª A chegada – Ou será uma nova Partida? 
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Anexo XXII – Panfleto de sensibilização “O Melhor Caminho para Fátima” 
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Anexo XXIII – Slides de apoio à apresentação “Verão sem Escaldão” 
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Anexo XXIII – Slides de apoio à apresentação “Verão sem Escaldão” (continuação) 
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Anexo XXIV – Ação de sensibilização “Operação Verão sem Escaldão”  
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Anexo XXV - Esquema nacional recomendado pelo Programa Nacional de Vacinação 2017 

Fonte: Leça A, Sarmento AM, Freitas G, Marques JG, Marques LH, Santos LA, et al (2016). 

Programa Nacional de Vacinação 2017. Direção Geral da Saúde[22] 
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Anexo XXVI – Inquérito sobre vacinação fora do PNV, distribuído na FPC
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RESUMO 

 

 Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares constituem uma importante vertente do trabalho 

desenvolvido pelos farmacêuticos e introduzem uma nova realidade que, apesar de menos 

representativa no setor, é uma área na qual o farmacêutico tem um papel central. Assim, o 

acompanhamento do trabalho em Farmácia Hospitalar torna-se relevante na procura de conhecimento 

das várias áreas nas quais o farmacêutico opera e na perceção da abrangência da profissão.  

 Neste relatório encontram-se descritas as atividades realizadas no decorrer do estágio 

profissionalizante e todos os trabalhos desenvolvidos no seu âmbito, pretendendo refletir o processo 

de aprendizagem desenvolvido ao longo de dois meses de estágio. 

 A participação no estágio de forma ativa foi essencial para assegurar a aquisição de 

conhecimentos, tanto sob o ponto de vista clínico, como da relação com outros profissionais de saúde 

e com o doente. 
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PARTE I - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESTÁGIO 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 No âmbito da conclusão do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, o presente 

relatório pretende refletir a aprendizagem ao longo dos dois meses de estágio no Centro Hospitalar e 

Universitário de Coimbra, Entidade Pública Empresarial (CHUC). Este estágio ocorreu entre janeiro 

e março de 2017 e permitiu complementar o ciclo de estudos frequentado na Faculdade de Farmácia 

da Universidade do Porto, entre 2012 e 2017, oferecendo uma perspetiva real sobre o mundo do 

trabalho. Sendo o CHUC constituído por vários polos, o estágio realizou-se efetivamente no polo dos 

Hospitais da Universidade de Coimbra, onde se encontram os Serviços Farmacêuticos (SF) centrais. 

 

2. FINALIDADE DO ESTÁGIO 

 

 O estágio profissionalizante realizado no CHUC, além da aplicação prática de conhecimentos 

teóricos, permitiu uma visão global do circuito do medicamento (CM) e perceção da importância da 

sua correta utilização. A passagem pelas várias áreas dos SF permitiu-me o desenvolvimento de 

competências importantes para o futuro como profissional, nomeadamente na relação com outros 

profissionais de saúde e com o doente. 

  

3. O CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E. 

 

 O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. é a entidade resultante da fusão dos 

Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC), do Centro Hospitalar de Coimbra e do Centro 

Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra. Do CHUC, fazem parte os Hospitais da Universidade de Coimbra, 

o Hospital Pediátrico, o Hospital Central, a Maternidade Bissaya Barreto, a Maternidade Dr. Daniel 

de Matos e o Hospital de Sobral Cid, dando cobertura à população da Região Centro do país. A fusão 

foi determinada pelo Decreto-Lei n.º 30/2011, de 2 de março, publicado em Diário da República, com 

o objetivo de “melhorar continuamente a prestação de cuidados de saúde, garantindo às populações 

qualidade e diversificação da oferta, universalizar o acesso e o aumento da eficiência dos serviços”[1]. 

Este hospital é, nos dias de hoje, um dos maiores do país e o seu staff inclui cerca de 5000 

funcionários[2]. O objetivo do CHUC é a prestação de cuidados de saúde de qualidade, num contexto 

de formação, ensino, investigação, conhecimento científico e inovação, assente em valores como o 

rigor, responsabilidade e integridade[3].  
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4. OS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

 

 A farmácia hospitalar designa-se, de acordo com o Decreto-Lei n.º 44 204, de 2 de fevereiro 

de 1962, como “o conjunto de atividades farmacêuticas exercidas em organismos hospitalares ou 

serviços a eles ligados para colaborar nas funções de assistência que pertencem a esses organismos e 

serviços e promover a ação de investigação científica e de ensino que lhes couber”[4]. 

 Os farmacêuticos hospitalares são profissionais de saúde responsáveis por matérias 

relacionadas com a seleção, aquisição, armazenamento, distribuição e utilização de medicamentos e 

produtos de saúde. Apesar de pertencerem a um grupo com menor representação na classe 

farmacêutica (8%), encontram-se, ainda assim, inseridos na segunda maior área profissional, sendo a 

primeira a farmácia de oficina[5]. Os farmacêuticos hospitalares integram os Serviços Farmacêuticos 

Hospitalares, que asseguram a terapêutica medicamentosa aos doentes e a sua qualidade, eficácia e 

segurança[6]. 

  

4.1. Localização das Instalações 

 Os SF inserem-se, em termos de estrutura organizacional, no Suporte à Prestação de Cuidados 

e a sua estrutura central encontra-se fisicamente localizada nos HUC, no Edifício Principal, piso -2, 

possuindo unidades de dimensão inferior nos vários hospitais do CHUC. Esta localização garante 

facilidade de acesso externo e interno, permitindo a comunicação facilitada com a zona de atendimento 

ao público, Unidade de Internamento, Urgência e Blocos operatórios, e permite a proximidade com os 

sistemas de circulação vertical (monta-cargas e elevadores), possibilitando uma logística simples.  

 

4.2. Recursos Humanos 

 Os SF são constituídos por uma equipa complexa e multidisciplinar da qual fazem parte 

farmacêuticos hospitalares, técnicos de diagnóstico e terapêutica, assistentes operacionais e assistentes 

administrativos, que em conjunto asseguram a execução das várias etapas do CM. Os SF estão 

regulamentados por Decreto-Lei próprio[4] e são dirigidos por um farmacêutico nomeado pelo 

Conselho de Administração, cargo que atualmente é ocupado pelo Dr. José António Lopes Feio[3].  

  

4.3. Sistema Informático  

 Atentando ao enorme fluxo de informação que diariamente existe no contexto hospitalar e 

tendo em conta a multiplicidade de áreas existentes nos SF, torna-se imperativa a utilização de um 

sistema informático que supra as necessidades dos profissionais de saúde, garanta a execução das 

diversas etapas do CM com a máxima eficácia e permita o sucesso da terapêutica medicamentosa. 

 No CHUC, a comunicação entre os SF e destes com os restantes profissionais de saúde ocorre 

através do Sistema de Gestão Integrado do Circuito do Medicamento (SGICM), um programa 

informático que permite centralizar numa plataforma todos os processos associados ao uso do 
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medicamento, aumentando a segurança da terapêutica e reduzindo os erros de medicação. Este sistema 

permite ainda a diminuição dos riscos de interações medicamentosas e a racionalização da terapêutica 

e dos diversos stocks nos serviços[7].  

 O SGICM possui diferentes áreas reservadas aos diferentes profissionais de saúde, sendo cada 

doente identificado através de um número, denominado número do Processo Único. Associado a este 

número encontram-se arquivadas todas as informações pertinentes acerca do doente, como doença de 

que padece, medicação feita em regime de internamento e ambulatório, número de internamentos e 

data dos mesmos.  

 Durante o estágio realizado foi possível observar a importância deste sistema informático e o 

seu contributo no trabalho diário dos farmacêuticos, nomeadamente na validação de prescrições e 

dispensa de medicamentos em ambulatório. No entanto, e apesar da inquestionável utilidade do 

SGICM, segundo a minha perceção da opinião geral dos profissionais de saúde dos HUC, existem 

ainda algumas lacunas a colmatar já que o sistema não funciona sempre na sua plenitude. 

 

4.4. Organização dos SF 

 De acordo com as responsabilidades e funções, os Serviços Farmacêuticos Hospitalares do 

CHUC são constituídos por várias áreas funcionais no que respeita a Medicamentos, Produtos 

Farmacêuticos e Dispositivos Médicos[6]: o setor da Farmacotecnia e Controlo Analítico, que integra 

a Unidade de Radiofarmácia, a Unidade de Preparação de Misturas Intravenosas (UMIV), a Unidade 

de Preparação de Citotóxicos (UPC) e a Unidade de Preparação de Medicamentos Não Estéreis 

(UPNE); o setor de Gestão e Aprovisionamento; o setor da Distribuição; o Setor dos Ensaios Clínicos; 

o Serviço de Informação do Medicamento e os Cuidados Farmacêuticos. 

 

5. SETOR DE GESTÃO E APROVISIONAMENTO 

 

O Setor de Gestão e Aprovisionamento é responsável pela disponibilização dos meios e 

serviços necessários à prestação de cuidados de saúde. Este setor encontra-se centralizado no piso -2 

do Edifício Principal dos HUC, nos SF e o seu objetivo primário é a satisfação das necessidades 

terapêuticas dos doentes, tendo por base a otimização dos recursos disponíveis. É composto por várias 

áreas: área de receção, armazém central, armazém de grandes volumes, antisséticos e desinfetantes e 

câmara frigorífica. 

O processo de gestão de medicamentos abrange as várias etapas do CM, tendo início na 

escolha do mesmo, de acordo com o Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos e com as 

necessidades dos doentes; segue-se a aquisição ou produção do medicamento e a sua distribuição pelos 

serviços, culminando na administração do medicamento ao doente.  

 Para garantir a utilização do medicamento de forma racional, clinicamente apropriada e 

economicamente sustentável existem, nos hospitais, Comissões Técnicas Hospitalares, órgãos de 
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caráter consultivo, constituídas por médicos, farmacêuticos e outros profissionais de saúde. Estas têm 

como função colaborar com o Conselho de Administração em matérias como Ética, Humanização e 

Qualidade, Controlo da Infeção e Farmácia e Terapêutica. É da sua responsabilidade assegurar a 

adequada gestão das inúmeras vertentes associadas ao medicamento, através da implementação de um 

conjunto de procedimentos para a correta utilização, e permitir o estabelecimento de ligações entre os 

serviços farmacêuticos e serviços clínicos[4]. Entre as várias Comissões Técnicas, destaca-se a 

Comissão de Farmácia e Terapêutica, à qual compete avaliar os custos da terapêutica em cada serviço, 

criar protocolos terapêuticos, dar parecer sobre novos medicamentos a adquirir, fomentar a elaboração 

de estudos de utilização de medicamentos e elaborar as listas de medicamentos de urgência que devem 

existir nos serviços clínicos[4]. Estas Comissões têm um papel relevante no âmbito das atuais políticas 

de saúde, com particular destaque para os gastos com medicamentos, tendo em conta a redução do 

investimento do Estado Português na Saúde, devido ao período de crise que o país atravessa. 

 É também da responsabilidade do setor de Aprovisionamento: a gestão económica e 

existencial do medicamento (gestão física – níveis de stock, administrativa – suportes documentais e 

económica – métodos de aprovisionamento que minimizem os custos); a receção e armazenamento de 

produtos farmacêuticos (medicamentos gerais, hemoderivados, vacinas e 

psicotrópicos/estupefacientes); e a reposição de stocks para as diferentes unidades e Polos do CHUC. 

O armazenamento e distribuição dos produtos deve ser feito de acordo com dois princípios 

fundamentais: First Expired, First Out (FEFO) e First In, First Out (FIFO), que em conjunto com os 

critérios de arrumação (ordem alfabética, condições ambientais, termolábeis) permitem a gestão 

otimizada dos stocks. 

 

6. SETOR DA FARMACOTECNIA 

 

 A Farmacotecnia é o sector dos SF onde é realizada a formulação e preparação de 

medicamentos que não existem no mercado, na dose ou forma farmacêutica adequada às necessidades 

dos doentes[8].  

 Durante as últimas décadas, ocorreram no setor farmacêutico inúmeras mudanças, 

nomeadamente no desenvolvimento da Tecnologia Farmacêutica e no rigor dos critérios de qualidade 

dos medicamentos, que fomentaram a industrialização da produção de medicamentos[9]. No entanto 

e apesar destas evoluções, o Setor da Farmacotecnia continua a representar uma parte importante dos 

SF de um hospital já que permite uma abordagem personalizada à terapêutica face às necessidades de 

doentes oncológicos, geriátricos e pediátricos, entre outros.  

