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RESUMO 

O estágio curricular em Farmácia Comunitária completa a aprendizagem de 5 anos do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas. Após a aquisição de conhecimentos essencialmente 

teóricos, o estágio curricular é o nosso primeiro contacto com a realidade profissional, onde 

adquirimos conhecimentos de natureza prática que nos permitirão desempenhar de forma 

competente e responsável o ato farmacêutico. 

O meu estágio decorreu na Farmácia Central de Gaia, uma farmácia localizada no centro de 

Vila Nova de Gaia, onde tive a oportunidade de compreender e participar na organização e 

funcionamento de uma farmácia comunitária e realizar diversas atividades que compõem o ato 

farmacêutico, nomeadamente, dispensa de medicamentos de uso humano e  veterinário  e  de  

dispositivos  médicos, interpretação e avaliação das prescrições médicas, aconselhamento 

farmacêutico,  acompanhamento farmacoterapêutico e farmacovigilância. Tive também a 

oportunidade de interagir com toda a comunidade de utentes de uma farmácia comunitária podendo 

desenvolver capacidades de comunicação, necessárias ao exercício da atividade farmacêutica 

qualquer que seja o setor de atividade da mesma. Com vista à melhoria das minhas competências 

e dos serviços prestados pela Farmácia Central de Gaia e primando a educação para a saúde, 

desenvolvi três trabalhos práticos relacionados com a atividade em farmácia comunitária e a prática 

farmacêutica, designadamente: Implementação da metodologia Kaizen na Farmácia Central de 

Gaia; Pediculose capilar e Uso racional de antibióticos. 

Este relatório encontra-se dividido em duas partes: a primeira parte descreve o funcionamento 

da Farmácia Central de Gaia e as atividades diárias por mim desenvolvidas durante o estágio; a 

segunda parte apresenta os temas relacionados com a prática profissional que fui desenvolvendo 

ao longo do estágio. 
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INTRODUÇÃO 

O Estágio Curricular constitui a última etapa do percurso de 5 anos do Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas sendo o nosso primeiro contacto com a realidade profissional. 

Representando uma nova etapa de formação, este estágio tem como objetivo garantir uma formação 

adequada ao exercício farmacêutico de modo a que este venha a ser desempenhado de forma 

competente e responsável. 

O exercício da atividade farmacêutica tem como objetivo essencial o doente, sendo muitas 

vezes a farmácia o primeiro local ao qual este se dirige em caso de doença ou necessidade de 

aconselhamento. Na farmácia, o farmacêutico está apto a prestar todos os esclarecimentos e 

aconselhamentos sobre o medicamento, desde as interações medicamentosas, contraindicações e 

reações adversas, à seleção do fármaco mais adequado. Por estes motivos, após a aquisição de 

conhecimentos essencialmente teóricos decorrida ao longo de nove semestres, o estágio tem como 

objetivo a aquisição de conhecimentos de natureza prática, através do contacto com a realidade 

profissional em farmácia comunitária, e que se integrem conhecimentos e se desenvolvam aptidões 

pessoais, facilitando a adaptação à realidade profissional e o desempenho do futuro farmacêutico. 

 

PARTE 1 – DESCRIÇÃO DO FUNCIONAMENTO E DAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NA FARMÁCIA CENTRAL DE GAIA 
 

1. Organização da farmácia 

1.1. Localização e horário de funcionamento da farmácia 

A Farmácia Central de Gaia (FCG) localiza-se na Rua Álvares Cabral, em Vila Nova de Gaia, 

uma rua pedonal bastante frequentada, localizada na proximidade de habitações e de edifícios como 

a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho 

(Unidade 2), um posto da Cruz Vermelha, uma clínica de análises e uma clínica dentária. 

A FCG encontra-se aberta de segunda a sexta-feira das 8h às 20h, aos sábados das 9h às 13h 

e aos feriados das 9h às 19h. Nos turnos de serviço permanente a FCG encontra-se aberta durante 

24h. 