 A existência deste setor, nos hospitais do Sistema Nacional de Saúde, permite assegurar e 

garantir a resposta às necessidades específicas de determinados doentes, além de maior qualidade e 

segurança na preparação de medicamentos e redução considerável dos gastos, promovendo uma gestão 

otimizada de recursos [8].  
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 As principais funções do setor englobam a preparação de medicamentos que exigem técnicas 

assépticas, como preparação de bolsas para nutrição parentérica, adaptação de especialidades 

farmacêuticas comercializadas, reconstituição de formas farmacêuticas extemporâneas e 

acondicionamento de medicamentos em dose unitária[8]. 

 A Farmacotecnia no CHUC está organizada em várias Unidades: UMIV, UPNE, UPC e 

Radiofarmácia. Estas Unidades são responsáveis pela produção de medicamentos para diferentes 

serviços do hospital, nomeadamente para os doentes em regime de internamento, em regime de 

ambulatório e em Hospital de Dia.  

 Durante o estágio realizado, tive a oportunidade de passar pelos vários setores da 

farmacotecnia e de perceber que é um setor indispensável ao funcionamento de um hospital.  

 

6.1. Radiofarmácia 

 A Radiofarmácia é a vertente da Farmácia Hospitalar responsável pela gestão, produção, 

manipulação e cedência de radiofármacos. É uma área que abrange o estudo de aspetos farmacêuticos, 

químicos, físicos, bioquímicos e biológicos dos radiofármacos e engloba a compreensão do 

planeamento, preparação e controlo de qualidade dos mesmos[10]. 

 No CHUC, esta unidade encontra-se fisicamente integrada no Serviço de Medicina Nuclear, 

no piso -1 do Edifício Principal dos HUC, convenientemente localizada junto da sala de administração 

dos radiofármacos e das salas de obtenção de imagem, com a finalidade de minimizar a contaminação 

de outras áreas do hospital com material radioativo e assim reduzir a exposição de pessoal hospitalar 

e doentes à radiação. 

 Os radiofármacos, quando prontos para administração, correspondem a fármacos que 

incorporam um ou mais radionuclídeos, ou seja, moléculas que emitem radiação ionizante. Estes 

podem ser utilizados tanto no diagnóstico (emissão de radiação γ e β+), como na terapêutica (emissão 

de radiação α e β-), sendo que apenas 5% são usados com finalidade terapêutica[10]. Neste seguimento, 

a maioria das preparações realizadas na unidade de Radiofarmácia do CHUC, corresponde a fármacos 

para diagnóstico, administrados por via intravenosa, com vista à obtenção de imagens para 

diagnóstico/confirmação de uma patologia ou para a avaliação da função de órgãos como a tiroide, 

coração, fígado e rins. 

 Em Radiofarmácia, o fármaco é obtido a partir da associação de dois componentes: o 

radionuclídeo, que corresponde a uma partícula emissora de radiação, e o vetor farmacológico, uma 

molécula com propriedades estruturais ou químicas que determina a distribuição e comportamento 

fisiológico do radiofármaco e permite a sua fixação preferencial em determinado órgão ou tecido. Os 

radiofármacos geralmente não têm qualquer efeito farmacológico, já que são utilizados em quantidades 

muito reduzidas; assim, não existe relação dose-resposta, o que os distingue dos medicamentos 

convencionais[10].  
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 A radiação é uma característica inerente a todos os radiofármacos e, por este motivo, os 

doentes recebem sempre uma dose inevitável de radiação; no caso dos radiofármacos terapêuticos, é a 

radiação que produz o efeito terapêutico[10]. O radioisótopo mais utilizado no diagnóstico para 

obtenção de imagiologia é o tecnécio-99-metaestável (99mTc), um radioisótopo artificial obtido a partir 

de geradores existentes na Unidade, que tem um tempo de semivida curto (6h) e emite radiação γ. Por 

outro lado, o radionúclideo mais comum na terapêutica é o iodo-131 (131I), que emite radiação β e é 

utilizado, por exemplo, no tratamento do carcinoma medular da tiroide e doença de Graves, devido à 

sua capacidade de destruição celular. Na unidade são ainda realizadas tomografias por emissão de 

positrões (PET), a partir da administração de Flúor-18 (radionuclídeo que emite positrões) aos doentes.  

 Tendo em conta a particularidade das características dos radiofármacos, a sua preparação e 

uso são alvo de legislação própria, constante do Decreto-Lei nº180/2002 de 8 de agosto, que visa o 

“estabelecimento de normas básicas de segurança relativas à proteção da saúde, dos trabalhadores e da 

população em geral, contra os perigos resultantes das radiações ionizantes”[11]. Existem alguns 

princípios fundamentais aquando do manuseamento dos fármacos radioativos; são eles a distância da 

fonte (utilização de pinças e afastamento dos produtos radioativos quando não estão a ser 

manipulados), proteção na fonte (utilização material de proteção, nomeadamente protetores de seringa 

e recipientes de transporte em chumbo) e minimização do tempo de manipulação já que, quanto menor 

o tempo de exposição, menor a quantidade de radiação para o operador. 

 Durante o estágio realizado, tive a oportunidade de acompanhar, durante uma semana, o 

trabalho realizado na Unidade de Radiofarmácia do CHUC. Por ser uma área totalmente nova e 

muito específica, grande parte do tempo foi passado a estudar uma seleção de referências 

bibliográficas que permitiram a melhor compreensão da componente teórica. Foi ainda possível 

acompanhar o trabalho das farmacêuticas na preparação diária dos diferentes radiofármacos, sendo 

disso exemplo os seguintes kits: Stamicis® (usado em cintigrafia de perfusão do miocárdio)[12], 

Ceretec® (usado em cintigrafia cerebral)[13], Mertioscan® (usado em estudos da função, morfologia 

e perfusão dos rins e caracterização do débito urinário)[14] e Macrotec® (usado em cintigrafia de 

perfusão pulmonar)[15]. Outras atividades que pude acompanhar incluíram a geração de tecnécio 

nos geradores da Unidade, a marcação de leucócitos com crómio 51 (51Cr), o controlo de qualidade 

dos kits (Stamicis® e Macrotec®) e centrifugação de soro autólogo, a partir do sangue de doentes com 

patologias oculares que resultam em secura extrema do olho ou lesão da córnea (apesar de não ser 

um procedimento que inclua material radioativo, é feito no laboratório da Unidade de 

Radiofarmácia).  

 

6.2. Unidade de Preparação de Citotóxicos  

 A UPC é a área da Farmacotecnia responsável pela preparação de medicamentos destinados 

ao tratamento oncológico. 
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 A evolução do panorama da Oncologia tem revelado um aumento significativo do número de 

novos casos de cancro devido a alterações significativas na estrutura da pirâmide populacional e 

alterações do estilo de vida; observa-se ainda um aumento da procura de tratamento, o que exige o 

aumento dos recursos técnicos e humanos disponíveis[16]. 

 A UPC dos HUC encontra-se localizada no Edifício S. Jerónimo, piso 0, fisicamente separada 

dos SF centrais. A existência de uma unidade de preparação centralizada de citotóxicos permite uma 

melhoria da qualidade e segurança do processo de produção, por especialização das equipas, 

otimização das condições físicas e rentabilização de recursos[17]. O Edifício S. Jerónimo corresponde 

ao Hospital de Dia dos HUC, onde são tratados os doentes oncológicos que não se encontram em 

regime de internamento. Os fármacos produzidos na UPC são destinados ao tratamento de neoplasias 

malignas, tendo como objetivo a cura, prolongamento da vida ou apenas caráter paliativo, permitindo 

a melhoria dos sintomas associados à doença. 

 O papel do Farmacêutico em todo o processo é essencial pela elaboração, em conjunto com a 

equipa clínica, de protocolos terapêuticos, validação de prescrições e preparação e dispensa de 

citotóxicos[17].  

 Devido à natureza tóxica destes fármacos, as unidades onde ocorre a sua preparação devem 

seguir normas específicas que garantam a assepsia das preparações, mas também a proteção e 

segurança do manipulador. Assim, a UPC do CHUC é constituída por várias divisões: uma área de 

produção (corresponde a uma sala limpa de ambiente controlado e pressão negativa), uma sala de 

individualização (onde são armazenados os medicamentos e são organizados os tabuleiros contendo 

as matérias-primas necessárias à preparação de citotóxicos), uma sala de resíduos (onde se 

acondicionam os resíduos excedentes e o material que esteve em contacto com citotóxicos), uma sala 

para acondicionamento das preparações após a sua preparação e antes do transporte para os serviços 

do hospital e uma sala de validação (onde os farmacêuticos fazem a validação das prescrições)[18]. 

De forma a prevenir a contaminação dos profissionais que manuseiam citotóxicos e a contaminação 

das preparações, o seu manuseamento é feito em câmaras de fluxo laminar vertical, que se encontram 

em unidades de pressão negativa, e o uso de equipamento de proteção individual (luvas, proteção de 

calçado, bata, máscara e touca) é fundamental e deve ser adequado à tarefa que cada elemento 

desempenha[18]. 

 O trabalho realizado na UPC é, em termos práticos, muito semelhante ao de outras áreas da 

Farmacotecnia, no entanto a validação de prescrições médicas nesta Unidade é de extrema importância 

já que a dose prescrita para cada citotóxico é adaptada à superfície corporal e peso de cada doente e na 

eventualidade de um erro médico, as consequências para o doente podem ser muito graves. Assim, é 

fundamental que o farmacêutico hospitalar (FH) tenha conhecimento aprofundado dos Protocolos de 

Quimioterapia (esquemas reconhecidos internacionalmente) e acompanhe o perfil farmacoterapêutico 

dos doentes, atualizado a cada tratamento, nas folhas de registo criadas para o efeito (Anexo I). É 

também da responsabilidade do FH que se encontra dentro da sala limpa, a elaboração do registo diário 
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de produção, que consiste na contabilização do número de doentes e respetivos tratamentos preparados 

na unidade. 

 O estágio na UPC teve a duração de uma semana, ao longo da qual pude acompanhar todo o 

processo de validação de prescrições, individualizar tabuleiros com as matérias-primas para a 

preparação de citotóxicos, assistir ao seu manuseamento, verificar os rótulos das preparações e 

encaminhá-las para a sala de tratamento; de entre muitas preparações, um exemplo é o protocolo 

FOLFOX, constituído por dois fármacos, oxaliplatina e fluorouracilo, usado no tratamento do 

adenocarcinoma da transição reto-sigmoide. Tive ainda a oportunidade de estar no ambulatório, onde 

ocorre a cedência de medicação complementar aos tratamentos realizados no Hospital de Dia.  

 

6.3. Unidade de Preparação de Misturas Intravenosas  

 A UMIV é a área da Farmacotecnia onde são preparadas formas farmacêuticas estéreis 

(produtos isentos de microrganismos viáveis). 

 Uma das UMIV do CHUC está localizada nos SF, piso -2 dos HUC, e é responsável por suprir 

as necessidades terapêuticas de grupos de doentes mais vulneráveis como crianças, idosos e indivíduos 

com doenças raras[8]. Na UMIV são diariamente preparadas bolsas de nutrição parentérica 

personalizadas para as áreas de neonatologia e pediatria; colírios fortificados e seringas intravítreas 

para a área de oftalmologia; antifúngicos e antivirais, enzimas, anticorpos monoclonais e preparações 

para ensaios clínicos. A manipulação destas preparações em ambiente controlado, obrigatoriamente 

sob supervisão farmacêutica, visa a minimização dos riscos de contaminação microbiológica e erros 

de preparação, a garantia da proteção do manipulador e a redução de custos[8]. Assim, devem ser 

cumpridas normas e requisitos legais em vigor, análogos aos exigidos na UPC, nomeadamente a 

utilização do equipamento de proteção individual e a garantia de esterilidade das câmaras onde são 

preparadas as formulações.  

 De forma a garantir o ambiente controlado e a esterilidade no interior da unidade de produção, 

a entrada de profissionais é restrita e deve ser feita com equipamento de proteção (máscara, proteção 

de calçado, toca e luvas); nas salas estéreis, os profissionais de saúde devem ainda usar bata e luvas 

estéreis. A unidade está dividida em quatro zonas distintas, sendo estas a sala exterior, onde ocorre a 

validação de prescrições, armazenamento de matérias-primas e individualização dos tabuleiros com o 

necessário à elaboração das preparações; a antecâmara, que permite a transição entre a área não estéril 

e a área estéril; e as duas salas de preparação, uma com câmara de fluxo laminar vertical (pressão 

negativa) e outra com câmara de fluxo laminar horizontal (pressão positiva). Na sala com câmara de 

fluxo laminar horizontal são manipulados fármacos que requerem esterilidade, como são as bolsas de 

nutrição, os colírios, preparações intravítreas e preparações intravenosas. Muitos destes fármacos 

requerem diluição ou fortificação, como é o caso dos colírios de ciclosporina, ou têm de ser 

reconstituídos antes da administração, como os fármacos biológicos (infliximab). Na sala com câmara 

de fluxo laminar vertical são manipuladas preparações com compostos teratogénicos e que por isso 
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representam perigo para o operador, como são exemplo as esferas de doxorrubicina e o ganciclovir. A 

manipulação das preparações é, na maioria das vezes, da responsabilidade dos técnicos de diagnóstico 

e terapêutica. 

 O estágio realizado na UMIV permitiu-me compreender o funcionamento da unidade e 

participar ativamente em várias tarefas desempenhadas pelos farmacêuticos; pude acompanhar a 

validação das preparações, dar entrada e saída dos fármacos preparados, realizar o registo de 

consumo diário, analisar atentamente os protocolos e procedimentos normalizados, observar a 

manipulação e reconstituição das preparações e rotular, selar e encaminhar os produtos acabados 

para o serviço ao qual se destinavam. Dos vários fármacos produzidos na unidade, destaco a 

preparação de infliximab, anticorpo monoclonal usado no tratamento da doença de Crohn, e a 

preparação de colírios de ciclosporina, imunossupressor usado no tratamento adjuvante do 

transplante de córnea. A preparação de bolsas de nutrição parentérica é também uma tarefa 

executada com frequência e sujeita a um controlo microbiológico apertado, realizado todos os dias 

numa amostra aleatória; estas preparações realizadas na UMIV têm como destino a Unidade de 

Cuidados Intensivos do Recém-Nascido da Maternidade Daniel de Matos e o Serviço de Medicina 

Intensiva dos HUC. Durante o estágio, tive ainda oportunidade de participar ativamente no controlo 

de qualidade dos produtos produzidos na UMIV, que passa pela observação rigorosa das suas 

características (cor, aspeto e homogeneidade), na verificação da integridade da embalagem e na 

validação das informações constantes dos rótulos dos produtos acabados (nome do doente, 

composição qualitativa e quantitativa, condições de conservação e data de validade). 

 

6.4. Unidade de Preparação de Medicamentos Não Estéreis 

 A UPNE é a área da Farmacotecnia responsável pela preparação de medicamentos não estéreis 

e encontra-se localizada nos SF dos HUC, piso -2. Esta unidade dispõe das medidas de higiene e 

segurança definidas para a elaboração de manipulados e está dividida em duas zonas distintas: um 

laboratório onde são feitas as preparações e uma sala onde se encontra toda a documentação e onde se 

elaboram as guias de produção. As preparações aqui realizadas têm como destino os vários serviços 

dos HUC ou um doente particular e são feitas através das fichas técnicas de preparação, que são 

elaboradas a partir de formulários galénicos, farmacopeias ou outra fonte bibliográfica[19]. As fichas 

têm como finalidade a padronização dos procedimentos de produção, para que seja obtido um produto 

de qualidade, eficaz e seguro, sendo a sua elaboração da responsabilidade do farmacêutico[19]. É ainda 

da responsabilidade do farmacêutico a validação da prescrição, a elaboração da guia de produção, o 

registo dos lotes, validades e origem das matérias-primas usadas na produção de determinado 

manipulado, o registo de consumo diário, a supervisão de todo o processo (de forma a garantir que se 

cumprem as Boas Práticas de Fabrico) e a emissão de rótulos para a correta identificação do produto 

acabado. A preparação dos medicamentos é da responsabilidade dos técnicos de diagnóstico e 

terapêutica, que devem apresentar-se no laboratório com farda, máscara, toca e luvas. 
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 Durante o estágio, foi possível o acompanhamento pontual da preparação de medicamentos 

não estéreis, como a preparação de álcool a 80º, e, de uma forma geral, a compreensão do 

funcionamento da unidade. 

 

7. SETOR DA DISTRIBUIÇÃO 

 

 O setor da Distribuição representa uma área fundamental no CM e é a face mais visível da 

atividade farmacêutica hospitalar. É responsabilidade dos SF dos CHUC garantir a existência de 

medicamentos e material necessário à prestação de cuidados de saúde aos doentes. No cumprimento 

desta função, a distribuição de medicamentos deve ser feita de modo a assegurar o cumprimento da 

prescrição e a correta administração do medicamento ao doente[6]. Paralelamente, a monitorização da 

terapêutica, a redução do tempo que os enfermeiros dedicam às tarefas administrativas relacionadas 

com o medicamento e a racionalização da distribuição de medicamentos e custos com a terapêutica 

constituem objetivos do Setor da Distribuição[6].  

 A atividade de distribuição de medicamentos encontra-se estreitamente relacionada com o 

funcionamento e necessidades dos serviços clínicos do hospital e depende da constante comunicação 

entre estes e os SF, que é feita através do SGICM. A informatização de todo o processo de requisição 

e dispensa de medicamentos permite o aumento da segurança e eficácia da terapêutica e a otimização 

da distribuição. O processo inicia-se quando o FH tem acesso às prescrições online dos doentes (em 

regime de ambulatório, de internamento ou em Hospital de Dia) e as valida, permitindo a dispensa do 

medicamento; posteriormente, o FH tem a responsabilidade de monitorizar a terapêutica através da 

revisão continuada do perfil farmacoterapêutico de cada doente. A dispensa de medicamentos só é 

realizada perante a apresentação de uma prescrição médica, informatizada ou manual, onde devem 

constar os seguintes elementos: identificação do doente, data da prescrição, designação do 

medicamento por denominação comum internacional, indicação da dose, forma farmacêutica, via de 

administração e identificação do médico prescritor[6]. 

 Neste setor devem ser considerados diferentes tipos de distribuição, de acordo com as 

necessidades dos serviços clínicos: distribuição a doentes em regime de internamento, distribuição a 

doentes em regime de ambulatório e distribuição de medicamentos sujeitos a legislação especial, como 

estupefacientes, psicotrópicos, hemoderivados e medicamentos em ensaio clínico[8]. 

 

7.1. Distribuição de Medicamentos a Doentes em Regime de Internamento 

 A distribuição de medicamentos a doentes em regime de internamento pode ser realizada 

através de duas vias: distribuição tradicional (reposição de stocks predefinidos) ou distribuição 

individual diária em dose unitária (unidose)[8]. 

 A distribuição tradicional caracteriza-se pela dispensa de medicamentos por serviço clínico e 

tem como principal objetivo a reposição de stocks predefinidos. É feito através de requisições efetuadas 
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pela equipa de enfermagem, que previamente e em conjunto com farmacêuticos e médicos do serviço, 

definem o conjunto de medicamentos mais usados e a periodicidade com que o stock deve ser reposto; 

sua composição qualitativa e quantitativa varia consoante o serviço em questão, já que está associada 

ao tipo de patologias mais comuns nos diferentes serviços[20]. A existência de um stock predefinido 

possui a vantagem de permitir a independência do serviço clínico em relação aos SF, melhorando a 

qualidade dos cuidados prestados aos doentes e reduzindo a sobrecarga do Setor da Distribuição. Após 

o envio da requisição online pelo enfermeiro, o farmacêutico valida a prescrição para que o técnico de 

diagnóstico e terapêutica realize a dispensa dos medicamentos, que seguem posteriormente para o 

serviço. 

 Por outro lado, o sistema de distribuição em dose unitária consiste na dispensa de medicação, 

por um período de 24h (face à possibilidade de alteração da medicação), aos doentes em regime de 

internamento[6]. Os medicamentos são dispensados em doses unitárias, com a identificação da 

substância ativa, dosagem, lote e validade, e distribuídos de acordo com o perfil farmacoterapêutico 

dos doentes; cada gaveta, existente nos módulos utilizados para armazenamento e transporte dos 

medicamentos de dose unitária, está reservada a um doente, contendo o seu nome e número da cama 

do serviço onde está inserido. Este sistema permite maior segurança e eficiência do CM, além do 

acompanhamento farmacoterapêutico do doente e diminuição dos erros e interações entre fármacos[8]. 

Todas as prescrições médicas são revistas pelo farmacêutico durante a validação (para garantir que 

não existem interações, duplicação de terapêuticas, posologias inadequadas, dosagens incorretas) e 

qualquer dúvida relacionada com a prescrição é de imediato resolvida com o médico prescritor[8]. 

Após a validação, o técnico de diagnóstico e terapêutica prepara a medicação a ser dispensada, através 

do auxílio de equipamentos semiautomáticos de distribuição como o Kardex® e o Fast Dispensing 

System (FDS®); estes sistemas permitem reduzir o tempo envolvido na dispensa de medicamentos, 

bem como melhorar a qualidade do trabalho executado e racionalizar os diversos stocks nas unidades 

da distribuição[6]. O Kardex® é utilizado no CHUC para formas farmacêuticas injetáveis e orais, 

enquanto o FDS® se destina às de formas orais não fracionadas com elevada rotação que não se 

encontram no Kardex® (reembalagem do comprimido inteiro por doente). Para que todo o processo 

de distribuição de medicamentos em dose unitária seja exequível, é necessário que ocorra a 

reembalagem e rotulagem dos medicamentos (principalmente se a sua forma original não se encontra 

embalada em unidoses), que deve ser efetuada de forma a garantir a segurança e qualidade do 

medicamento (proteção do medicamento reembalado dos agentes ambientais, de modo a preservar a 

sua ação farmacológica e inocuidade). 

 É também da responsabilidade dos serviços farmacêuticos, além da realização dos dois tipos 

de distribuição, a reposição dos carros de emergência, constituídos por medicamentos urgentes ou SOS 

e que só devem ser abertos em caso de extrema necessidade. Tal como acontece na distribuição 

tradicional, estes stocks são definidos previamente por uma equipa multidisciplinar da qual fazem parte 

farmacêuticos e um exemplo da sua composição está apresentada no Anexo II; quando o carro de 
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emergência, que está selado, é aberto, a equipa de enfermagem deve pedir a reposição dos 

medicamentos em falta por via informática. 

 

7.2. Distribuição de Medicamentos em Regime de Ambulatório 

 A distribuição de medicamentos em ambulatório destina-se a doentes não internados e assume 

uma importância crescente nos serviços hospitalares, sendo necessária a aplicação de sistemas que 

permitam a monitorização da utilização, assegurem a adesão à terapêutica e o cumprimento do plano 

terapêutico prescrito. Deste modo, no ambulatório do CHUC, os farmacêuticos hospitalares têm a 

responsabilidade de ceder medicação, para o período máximo de um mês, a doentes cujo tratamento é 

feito no domicílio, o que permite a redução dos custos e riscos inerentes ao internamento hospitalar[6].  

 Todos os medicamentos cedidos em ambulatório são de caráter gratuito, já que os doentes são 

abrangidos por regimes excecionais de comparticipação, e a sua dispensa é regulada por legislação 

própria (Regulamento Geral da Farmácia Hospitalar, Decreto-Lei n.º 44 204 de 2 de fevereiro de 1962 

e Decreto-Lei n.º 206/2000, de 1 de setembro). Algumas das patologias abrangidas pelos regimes 

especiais incluem transplante renal (profilaxia de rejeição aguda), doença inflamatória intestinal, 

artrite reumatoide, esclerose múltipla, hepatite C e HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana)[21]. 

 A distribuição de medicamentos em regime de ambulatório é realizada pelo FH, em instalações 

designadas para o efeito, com as condições adequadas ao armazenamento e dispensa dos 

medicamentos e fisicamente separada dos SF[6]. O ambulatório localiza-se perto do circuito de 

consultas externas, local acessível aos doentes, e a reposição de stocks ocorre diariamente através de 

pedido encaminhado para o armazém central, por via informática. 

 A dispensa é feita através do acompanhamento do perfil farmacoterapêutico do doente, 

possível através do SGICM e do processo único de cada doente, que permitem obter informação sobre 

os medicamentos dispensados, data do último levantamento, frequência de levantamento, diagnóstico, 

reações adversas e custos da medicação cedida[6]. É muito importante que o FH estimule o 

envolvimento do doente e esclareça todas as questões que poderão ser colocadas; informações como a 

dose, forma de administração, posologia, horário, duração do tratamento e custos relativos à dispensa 

devem também ser fornecidas ao doente. 

 

7.3. Distribuição de Medicamentos Sujeitos a Legislação Especial 

 As características particulares de determinados medicamentos implicam um controlo rigoroso 

do seu armazenamento, movimentação e cedência em ambiente hospitalar. Os medicamentos cuja 

distribuição está sujeita a legislação própria incluem os estupefacientes e psicotrópicos, bem como os 

hemoderivados. 

 



ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE EM FARMÁCIA HOSPITALAR | CHUC 

13 
 

7.3.1. Estupefacientes e Psicotrópicos  

 Os estupefacientes e psicotrópicos são substâncias cuja utilização em ambiente hospitalar é 

essencial à prática clínica. No entanto, devido às suas propriedades, o controlo do seu circuito é 

obrigatório no sentido de garantir a salvaguarda da saúde pública, do doente e, principalmente, dos 

profissionais de saúde que os manipulam. Estes medicamentos estão sujeitos a legislação especial: 

Decreto-Lei n.º 15/93 de 22 de janeiro, que estabelece o “Regime jurídico do tráfico e consumo de 

estupefacientes e psicotrópicos”, Lei n.º 45/96 de 22 de janeiro, que altera o Decreto-Lei n.º 15/93, o 

Decreto Regulamentar n.º 61/94 de 3 de setembro e a Portaria n.º 981/98 de 8 de junho sobre “Execução 

das medidas de controlo de estupefacientes e psicotrópicos”[6]. 

 Estes medicamentos encontram-se armazenados num cofre, dotado de prateleiras para permitir 

a sua adequada separação; a porta do cofre deve estar sempre trancada e a verificação dos stocks deve 

ocorrer pelo menos duas vezes por dia; qualquer erro de stock terá que ser justificado, sendo a 

justificação arquivada. A cedência destas substâncias compete ao FH designado para a função nesse 

dia (cargo rotativo entre os vários farmacêuticos), que perante a prescrição em impresso próprio 

(Modelo n.º 1509, Anexo X), apresentado no Anexo III, elabora o mapa geral e dispensa todos os 

medicamentos, por serviço, a uma hora definida do dia, o que permite um maior controlo do CM. O 

impresso consiste numa requisição de substâncias ativas e suas preparações e deve incluir o nome do 

medicamento, forma farmacêutica, dosagem, código, nome do doente e cama em que se encontra. 

Mensalmente é enviado à Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. 

(INFARMED) um mapa com todos os movimentos destes medicamentos.  

 

7.3.2. Hemoderivados 

 Os hemoderivados são medicamentos constituídos por proteínas plasmáticas de interesse 

terapêutico que não podem ser sintetizadas por métodos convencionais e por esse motivo são obtidos 

a partir do plasma de dadores humanos[22]. Os hemoderivados com maior rotação no CHUC são a 

albumina, imunoglobulinas e fatores da coagulação, cuja cedência em ambiente hospitalar tive a 

oportunidade de acompanhar. 

 Estes medicamentos são regulados pelo Despacho n.º 5/95 de 25 de janeiro (Aquisição de 

Produtos derivados do Plasma Humano), que obriga à realização de registos do lote e prazos de 

validade em suporte próprio, previstos no Despacho Conjunto n.º 1051/2000, de 14 de setembro, 2.ª 

série, dos Ministérios da Defesa Nacional e da Saúde[6]. O suporte próprio utilizado consiste num 

documento (Modelo nº1804 – Anexo IV), constituído por duas vias, uma destinada aos SF e outra 

enviada juntamente com o hemoderivado, cujo destino é o serviço clínico onde é administrado, para 

preenchimento do registo de administração (responsabilidade do enfermeiro). Cada requisição é 

específica para um só produto e destinada a um único doente. Todos os boletins analíticos e certificados 

de aprovação emitidos pelo INFARMED, que são exigidos em todas as aquisições, são arquivados de 
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acordo com a legislação. A necessidade de rastreabilidade dos hemoderivados, desde a produção até à 

administração, surge da possibilidade de transmissão de doenças infeciosas causadas por vírus, visto 

que a matéria-prima para a produção destes medicamentos é o sangue humano. 

 

7.4. Distribuição de Medicamentos Extraformulário 

 Por norma, os medicamentos devem ser prescritos com base no Formulário Hospitalar 

Nacional de Medicamentos, no entanto existem determinadas situações que requerem a utilização de 

medicamentos que não constam neste formulário. Por esta razão, a sua utilização obriga à realização 

de uma requisição especial (Anexo V), a preencher pelo médico, na qual deve ser apresentada uma 

justificação para a necessidade daquele medicamento em particular, na situação clínica específica do 

doente em causa, sendo apenas válida para esse doente. Este tipo de requisição deve incluir a 

identificação do doente, o serviço onde está internado, a denominação comum internacional e a forma 

farmacêutica do medicamento em questão, a via de administração, a posologia, a duração prevista do 

tratamento e a justificação para a sua solicitação. A avaliação do impacto económico do uso do 

medicamento e a relação risco-benefício é realizada pela direção dos SF.  

 

8. ENSAIOS CLÍNICOS 

 

 Um ensaio clínico corresponde, segundo a Lei n.º 21/2014 de 16 de abril, a “qualquer 

investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou a verificar os efeitos clínicos, 

farmacológicos ou outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais”, “a 

identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a 

absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, 

a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia”.  

 A área dos Ensaios Clínicos no CHUC encontra-se localizada no piso -2 do Edifício Principal 

dos HUC, junto aos SF, mas numa área individualizada destinada ao efeito.  

 A realização de ensaios clínicos está depende de avaliação prévia, realizada pela Comissão de 

Ética Competente e INFARMED, que conclua que os potenciais benefícios superam os riscos e 

inconvenientes previsíveis[23]. O FH é o responsável pelo ensaio clínico e pelo armazenamento e 

dispensa dos medicamentos experimentais[6]; deve respeitar os protocolos de procedimentos 

normalizados no respeitante ao desenvolvimento do CM experimental no hospital (desde a receção do 

protocolo e início do ensaio à monitorização dos doentes após a sua conclusão) e participar ativamente 

no processo de controlo e randomização dos medicamentos em ensaio. 
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9. SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DO MEDICAMENTO 

 

 A informação de medicamentos (importância do tratamento, modo de administração, 

posologia, dose) disponibilizada pelo farmacêutico é uma atividade desde sempre realizada e 

direcionada ao doente. No entanto, a crescente complexidade e número de novos medicamentos exige 

a existência de um Serviço de Informação do Medicamento (SIMed), integrado nos SF, que visa a 

compilação e tratamento da informação científica sobre medicamentos e a sua transmissão a outros 

profissionais de saúde[6].  

 É função do FH responsável por este serviço responder atempadamente e de forma objetiva às 

solicitações dos serviços, prestar apoio às comissões hospitalares no fornecimento de informação 

atualizada e objetiva e divulgar ativa e periodicamente informação relativa a medicamentos aos 

profissionais de saúde, doentes e familiares[8]. O FH deve ainda implementar uma metodologia de 

análise e tratamento de informação, que envolva métodos de pesquisa, sistematização e avaliação 

crítica da literatura e adquirir competências necessárias à disponibilização de informação ativa, através 

de ações de divulgação, como seminários e folhetos, e passiva, dando resposta às questões colocadas 

pelos profissionais de saúde. Para facilitar a dinâmica do serviço e torná-lo mais rápido e eficiente, é 

habitual o registo das questões colocadas pelos profissionais de saúde e respetivas respostas bem como 

a realização de estudos avaliem a importância do SIMed, a frequência com que os seus serviços são 

requisitados e a qualidade do serviço prestado. 

 

10. CUIDADOS FARMACÊUTICOS 

 

Os Cuidados Farmacêuticos representam uma das áreas em que o farmacêutico pode assumir 

um papel de destaque e assentam na promoção da gestão correta do uso do medicamento e na 

minimização dos resultados negativos associados, como reações adversas, doses sub-terapêuticas, 

toxicidade e interações[24]. Deste modo, existe integrada nos SF a Unidade de Cuidados 

Farmacêuticos, composta por uma equipa cujas funções incluem o seguimento farmacoterapêutico e 

monitorização de fármacos, a reconciliação terapêutica e o acompanhamento da visita médica. 

 A Farmacocinética Clínica e Monitorização de Fármacos ocupa uma posição muito importante 

no acompanhamento de doentes internados cuja medicação inclui antibióticos ou outros medicamentos 

de janela terapêutica estreita; permite o ajuste da dose de um medicamento ao doente, em função da 

sua capacidade de metabolização, evitando assim a administração de doses insuficientes e/ou tóxicas 

e otimizando a terapêutica individual. É também da responsabilidade do farmacêutico integrado na 

equipa clínica o apoio na decisão da prescrição farmacoterapêutica e na seleção do medicamento mais 

indicado para cada doente, sempre com o objetivo de implementação do uso racional do medicamento. 

A Reconciliação Terapêutica, que consiste na comparação entre a medicação do domicílio antes da 
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hospitalização e a prescrição hospitalar é também importante para garantir o bem-estar do doente e a 

sua recuperação. 

 Durante o estágio no CHUC não tive oportunidade de estagiar nesta área, no entanto surgiu 

a possibilidade de, no âmbito dos Cuidados Farmacêuticos, fazer o acompanhamento de uma visita 

médica na Unidade de Transplantes Renais, Urologia. Esta visita permitiu-me acompanhar e 

compreender a etapa do CM que o farmacêutico nem sempre tem a possibilidade de presenciar, que 

corresponde ao encaminhamento dos medicamentos para as Unidades de Internamento, onde são 

administrados; foi importante poder testemunhar o contributo do farmacêutico junto dos médicos e 

enfermeiros, no aconselhamento farmacêutico e promoção do uso responsável e adequado do 

medicamento. 

 

11. ATIVIDADES E TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO ESTÁGIO 

 

Durante o estágio no CHUC, foi-me pedido que desenvolvesse algumas atividades relevantes 

para a compreensão de todo o trabalho desenvolvido no hospital. O preenchimento do Caderno do 

Estagiário (Anexo VI) foi importante na definição dos conteúdos e metodologias a adquirir e na minha 

integração nas tarefas a realizar nos diferentes setores. A componente formativa do estágio 

compreendeu ainda um ciclo de apresentações, no seguimento do qual realizei a análise de um artigo 

e sua apresentação: “BCR-ABL kinase domain mutation analysis in chronic myeloid leukemia patients 

treated with tyrosine kinase inhibitors: recommendations from an expert panel on behalf of European 

LeukemiaNet”, cujos slides de apoio se encontram no Anexo VII.  

 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A sociedade atual impõe ao farmacêutico o desenvolvimento de competências técnicas e 

científicas necessárias ao exercício da atividade, mas também que possua capacidades polivalentes, 

multidisciplinares e transversais que lhe permitam dar resposta aos desafios do quotidiano da profissão. 

Neste sentido, o estágio nos Serviços Farmacêuticos dos HUC foi de extrema importância para 

a evolução como profissional de saúde e teve grande impacto na consolidação de conhecimentos 

adquiridos ao longo do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas e no desenvolvimento de novas 

competências.  

Independentemente das funções que venha a desempenhar, reconheço que o estágio em 

Farmácia Hospitalar me permitiu a compreensão do papel do farmacêutico na sociedade, capacitando-

me para o exercício da minha atividade de forma consciente e competente. 
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PARTE II – CASO DE ESTUDO 

 

Durante o estágio realizado, tive a oportunidade de analisar o caso clínico de um doente do 

CHUC, no âmbito dos Cuidados Farmacêuticos e na perspetiva da consciencialização para o papel do 

farmacêutico na reconciliação terapêutica (slides de apoio no Anexo VIII). A realização da pesquisa 

para a elaboração do caso de estudo proporcionou-me um maior domínio do SGICM, além da perceção 

da importância da revisão da terapêutica pelo farmacêutico, com o objetivo de aumento da eficácia do 

tratamento e deteção de erros. 

O caso clínico estudado é referente a uma doente do sexo feminino, de 55 anos, com 

antecedentes pessoais de tabagismo e etilismo crónico e uma história clínica de três internamentos no 

CHUC.  

O primeiro internamento deveu-se a uma queda das escadas, no domicílio – possivelmente 

relacionada com antecedentes de etilismo, da qual resultou um hematoma subdural, tendo a doente 

estado internada durante o mês de abril de 2016.  

Mais tarde, em setembro de 2016, no contexto de uma consulta de Otorrinolaringologia devido 

a queixa de disfagia para sólidos, foram realizados exames de imagiologia e uma endoscopia alta, na 

qual se observou uma lesão circunferencial e estenosante com 20 a 25cm. Para averiguar qual a 

natureza da lesão, foi feita uma biopsia cujo diagnóstico revelou cancro epidermoide do esófago com 

eventual trajeto fistuloso traqueo-esofágico. A doente recusou internamento e teve alta contra parecer 

médico, com pedido de vários exames para realizar em ambulatório.  

O segundo internamento teve lugar entre 14 e 20 de outubro de 2016, a partir do Serviço de 

Urgência (SU) do CHUC, por queixas de disfonia e disfagia de instalação e agravamento progressivo, 

com mais de três meses de evolução. Após internamento, a doente foi convocada para radioterapia e 

quimioterapia de caráter paliativo a realizar no Hospital de Dia do CHUC, seguindo o protocolo 

Paclitaxel + Carboplatina. 

 

TERCEIRO INTERNAMENTO 

 

O terceiro internamento ocorreu no serviço de Gastroenterologia e teve lugar entre o dia 28 de 

dezembro de 2016 e 30 de janeiro de 2017. A doente deu entrada no SU, proveniente do Hospital de 

Dia de Oncologia do CHUC com febre, astenia e dispneia e com queixas de tosse e expetoração 

mucopurulenta com cerca de uma semana de evolução. À entrada no SU, a doente encontrava-se 

consciente, orientada e colaborante. A sua tensão arterial encontrava-se a 89/60 mmHg, frequência 

cardíaca a 124 batimentos por minuto e saturação de oxigénio a 97 (FiO2 21%). A auscultação cardíaca 

revelou batimento rítmico e taquicárdico e a auscultação pulmonar revelou um murmúrio ventricular 

presente, simétrico e crepitações discretas nos terços inferiores. 
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Foram realizados vários exames complementares durante a sua permanência no SU, 

nomeadamente uma radiografia torácica no dia da entrada, que mostrou hipotransparência com 

cavidade na metade superior do campo pulmonar direito, e uma tomografia computorizada que revelou 

consolidação cavitada no segmento posterior do lobo superior direito, relacionando-se prioritariamente 

com a suspeita de tuberculose. Na tomografia existiam ainda evidências de disseminação local da 

doença e a tiroide tinha aspeto heterogéneo, esboçando imagens nodulares. Foram também obtidas 

imagens hipodensas hepáticas, sugestivas de formações quísticas e discreta densificação da gordura 

peripancreática. Foi ainda realizada uma hemocultura cujo resultado foi negativo. No dia 29 de 

dezembro foi feito um exame ao lavado broncoalveolar, que se revelou positivo para Staphylococcus 

aureus resistente à meticilina (MRSA), um exame direto de BAAR (Bacilo Álcool-Ácido Resistente) 

e um PCR (Polymerase Chain Reaction) cujos resultados foram negativos para Mycobacterium 

tuberculosis; também o exame direto do aspirado broncoalveolar, realizado no mesmo dia, deu 

negativo para BAAR. 

No dia 16 de janeiro foram repetidos vários exames, nomeadamente a hemocultura, cujo 

resultado foi novamente negativo e a radiografia torácica que revelou discreta melhoria. Foi também 

realizada uma cultura de expetoração para anaeróbios, fungos e micobactérias cujo resultado mostrou 

que se mantinha MRSA na expetoração. No dia 26 de janeiro foi feita nova hemocultura e pesquisa de 

micobactérias, que tiveram resultado negativo; foi também realizada nova cultura de expetoração que 

revelou ainda a presença de MRSA. 

 

DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico principal do terceiro internamento foi pneumonia lobar superio-direita cavitada 

e a doente foi internada no serviço de Gastroenterologia do CHUC. Inicialmente suspeitou-se que a 

infeção fosse causada por Mycobacterium tuberculosis, mas após hemocultura e análise do lavado e 

aspirado broncoalveolar, concluiu-se que se tratava de uma infeção por MRSA, resistente a todos os 

β-lactâmicos, incluindo os carbapenemos.  

Os diagnósticos secundários incluíram neoplasia esofágica sob quimioterapia e radioterapia, 

com metastização mediastinal ganglionar, suspeita de fístula traqueo-esofágica não confirmada e 

possível divertículo esofágico de 7cm, quistos na tiroide e hipocaliémia. 

 

TRATAMENTO 

O tratamento empírico para a infeção foi iniciado logo após o internamento, no dia 28 de 

dezembro, com amoxicilina (2000 mg) em associação com ácido clavulânico (200 mg) e azitromicina 

(500mg), por via parentérica. A duração do tratamento foi de oito dias para o primeiro antibiótico e 

cinco para o segundo. A prescrição no início do tratamento incluiu ainda paracetamol e metamizol 

magnésico, analgésicos indicados no alívio da dor, pantoprazol, modificador da secreção gástrica e 
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acetilcisteína, adjuvante mucolítico do tratamento antibacteriano das infeções respiratórias, em 

presença de hipersecreção brônquica[25].  

Do dia 31 de dezembro ao dia 9 de janeiro, foi administrado cloreto de sódio e de potássio, 

para correção do equilíbrio eletrolítico – tratamento de hipocaliémia. Do dia 3 ao dia 9 de janeiro foi 

prescrito oxazepam em SOS, para alívio, por curtos períodos, dos sintomas da ansiedade, já que se 

tratava de uma doente alcoólica internada e que por esse motivo se encontrava em síndrome de 

abstinência alcoólica; este fármaco constitui a melhor alternativa em casos de função hepática alterada, 

já que possui um tempo de semivida curto. 

Tendo em conta que a doente não mostrou sinais de melhoria, no dia 4 de janeiro iniciou-se 

nova antibioterapia: vancomicina (durante vinte e cinco dias), indicada no tratamento de pneumonia 

por infeções estafilocócicas meticilino-resistentes, e piperacilina e tazobactam (durante vinte e três 

dias), em associação empírica para alargamento do espetro de ação da antibioterapia. A piperacilina e 

tazobactam possuem eliminação renal e a vancomicina possui efeitos nefrotóxicos[26] pelo que foi 

realizado o doseamento da vancomicina ao longo do período de administração, de modo a monitorizar 

a eliminação e ajustar a sua dosagem para valores seguros. O tratamento iniciou-se com a 

administração 1000mg de antibiótico duas vezes ao dia, durante cinco dias, ao longo dos quais foram 

feitos dois doseamentos para garantir a eficácia da terapêutica; ao sexto dia foi feito novo doseamento 

que revelou que a concentração do antibiótico no sangue durante o vale se encontrava abaixo dos 

valores terapêuticos, tendo a dose sido aumentada para 1375mg duas vezes ao dia. Esta dose foi 

mantida durante cinco dias, após os quais ocorreu novo doseamento no qual se obteve uma 

concentração de antibiótico no vale acima da margem terapêutica (diminuição da capacidade de 

metabolização e eliminação do antibiótico), pelo que a dose de vancomicina foi reduzida para 1625mg 

uma vez ao dia. Até ao fim da terapêutica foram realizados três outros doseamentos que demonstraram 

o mesmo, razão pela qual a dose baixou para 1000mg uma vez ao dia e novamente para 875mg uma 

vez ao dia. Também as doses de piperacilina e tazobactam foram alteradas (de 4000mg+500mg para 

2000mg+250mg) de acordo com dados bibliográficos em função da capacidade de eliminação renal 

da doente, após dezoito dias de tratamento, devido à diminuição da capacidade de eliminação do 

antibiótico.  

A partir do dia 11 de janeiro, foi prescrita quetiapina, antipsicótico, e nicotina em sistema 

transdérmico para alívio dos sintomas da privação da nicotina na dependência da nicotina. O resumo 

de toda a farmacoterapia encontra-se na tabela constante do Anexo IX. 
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INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

Durante o internamento, verificaram-se algumas interações entre os fármacos administrados, 

nomeadamente entre o paracetamol e oxazepam, que constitui uma interação minor – o oxazepam pode 

inibir o metabolismo do acetaminofeno, apesar das implicações clínicas para seres humanos serem 

ainda desconhecidas[26]. Foram ainda verificadas duas interações moderadas, entre piperacilina e a 

vancomicina (efeitos aditivos nefrotóxicos)[26] e entre o oxazepam e a quetiapina (efeitos depressores 

do SNC e/ou do sistema respiratório podem ser aditivamente ou sinergicamente aumentados)[26]. Em 

ambos os casos é aconselhada a monitorização, no primeiro caso da função renal e no segundo para 

depressão excessiva respiratória e do SNC[26]. 

 

MEDICAÇÃO EM AMBULATÓRIO 

No dia 30 de janeiro, a doente teve alta médica e a medicação em ambulatório incluiu 

cotrimoxazol (sulfametoxazol 800mg e trimetoprim 160mg), prescrito durante uma semana, indicado 

na profilaxia de infeções das vias respiratórias superiores e inferiores, sistemas transdérmicos de 

nicotina 21mg de 24/24h, quetiapina 50mg uma vez ao dia e pantoprazol 20mg uma vez por dia em 

jejum (tabela apresentada no Anexo X). Verificou-se uma interação minor entre o cotrimoxazol e a 

quetiapina, já que o primeiro pode eventualmente prolongar o intervalo QT do eletrocardiograma[26].  

 

RECONCILIAÇÃO TERAPÊUTICA 

A doente deu entrada no SU e imediatamente foram feitas análises ao aspirado brônquico e 

expetoração. O tempo necessário para identificação de bactérias varia entre setenta e duas e noventa e 

seis horas, enquanto os testes de sensibilidade, por exigirem o crescimento em cultura, requerem 

habitualmente entre sete e dez dias até obtenção do resultado. Deste modo, e tendo em conta que 

inicialmente os médicos não possuíam a informação de qual o agente infecioso causador do quadro 

clínico observado, a doente foi empiricamente medicada com amoxicilina e ácido clavulânico, durante 

oito dias, em associação com azitromicina, durante cinco dias. De acordo com a Norma nº 006/2014 

de 08/05/2014 atualizada a 08/05/2015, da Direção Geral de Saúde, a indicação terapêutica para o 

primeiro antibiótico é de sete dias e para o segundo de três dias, pelo que neste caso clínico se verificou 

o prolongamento da administração de ambos os antibióticos, possivelmente interpretado como um 

compasso de espera até receção dos resultados da sensibilidade da bactéria aos diferentes antibióticos. 

Após a receção do resultado, que demonstrou sensibilidade à vancomicina, a doente foi tratada 

com este antibiótico por vinte cinco dias. Apesar da sua administração, a infeção manteve-se e as 

hemoculturas apresentaram resultado negativo ao longo de todo o internamento, tendo a infeção sido 

interpretada como colonização persistente sem infeção ativa. Assim, os doentes que apresentam 

colonização persistente por MRSA estão mais suscetíveis a infeções por esta bactéria e sabendo que a 

doente estava a fazer quimioterapia e radioterapia devido a cancro epidermoide do esófago, é certo 

que o seu sistema imunitário estivesse debilitado e por isso mais suscetível a reinfeções frequentes. 
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Assim, interpreta-se que o antibiótico cotrimoxazol, prescrito por uma semana em ambulatório, possa 

constituir uma medida profilática para evitar reinfeção pela bactéria colonizadora; por outro lado, pode 

constituir um método de substituição da vancomicina: pelo facto de este antibiótico apenas poder ser 

administrado por via intravenosa, a forma de continuação do tratamento em ambulatório é a 

substituição da vancomicina por cotrimoxazol.  
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ANEXOS 

 

Anexo I - Folha de registo manual do perfil farmacoterapêutico dos doentes em Hospital de Dia 
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Anexo II – Medicamentos constituintes do carro de emergência da Unidade de Pneumologia B  
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Anexo II – Medicamentos constituintes do carro de emergência da Unidade de Pneumologia B 

(continuação) 

  



ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE EM FARMÁCIA HOSPITALAR | CHUC 

27 
 

Anexo III – Documento para requisição de estupefacientes e psicotrópicos pelos serviços clínicos 

aos SF 
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Anexo IV – Documento para requisição, distribuição e administração de hemoderivados – Via 

Farmácia (A) 
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Anexo IV – Documento para requisição, distribuição e administração de hemoderivados – Via 

Serviço (B) (continuação) 
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Anexo V – Documento de Justificação Clínica de Medicamentos Extraformulário 
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Anexo V – Documento de Justificação Clínica de Medicamentos Extraformulário (continuação) 
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Anexo VI – Caderno do Estagiário  
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APRESENTAÇÃO 

 

Caro Aluno (a): 

Este caderno de práticas tem como objetivo orientá-lo (a) no desenvolvimento das suas tarefas 

durante o período de estágio em farmácia hospitalar. 

Recomendamos a sua leitura frequente e atenta, com o preenchimento e desenvolvimento dos 

diferentes itens nele referenciados. 

Colocamo-nos à disposição para receber sugestões acerca das informações aqui descritas, bem 

como de todo o processo e atividades desenvolvidas durante o período de estágio. 

 Aproveite com toda a intensidade esse momento que será de suma importância na sua carreira 

profissional. 

Boa sorte! 

 

 

 

A Tutora do Estágio 
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DEVERES DOS ESTAGIÁRIOS 

 

 

Os Estagiários obrigam-se a: 

 

 Respeitar os horários definidos, não sendo permitido faltas injustificadas; 

 Respeitar as regras internas do funcionamento do Serviço; 

 Garantir sigilo quanto aos trabalhos efetuados e a qualquer tipo de informação de que 

venha a ter conhecimento durante a realização do estágio 

 A assistirem a todas as reuniões de Serviço e palestras que se venham a realizar durante 

o seu tempo de estágio; 

  Muito sucintamente, cada estagiário, na última semana fará um resumo oral da sua 

aprendizagem, focando na sua comunicação, as dificuldades sentidas e apresentará 

igualmente as suas sugestões.  

 

 

Os estagiários de pré-licenciatura deverão entregar ao Tutor do Estágio, até ao limite da data 

estipulada: 

 os seus cadernos de práticas completamente preenchidos; 

 o relatório de estágio de acordo com as normas estabelecidas;  

 a folhas de assiduidade completamente preenchidas. 

 

 

  



ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE EM FARMÁCIA HOSPITALAR | CHUC 

35 
 

 

1. OBJETIVO 

Este programa docente tem como objetivo, definir os conteúdos e a metodologia a seguir no 

desenvolvimento das diferentes atividades de aprendizagem, pelo estagiário em formação. 

Facilitar a integração dos estagiários no nosso serviço. Criar um ambiente em que os alunos se 

inteirem da relevância das tarefas que irão executar e participem de forma ativa no seu estágio, 

por forma a permitir a aquisição por parte deles, de conhecimentos, tanto sob o ponto de vista 

clínico, como da relação com outros profissionais de saúde e com o doente. 

 

2. APLICABILIDADE 

Pretende-se que este programa sirva como uma base de orientação ao desenvolvimento de um 

plano de formação, para qualquer tipo de estágio, que presentemente e no futuro venham a ser 

solicitados aos nossos Serviços, permitindo a aproximação dos conteúdos teóricos desenvolvidos 

durante o curso e a atividade profissional, propriamente dita. 

 

3. FINALIDADE DO ESTÁGIO 

No desenvolvimento de um plano de estágio a nível da Farmácia Hospitalar pretende-se: 

a) Proporcionar uma visão global do CM, sua utilização correta e racional no âmbito da 

Assistência Hospitalar; 

 

b) Desenvolver uma filosofia de atuação direcionada para o doente; 

 

c) Desenvolver competências de comunicação entre os diferentes elementos da equipa 

clínica;  

 

d) Proporcionar a aplicação prática ao estagiário, dos seus conhecimentos teóricos, às 

diferentes situações clínicas. 
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4. DIAGRAMA DO FLUXO DO ESTÁGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SIGLAS 

 

S.F. – Serviços Farmacêuticos  

CHUC – Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra 

B.P.C. - Boas Praticas Clínicas 

 

 

 

  

Definição e planificação das atividades 

do estagiário pelo Farmacêutico Tutor. 

Realização das atividades programadas 

durante o período de estágio e 

elaboração do respetivo relatório. 

Correção dos relatórios pelo 

Farmacêutico Tutor e apresentação oral 

pelo estagiário. 

Classificação. 

Fim do Estágio. 

Início do 

Estágio 
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6. DESCRIÇÃO 

 

Pela sua diferente natureza, âmbito de aplicação e facilidade metodológica, enunciam-se 

seguidamente por UNIDADES, as diferentes atividades de aprendizagem, que devem ser 

concretizadas pelo estagiário em formação. Sendo estas Unidades Funcionais constituídas por: 

 

1. Gestão e Organização dos Serviços Farmacêuticos 

2. Comissões Técnicas 

3. Aprovisionamento 

4. Informação de medicamentos 

5. Farmacotecnia e Controlo Analítico 

6. Distribuição 

7. Ensaios Clínicos  

8. Cuidados Farmacêuticos  

9. Auditoria  
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1. Gestão e Organização dos Serviços 

2. Comissões Técnicas Farmacêuticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dra Marília Rocha / Técnico Superior de Saúde

Tutor 
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1. Gestão e Organização dos Serviços Farmacêuticos 

Âmbito 

Organização e Gestão. Recursos humanos e suas funções.  

Sectores de atividade: Administrativos, Técnico e Assistencial.  

Horários praticados. Equipamentos existentes e sistemas informáticos utilizados. 

 

 

OBJETIVO 

 

Dar a conhecer ao aluno de uma forma geral a área hospitalar (S.F.) onde irá decorrer o seu estágio 

e toda a importância de que se reveste uma correta gestão de aquisições, consumos, controlo da 

receção, armazenamento e conservação dos medicamentos, tendo em conta a sua utilização 

terapêutica, bem como as suas implicações legais. 

 

CONHECIMENTOS A ADQUIRIR 

1. Integração dos S.F. na gestão económica do Hospital; 

2. Conceito de uma Farmácia Hospitalar: 

2.1 Tipos de doentes atendidos; 

2.2 Atividades desenvolvidas nos Serviços Farmacêuticos; 

2.3 Recursos humanos e materiais disponíveis. 

 

O exercício da profissão farmacêutica está regulamentado pelo D.L 48.547 de 27 de agosto de 

1968. 

A atividade farmacêutica tem como objetivo principal a pessoa do doente. 

O Farmacêutico, como Técnico Superior de Saúde, é o profissional habilitado, com o grau de 

especialista, responsável pela problemática do medicamento (D.L. 414/91) que deve assegurar a 

prestação medicamentosa ao doente, assim como a sua informação e educação sanitária, 

prestigiando o seu bom nome e dignificando a profissão. 
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2. Comissões Técnicas 

Comissão de: 

Comissão Farmácia e Terapêutica (C.F.T.), 

Controlo Infeção e Resistência Antimicrobianos.(C.C.I.R.A),  

Comissão de Qualidade e Segurança do Doente (CQSD),  

Comissão de Ética (C.E.),  

 

C.F.T.-Comissão formada por médicos, farmacêuticos e outros profissionais, para estabelecer a 

política de medicamentos no Hospital. Tem como principais objetivos: Selecionar os 

medicamentos; Recomendar a implantação de uma política de utilização dos mesmos; Elaborar 

protocolos de utilização de medicamentos; Implementar um programa de prosseguimento e 

avaliação das reações adversas a medicamentos; Cooperar no desenvolvimento de um programa 

de garantia de qualidade do Hospital. 

C.C.I.R.A.- Tem como objetivos gerais: A redução da taxa de infeção associada aos cuidados de 

saúde; A promoção do uso correto de antimicrobianos; A diminuição da taxa de microrganismos 

com resistência a antimicrobianos.  

C.Q.S.D. -Comissão que assume a qualidade nas suas múltiplas vertentes como um valor 

fundamental, tendo como principal objetivo ir ao encontro das necessidades e superar as 

expectativas dos utentes a quem o Hospital presta os seus cuidados, numa ótica de segurança do 

doente; qualidade clínica e organizacional. 

C.E.- Órgão multidisciplinar de apoio ao conselho de administração, ao pessoal de saúde e aos 

doentes, a quem compete, pronunciar-se sobre aspetos de natureza bioética próprios de um 

hospital com atividades assistenciais, de ensino e de investigação. No âmbito da CE, funciona a 

Entidade de Verificação da Admissibilidade da Colheita para Transplante, (EVA), com 

composição multidisciplinar, integrando três membros da CE. 
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3. Farmacotecnia e Controlo Analítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dra Adelaide Lima / Técnico Superior de Saúde

17Jan - 20Jan 

Dra Rosa Baptista / Técnico Superior de Saúde

17Jan - 20Jan  

Dra Maria Rui / Técnico Superior de Saúde 

23Jan-27Jan

Dra Paula Pina / Técnico Superior de Saúde 

23Jan-27Jan

Lourdes Caetano / Técnico Superior de Saúde

30Jan - 3Fev

Tutor 
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5. Farmacotecnia e Controlo Analítico 

Conceito integrado de garantia de qualidade. Fichas de preparação e controlo. Fórmulas 

magistrais e oficinais, normativas. 

Preparação de formas farmacêuticas não estéreis. 

Preparação de formas estéreis: misturas endovenosas; nutrição assistida (definição de 

necessidades nutricionais) com preparação de misturas para nutrição parentérica; preparação 

de medicamentos citotóxicos. 

Controlo das preparações efetuadas. 

Avaliação de custos de produção. 

Reembalagem de medicamentos. 

Distribuição dos produtos acabados.   

 

OBJETIVO 

Ser consciente de sua responsabilidade na elaboração manipulação e controlo de formas 

farmacêuticas, garantindo que as propostas elaboradas sejam seguras e eficazes, de acordo com 

as normas de boas práticas de produção. 

CONHECIMENTOS A ADQUIRIR 

1. Definição e suporte legal de fórmulas magistrais e oficinais. 

2. Formas farmacêuticas não estéreis. 

2.1. Prescrição e registo de todos os dados relativos às matérias-primas, produtos intermédios 

e acabados referentes às fórmulas magistrais. 

2.2. Metodologia para a sua elaboração, matérias-primas, excipientes, normas de correta 

preparação e controlo aplicáveis de acordo com a regulamentação legal. 

2.3. Fontes de informação mais comuns no que diz respeito à formulação magistral. 

2.4. Elaboração de fórmulas normalizadas no hospital. Critérios. Controlo de qualidade. 

Identificação, conservação, validade. 

3. Elaboração e controlo de formas farmacêuticas estéreis.  

3.1. Misturas intravenosas e fórmulas magistrais individualizadas, metodologia e tipos. 

Material sanitário relacionado com a administração ao doente (infusores, sistemas de 

infusão, etc….). 

3.2. Noções básicas: técnica de preparação, esterilidade, estabilidade na elaboração de 

misturas intravenosas para nutrição parenteral, medicamentos citotóxicos e 

radiofarmácia. Metodologia, conceitos e protocolos vigentes.  
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3.3. Reembalagem de medicamentos: Procedimentos existentes e metodologia por forma a 

permitir que o medicamento a ser reembalado possa ser administrado ao doente, sem 

posteriores manipulações, permitindo igualmente a sua fácil identificação. 

 

ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM 

No final do seu período de aprendizagem, o aluno será capaz de: 

1. Conhecer a organização geral deste sector: salas estéreis e não estéreis e radiofarmácia. 

2. Conhecer as normativas legais desta área. 

3. Conhecer as fontes mais importantes de informação para as preparações não estéreis e 

estéreis. Respetivos protocolos e procedimentos normalizados de trabalho de elaboração 

e controlo de qualidade. 

4. Estabelecer um protocolo de elaboração e controlo de uma fórmula magistral: 

4.1 Sólida e líquida para via oral; 

4.2 Para via tópica. 

5. Ter participado e familiarizado com todo o processo de elaboração manipulados estéreis: 

5.1 Preparações oftálmicas; antifúngicos e biológicos; 

5.2 Nutrição parentérica; 

5.3 Elaboração de medicamentos citotóxicos. 

6. Conhecer os critérios para a reembalagem de medicamentos e familiarizar-se com os 

aparelhos de reembalagem existentes no serviço. 

7. Conhecer e participar na distribuição dos produtos acabados.  
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5. Farmacotécnia e Controlo Analítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inês Serra / 17Jan - 3Fev

Tutor de Área - Dra Lisete / 17Jan - 3Fev 

Tutor de Estágio - Dra Marília Rocha

Estagiário 
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O Estagiário deve desenvolver e registar:  

1. Atividades 

Assinalaras atividades desenvolvidas Observações 

Conhecer a organização da unidade de farmacotecnia. Sim  

Conhecer a legislação vigente e os procedimentos da 

unidade. 

Sim  

Conhecer as fontes de informação mais importantes 

para as formulações aí realizadas. 

Sim  

Realizar a receção de matérias-primas e material de 

acondicionamento. 

Sim  

Participar na gestão de stocks de medicamentos da 

unidade. 

Sim  

Interpretar as diferentes prescrições de fórmulas 

magistrais ou oficinais (realizar cálculos se necessário, 

conhecer abreviaturas, etc) 

 

Sim 

 

 

Elaborar de forma tutelada fórmulas magistrais e seu 

respetivo controlo - consultar, interpretar e utilizar 

fichas de preparação (modus operandi) 

 

Sim 

Apenas consultei e interpretei 

fichas de preparação, no 

entanto não elaborei fórmulas 

magistrais. 

Etiquetar adequadamente os medicamentos elaborados: 

estabelecer caducidade, enumerar os dados mínimos 

obrigatórios de um rótulo. 

 

Sim 

 

Conhecer e executar as normas de assepsia no que diz 

respeito à lavagem e vestuário adequado para cada 

unidade. 

 

Sim 

 

Conhecer e verificar as normas de higienização das 

diferentes áreas de laboração. 

Sim  

Conhecer e avaliar as necessidades nutricionais de cada 

doente com bolsa. 

Sim  

Conhecer e validar os pontos fulcrais dos ciclos de 

quimioterapia. 

Sim  

 

Participar ativamente na cedência aos doentes de 

ambulatório em quimioterapia. 

Não Não tive oportunidade de 

estar no ambulatório do São 

Jerónimo. 

Conhecer os critérios de reembalagem em dose 

individual diária e fracionamento de formas sólidas. 

Sim  

Conhecer técnicas e precauções na manipulação de 

citotóxicos, incluindo manipulação, derrame e 

extravasamentos. 

 

Sim 
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2. Registos 

Avaliação da Preparação de medicamentos UMIV 

 

Fármaco 
Dose/ 

Frequência / 

Via de 

administração 

 

Indicação 
Mecanismo de 

ação 

Componente

s 

Lote Conservação 

e Validade 

Infliximab 

 

5 mg/kg 

administrado 

seguido por uma 

perfusão 

adicional de 5 

mg/kg 2 

semanas após a 

primeira 

administração / 

Perfusão 

intravenosa 

Doença de 

Crohn 

Anticorpo 

monoclonal que se 

liga com uma 

elevada afinidade 

tanto à forma 

solúvel como 

transmembranar 

do TNFα 

 
 

100 mg de 

infliximab 

+ 

1 saco NaCl 

9mg/mL 

 

 

 

 

6RM

A679

05 

 
Frigorífico a 

2°C – 8°C 

Validade 

07/19 (antes 

da recons- 

tituição) 

3 horas após 

reconstituição 

Colírio 

Ciclosporina 

1% 

 

 

 

Variável de 

acordo com 

prescrição 

médica /  

Intravítrea 

Transplante 

de córnea 

Polipéptido 

cíclico, potente 

agente 

imunossupressor, 

inibe o 

desenvolvimento 

de reações 

mediadas por 

células 

2amp. 

ciclosporina 

50mg/mL 

sol. conc. 

para perfusão 

+ 

1 frasco 

hidroxipropil

- 

metilcelulose 

0,3% e 

dextrano 

0,3% 

 

 

 

 

 

S0112 

 

 
À temp. 

ambiente, 

validade 11/19 

(antes da 

diluição), um 

mês após 

preparação do 

colírio 
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Avaliação da Preparação de ciclos de Quimioterapia 

 

 

 

Avaliação da Preparação em Radiofarmácia 

 

  

 

Fármaco 

 

Dose/ 

Frequência / 

Via de 

administração 

 

Indicação 

 

Mecanismo de 

ação 

 

Componentes 

 

Lote 

 

Conservação 

e Validade 

Trastuzumab 

 
 

600mg/5mL / 21 

em 21 dias / 

Subcutânea 

durante 5 

minutos 

Cancro da 

mama 

Anticorpo 

monoclonal, 

liga-se à 

proteína HER2, 

inibe a 

proliferação de 

células tumorais 

humanas que 

sobrexpressam a 

HER2 

 

 

Trastuzumab, 

solução 

injetável 

 

 
 

B1033 

 

 
 

3/18 

Protocolo 

FOLFOX 

 

 

 

 

14 em 14 dias / 

Injetável 

Adenocar

-cinoma 

da 

transição 

recto-

sigmóide 

Antineoplásico 

1. Oxaliplatina 

150mg em 

glucose 

2. 

Fluorouracilo 

700mg em 

cloreto de 

sódio 

3. 

Fluorouracilo 

4240mg em 

cloreto de 

sódio, bomba 

infusora 46h 

 
1. 

21KI0

079 

2. 

AU15

003J 

3. 

PT020

03 

 

 

 
 

05/18 

Fármaco Dose/ Frequência / Via de 

administração 

Indicação Componentes Conservação 

Stamicis 

 

1mg de tetrafluoroborato 

de cobre (I) / 1 injeção / 

Intravenosa 

Cintigrafia de 

perfusão do 

miocárdio 

 
Tetrafluoroborato 

de cobre (I) 

 

Frigorífico a 

2°C – 8°C 

 

Ceretec 

 
0,5 mg de exametazima / 1 

injeção / Intravenosa 

Cintigrafia cerebral, 

diagnóstico de 

anomalias do fluxo 

sanguineo cerebral 

regional 

 

Exametazima, 

liofilizado para 

reconstituição 

 

Frigorífico a 

2°C – 8°C 
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6. Distribuição 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dra Guilhermina Sampaio / Técnico Superior de Saúde 
/ 6Fev - 3Mar

Dra Alexandra Torres / Técnico Superior de Saúde / 
6Fev - 3Mar

Dra Joana Pardal / Técnico Superior de Saúde / 6Fev -
3Mar

Tutor 
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6. Distribuição 

Tipos de Medicamentos e sua relação com os Serviços Clínicos que constituem o Hospital. 

Medicamentos sujeitos a controlo especial: extraformulário, estupefacientes e psicotrópicos, 

hemoderivados, antibióticos. Legislação e protocolos. 

Tipos de doentes a quem se cede medicação: internados, hospital de dia, ambulatório. 

Informação fornecida. Legislação. 

Diferentes sistemas informáticos e semiautomáticos de distribuição de medicamentos; suas 

vantagens e desvantagens.  

Tipos de Distribuição de medicamentos: DID, reposição de stocks predefinidos, distribuição 

personalizada. Suas vantagens e desvantagens. 

Tipos de Stocks e sua manutenção: predefinidos, avançados, carros de emergência, 

estupefacientes. 

 

OBJETIVO 

Assumir a distribuição de medicamentos como uma responsabilidade básica do trabalho 

assistencial do farmacêutico, de forma que esta garanta o cumprimento das prescrições médicas 

do medicamento na forma farmacêutica, dose e via de administração adequadas, no momento 

exato.  

 

CONHECIMENTOS A ADQUIRIR 

1. Tipos de medicamentos e sua distribuição: 

1.1 Medicamentos de uso Hospitalar; medicamentos de investigação clínica; uso 

compassivo; medicamentos especiais e/ou de uso restringido (justificação 

clinica, especiais: estupefacientes, hemoderivados; etc.). 

1.2 Documentação utilizada (prescrição on-line, com receita em papel, pedidos 

predefinidos on-line). 

2. Tipo de Doentes a quem se cede medicamentos no hospital: 

2.1 Doentes Internados e em Hospital de Dia, 

2.2 Doentes Ambulatório. 

3. Tipos de distribuição existente (manual e semi-automatizada): 

3.1 Dose individual diária; 

3.2 Reposição de stocks predefinidos 

4. Tipo de Stocks existentes nos Serviços Clínicos e sua definição: 
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4.1 Stocks predefinidos e avançados. Análise da sua composição qualitativa e 

quantitativa, conhecimento das normas existentes para a sua manutenção e controlo. 

4.2. Carros de emergência. 

 

4.3. Stock de estupefacientes e psicotrópicos. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAGEM 

No final do seu período de aprendizagem, o aluno deverá ser capaz de: 

1. Diferenciar os diferentes tipos de distribuição existentes, suas vantagens e 

inconvenientes. 

2. Reconhecer e trabalhar com diferentes aparelhos semiautomáticos de distribuição. 

Conhecer as suas vantagens e desvantagens. 

3. Dar resposta a aspetos relacionados com a distribuição e segurança dos medicamentos 

(prazos de validade, estabilidade, proteção da luz e temperatura). 

4. Conhecer Normas e Procedimentos existentes na Unidade. 

5. Ser capaz de proceder ao controlo dos medicamentos que apresentem algumas exigências 

especiais, de acordo com a legislação em vigor: atendimento de estupefacientes e 

hemoderivados. 

6. Ser capaz de identificar os medicamentos de alto risco e LASA. 

7. Dar informação a pedidos extraformulário. 

8. Ter o conceito de doente em ambulatório e em Hospital de Dia . 

9. Saber que Patologias são atendidas (fibrose quistíca; hemofílicos; HIV; neoplasias; e 

respetivos medicamentos, com conhecimento dos tramites legais a que estão sujeitos para 

a sua cedência. 
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6. Distribuição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inês Serra / 6Fev - 3Mar

Tutor de Área - Dra Guilhermina Sampaio / 
6Fev - 3Mar

Tutor de Estágio - Dra Marília Rocha

Estagiário 
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O Estagiário deve desenvolver e registar:  

1. Atividades 

Assinalaras atividades desenvolvidas Observações 

Conhecer a organização geral da unidade: circuitos de 

Internamento e Ambulatório. 

Sim  

Conhecer a legislação vigente e os procedimentos da 

unidade: medicamentos especiais, cedências em 

ambulatório, etc. 

Sim  

Conhecer e participar ativamente na cedência de 

medicamentos especiais.  

Sim  

Conhecer e trabalhar autonomamente no sistema 

informático para validar, ceder medicação, atender 

pedidos. 

 

Sim 

O trabalho sobre o caso 

clínico foi muito útil pois 

permitiu a familiarização com 

o sistema. 

Conhecer e participar na utilização dos sistemas 

automáticos de distribuição: consis, pyxis, fds, kardex 

ou megadosis.  

Sim Participei na utilização do 

consis. 

Participar na revisão de stock de armazém e seus prazos 

de validade: quer na farmácia, quer em enfermarias. 

Verificando quantidades e correta arrumação. 

 

Não 

No armazém não fiz revisão 

de stock mas participei na 

revisão de stock e seus prazos 

de validade dos 

estupefacientes. 

Conhecer a medicação dos carros de urgência, e de alto 

risco. 

Sim Pneumologia B 

 

Interpretar e validar as prescrições médicas, 

relacionando-as com as patologias. 

Sim Principalmente nas áreas de 

Pneumologia, 

Otorrinolaringologia, 

Imunoalergologia e Urologia. 

 

Conhecer a medicação cedida em ambulatório e normas 

vigentes para a sua cedência. 

 

 

Sim 

Fiz um levantamento das 

medicações cedidas em 

ambulatório e das respetivas 

doenças para melhor 

compreensão em ambulatório.  

Preparar de forma tutelada medicação programada para 

doentes de ambulatório e hospital de dia. 

 

Sim 

 

Preparar sob tutela o preenchimento de informação de 

boletim extra-formulário. 

Sim  

 

 

 

  



ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE EM FARMÁCIA HOSPITALAR | CHUC 

53 
 

2. Registos – (3 medicamentos no mínimo) 

Avaliação de Distribuição de medicamentos 

 

Medicamento Mepolizumab Antitripsina Imunoglobulina 

Grupo 

farmacoterapêutico 

 

Fármacos para doenças 

obstrutivas das vias 

respiratórias 

Hemoderivados, 

Inibidores da 

proteinase 

Hemoderivados, 

Vacinas e 

imunoglobulinas 

Apresentação / 

Estabilidade / Cuidados a 

ter 

Pó branco liofilizado para 

sol. inj. / Utilização 

imediata após 

reconstituição / 

Reconstituição sob 

condições asséticas, 

conservar ao abrigo da luz 

Pó (branco a bege) e 

solvente (solução 

límpida incolor) para 

perfusão / A solução 

reconstituída deve 

ser utilizada num 

prazo de 3 horas após 

a sua reconstituição / 

Não conservar acima 

de 25°C; após 

reconstituição, a 

solução para 

perfusão não deve 

ser refrigerada 

Solução para perfusão 

/ Conservar no 

frigorífico (2ºC – 8ºC) 

/ Manter o frasco 

dentro da caixa de 

cartão para proteger da 

luz em caso de reação 

adversa; a velocidade 

de administração deve 

ser reduzida ou a 

perfusão interrompida 

Indicações aprovadas 
Asma eosinofílica refratária 

grave 

Terapêutica crónica 

de aumento em 

doentes com 

deficiência em 

inibidor da alfa1-

proteinase 

1. Síndromas de 

imunodeficiência 

primária: 

- agamaglobulinémia e 

hipogamaglobulinémia 

congénita; 

- imunodeficiência 

comum variável; 

- imunodeficiência 

combinada grave; 

- síndrome de Wiskott 

Aldrich. 

2. Imunomodelação 

3. Transplante de 

medula óssea 

alogénico 

Pauta posológica 

100mg IV a cada 4 

semanas, tratamento de 

longa duração 

60mg de subst. 

ativa/Kg de peso 

corporal (≈3-5 

ampolas/doente), 

semanalmente; 

tratamento de longa 

duração 

A dose inicial 

recomendada é de 0,4 - 

0,8 g/kg, seguida de 

pelo menos 0,2 g/kg 

cada 3 semanas; 

intervalo entre 

tratamentos varia entre 

2 - 4 semanas 
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Condições especiais de 

monitorização do seu uso 

A sua utilização tem que 

ser autorizada pelo 

Conselho de Administração 

e INFARMED: apenas 

pode ser administrado em 

ambiente hospitalar 

Obrigatório que, 

cada vez que seja 

administrada ao 

doente, seja feito o 

registo da cedência e 

administração na 

folha específica de 

hemoderivados, 

modelo nº 1804, 

Despacho 

1051/2000, de forma 

a manter um registo 

dos lotes 

administrados 

Obrigatório que, cada 

vez que seja 

administrada ao 

doente, seja feito o 

registo da cedência e 

administração na folha 

específica de 

hemoderivados, 

modelo nº 1804, 

Despacho 1051/2000, 

de forma a manter um 

registo dos lotes 

administrados 

Reações adversas mais 

frequentes 

Cefaleia, reações no local 

de administração, dorsalgia 

Arrepios, febre, 

sintomas do tipo 

gripal, dores no 

peito, dor de cabeça, 

dispneia, enjoo, 

artralgias 

Reações adversas do 

tipo alérgico e de 

hipersensibilidade, 

cefaleias, arrepios, 

dores nas costas, dores 

no peito, febre, reações 

cutâneas, vómitos, 

artralgia, descida da 

pressão sanguínea e 

náuseas 

Interações mais 

frequentes 

Não deve ser misturada 

com outros medicamentos 

Não deve ser 

misturada com outros 

medicamentos ou 

outras soluções para 

perfusão 

A administração de 

imunoglobulinas pode 

comprometer pelo 

menos 6 semanas e até 

3 meses a eficácia das 

vacinas de vírus vivos 

atenuados; diversos 

anticorpos são 

passivamente 

transferidos para o 

sangue dos doentes, 

podendo resultar uma 

multiplicidade de 

resultados positivos 

nos testes serológicos 

Informação pertinente a 

dar ao doente de 

ambulatório ou ao prof. 

de saúde 

Conservar abaixo de 25ºC; 

atentar a possíveis reações 

alérgicas (1 em cada 10 

pessoas); não parar 

subitamente de tomar 

outros medicamentos para a 

asma 

Em caso de 

insuficiência 

cardíaca, são 

necessárias 

precauções especiais; 

é fortemente 

recomendado que o 

doente deixe de 

O doente deve 

informar o médico se 

tiver outras doenças; 

Apesar das medidas de 

segurança, quando se 

administra 

medicamentos 

derivados do sangue 
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fumar uma vez que a 

eficácia do 

tratamento será 

afetada pelo fumo do 

tabaco nos pulmões 

ou plasma humano, a 

transmissão de 

doenças infeciosas não 

pode ser totalmente 

excluída 

Tipo de distribuição a que 

está sujeito 
Dose individual diária  

Dose individual 

diária  
Dose individual diária  

 

3. Questões Práticas da Distribuição 

 

Responda de forma sucinta e direta a cada uma das questões. 

Grupo Farmacoterapêutico Antibióticos 

Quantos medicamentos fazem parte deste 

grupo no teu hospital? Cita alguns princípios 

ativos. 

135 antibióticos diferentes. Vancomicina, Linezolide, 

Teicoplanina 

 

Qual a principal indicação para que é usado 

no teu hospital? 

Os princípios ativos citados correspondem antibioterapia 

para infeções por Staphiloccocus aureus 

meticilinorresistente 

Alguns dos medicamentos do grupo estão 

sujeitos a medidas de maior controlo ou 

restrição? Quais? E o que propõe essa 

medida? 

Linezolide, a sua utilização tem que ser autorizada pelo 

Conselho de Administração. Vancomicina, deve ser sujeita 

a doseamento sempre que doses >2g/dia ou rápidas 

alterações da função renal, IRC ou diálise 
 

Quais os medicamentos mais usados do 

grupo? 

Piperacilina + Tazobactam (≈127000 unidades por ano) e 

Amoxicilina + Ácido clavulânico (≈96000 unidades por 

ano) 
 

Para esse medicamento mais usado, para 

quem é que maioritariamente é dispensado? 

Em doentes com quadros infecciosos; normalmente estas 

infeções por S.aureus meticilinorresistente são contraídas 

em ambiente hospitalar, em doentes com sistema 

imunitário em baixo 

 

 

Relativamente a esse medicamento sabes 

qual o principal efeito adverso? E interação 

major? Durante o estágio observaste alguma? 

Piperacilina + Tazobactam: hipoalbuminemia, 

hipoglicemia, hipoproteinemia total, hipocaliemia, 

diarreia, náuseas, vómitos, erupção cutânea; interações 

major: metotrexato e vacina da cólera (viva) 

Amoxicilina + Ác. clav.: cefaleias, náusea, febre, fadiga; 

interações major: leflunomida, metotrexato, teriflunomida, 

vacina da cólera (viva) 

Não observei nenhuma interacção major durante o estágio 
 

Qual a alternativa a esse medicamento? Depende do agente infeccioso e da sua suscetibilidade aos 

outros antibióticos. Deve fazer-se um antibiograma 
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OUTRAS ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS: CONFERÊNCIAS, REUNIÕES 

CIENTIFICAS 

 

Para completar a formação do aluno, poderá vir a realizar-se atividades complementares 

programadas com base em conferências, colóquios, etc. A assistência dos alunos a estas atividades 

é obrigatória, pelo que durante o período de realização das mesmas, os estudantes serão libertados 

das suas obrigações nos Serviços Farmacêuticos. As datas serão comunicadas mais próximo do 

evento. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Pretende-se com este manual proporcionar ao estagiário, objetivos docentes claramente definidos 

e sejam do conhecimento de todos os alunos, por forma a que eles possam desenvolver a sua 

atividade prática, de um maneira pró-activa, individual e independentemente. 

Concomitantemente, pretende-se com ele, criar uma envolvência ao estagiário, que permita obter-

se da sua parte, uma atitude de compromisso e interesse pelos trabalhos que a seu tempo lhes 

serão atribuídos durante o seu período de estágio, bem como destacar a relevância das tarefas que 

irão desenvolver. 
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Atribuição das Áreas do Desenvolvimento do Estágio: 

 

Área Pólo Data Início Data Fim Responsável 

1. Aprovisionamento     

2. Informação de 

medicamentos 

    

 

3. Farmacotecnia e 

Controlo Analítico 

 

CHUC 
 

17/01 
 

03/02 
 

Dra Lisete 

 

4. Distribuição 
 

CHUC 
 

06/02 
 

03/03 
 

Dra 

Guilhermina 

5. Ensaios Clínicos     

6. Cuidados Farmacêuticos     

7. Auditoria     

 

Outras Atividades: 

No âmbito dos cuidados farmacêuticos e durante o estágio na área de Distribuição, tive a 

oportunidade de realizar uma visita médica à Unidade de Urologia (transplantes renais), com a 

Dra Alexandra Torres. Esta visita permitiu-me acompanhar e compreender o CM, que começa nos 

Serviços Farmacêuticos e segue para as Unidades de Internamento; foi gratificante poder 

testemunhar o contributo do farmacêutico não só na validação de prescrições, onde deve garantir 

que todos os medicamentos necessários chegam às Unidades, mas também junto do médico e do 

enfermeiro, no aconselhamento farmacêutico, promovendo o uso responsável e adequado do 

medicamento.     
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Anexo VII – Slides de apoio da apresentação “Análise da mutação no gene BCR-ABL em 

pacientes com Leucemia Mielóide Crónica tratados com inibidores da tirosina cinase: 

recomendações de um painel de especialistas” 
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Anexo VII – Slides de apoio da apresentação “Análise da mutação no gene BCR-ABL em 

pacientes com Leucemia Mielóide Crónica tratados com inibidores da tirosina cinase: 

recomendações de um painel de especialistas” (continuação) 
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Anexo VII – Slides de apoio da apresentação “Análise da mutação no gene BCR-ABL em 

pacientes com Leucemia Mielóide Crónica tratados com inibidores da tirosina cinase: 

recomendações de um painel de especialistas” (continuação) 
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Anexo VII – Slides de apoio da apresentação “Análise da mutação no gene BCR-ABL em 

pacientes com Leucemia Mielóide Crónica tratados com inibidores da tirosina cinase: 

recomendações de um painel de especialistas” (continuação) 
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Anexo VII – Slides de apoio da apresentação “Análise da mutação no gene BCR-ABL em 

pacientes com Leucemia Mielóide Crónica tratados com inibidores da tirosina cinase: 

recomendações de um painel de especialistas” (continuação) 
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Anexo VII – Slides de apoio da apresentação “Análise da mutação no gene BCR-ABL em 

pacientes com Leucemia Mielóide Crónica tratados com inibidores da tirosina cinase: 

recomendações de um painel de especialistas” (continuação) 
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Anexo VII – Slides de apoio da apresentação “Análise da mutação no gene BCR-ABL em 

pacientes com Leucemia Mielóide Crónica tratados com inibidores da tirosina cinase: 

recomendações de um painel de especialistas” (continuação) 
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Anexo VIII – Slides de apoio da apresentação de um caso clínico de Carcinoma Epidermóide do 

Esófago 
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Anexo VIII – Slides de apoio da apresentação de um caso clínico de Carcinoma Epidermóide do 

Esófago (continuação) 
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Anexo VIII – Slides de apoio da apresentação de um caso clínico de Carcinoma Epidermóide do 

Esófago (continuação) 
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Anexo VIII – Slides de apoio da apresentação de um caso clínico de Carcinoma Epidermóide do 

Esófago (continuação) 
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Anexo VIII – Slides de apoio da apresentação de um caso clínico de Carcinoma Epidermóide do 

Esófago (continuação) 
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Anexo VIII – Slides de apoio da apresentação de um caso clínico de Carcinoma Epidermóide do 

Esófago (continuação) 
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Anexo IX – Tabela terapêutica da medicação no internamento 

 

  

  

MEDICAMENTO DOSE FF VIA 

ADM. 

FREQ. HORÁRIO OBS. 

Amoxicilina + 

Ácido 

clavulânico 

2000 + 

200mg 

Pó sol. 

inj. 

I.V. 8/8h 7h, 15h, 

23h 

AB Pneumonia 

Azitromicina 500mg Pó sol. 

inj. 

I.V. 1id 21h AB Pneumonia 

Vancomicina 1000mg Pó. Sol. 

inj. 

I.V. 2id 9h, 21h AB Pneumonia 

MRSA 

Piperacilina + 

Tazobactam 

4000 + 

500mg 

Pó. Sol. 

inj. 

I.V. 8/8h 7h, 15h, 

23h 

AB Pneumonia 

MRSA 

Acetilcisteína 600mg Comp. 

eferv. 

Oral 1id 10h Mucolítico 

Paracetamol 1000mg Sol. inj. I.V. SOS 

até 3id 

 Dores ligeiras a 

moderadas, 

antipirético 

Metamizol 

magnésico 

2000mg Sol. Inj. I.V. SOS 

até 4id 

 Analgésico e 

antipirético 

Pantoprazol 40mg Pó sol. 

Inj. 

I.V. 1id 9h Protetor gástrica 

Pantoprazol 40mg Comp. 

GR 

Oral 1id 9h Protetor gástrica 

Quetiapina 50mg Comp. 

LP 

Oral 1id 9h Antipsicótico 

Oxazepam 15mg Comp. Oral SOS 

até 2 

id 

 Benzodiazepina, 

ansiolítico 

Cloropromazina 25mg Sol. inj. I.V. SOS 

até 3id 

I.M. Antipsicótico 

neuroléptico 

Cloreto de sódio 

9mg/Ml 

500Ml Sol. inj. I.V. 1id 9h Correção eq. 

eletrolítico 

Cloreto de 

potássio 

75mg/Ml 

30 MQ Sol. inj. I.V. 1id 9h Correção eq. 

eletrolítico 

Cloreto de 

potássio 

600mg Comp. 

LP 

Oral 2id Peq. alm. 

e jantar 

Correção eq. 

Eletrolítico 

Nicotina 21mg Sistema 

transd. 

Transd. 1id 9h Cessação 

tabágica 
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Anexo X – Tabela terapêutica da medicação em ambulatório externo 

 

NOME 

COMERCIAL 

DOSE FF TIPO DE 

EMB. 

POSOLOGIA Nº 

EMB. 

OBS. 

Cotrimoxazol 

Ratiopharm 

800+160mg Comp. Blister 20 

unid. 

1 comp. de 

12/12h 

1 1 semana 

Quetiapina 

Generis 

50mg Comp. 

LP 

Blister 60 

unid. 

1 comp. de 

manhã 

1 Medicação 

prolongada 

Nicopatch 21mg Sistema 

transd. 

Saqueta 

28 unid. 

24/24h 1 Medicação 

prolongada 

Pantoprazol 

Almus 

20mg Comp. 

GR 

Blister 60 

unid. 

1 comp. em 

jejum 

1 Medicação 

prolongada 

Xumadol 1000mg Gran. 

eferv. 

Saqueta 

20 unid. 

1 comp. SOS 

até 3id 

1 Apenas em 

caso de 

dor 



 

 

 
 

 