1.2. Composição e função dos recursos humanos 

Cumprindo os requisitos do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto e respetivas alterações 

[1], que estabelece o regime jurídico das farmácias de oficina, os recursos humanos da FCG são 

compostos pela Diretora Técnica, Dra. Daniela Oliveira, e pela farmacêutica adjunta, Dra. Isabel 

Varejão, que constituem o quadro farmacêutico, e pela técnicas de farmácia, Raquel Santos, Carina 

Carvalho e Maria João Couto, que constituem o quadro não farmacêutico. Toda a equipa está 

devidamente identificada mediante o uso de um cartão que contém o nome e o título profissional. 

1.3. Perfil dos utentes 

A FCG apresenta um perfil de utentes muito heterogéneo, desde crianças, adultos, grávidas e 

idosos, abrangendo todas as faixas etárias e perfis socioeconómicos. Dada a sua localização central 

privilegiada, os utentes que frequentam a farmácia são na sua maioria pessoas que moram na 
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periferia da farmácia, funcionários da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e utentes que vêm 

das consultas do hospital e centros de saúde ou das clínicas próximas. No entanto, também 

frequentam a farmácia outras pessoas que, ocasionalmente, vão passando pela rua. 

As décadas de existência da FCG, aliadas à simpatia, paciência e ambiente familiar com que a 

equipa recebe os utentes, permitem que a maioria dos utentes sejam clientes fidelizados que se 

dirigem apenas a esta farmácia para aviarem a sua medicação, preferindo encomendar e aguardar, 

nos casos em que o produto não se encontra em stock na farmácia, em alternativa a deslocarem-

se a outras farmácias. Este ambiente familiar entre a FCG e os utentes facilitou bastante a minha 

inserção na equipa e o atendimento aos utentes, pois todos foram pacientes e confiaram em mim e 

no meu trabalho, tornando o meu estágio bastante gratificante e permitindo o desenvolvimento das 

minhas capacidades. 

1.4. Descrição dos espaços físicos da farmácia 

De modo a cumprir o Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto [1] e as Boas Práticas 

Farmacêuticas para a farmácia comunitária [2], a FCG apresenta no espaço exterior o vocábulo 

“Farmácia” e o símbolo “cruz verde” (Anexo 1), bem como o horário de funcionamento e as escalas 

de turnos das farmácias do município. No espaço interior, a FCG dispõe, logo à entrada, da sala de 

atendimento ao público com 5 postos de atendimento (Anexo 2). Nesta zona encontram-se 

descritos, de forma visível, o nome do diretor técnico, os serviços farmacêuticos que presta e os 

respetivos preços (Anexo 3, elaborado por mim durante o estágio). Neste mesmo espaço para o 

atendimento existe uma balança automática para medição do peso, altura e IMC e um tensiómetro 

automático para medição da pressão arterial. Nesta zona estão expostos produtos de venda livre 

(descritos na secção 2.4). Por trás dos balcões de atendimento encontram-se expostos 

medicamentos veterinários, dispositivos médicos e medicamentos não sujeitos a receita médica 

(MNSRM) que vão variando consoante a sazonalidade. Existe ainda um móvel com gavetas onde 

estão armazenados alguns medicamentos com maior rotatividade (descritos na secção 2.4) de 

modo a tornar o atendimento mais rápido. Anexo à sala de atendimento, existe um gabinete de 

atendimento que permite uma maior comodidade, privacidade e confidencialidade dos utentes, 

nomeadamente, durante a prestação de serviços farmacêuticos como a administração de injetáveis, 

a medição de parâmetros bioquímicos, a realização de testes de gravidez ou mesmo em casos de 

necessidade de maior privacidade e confidencialidade para o utente. Logo a seguir à zona de 

atendimento, fica o local onde são armazenados, em gavetas, os medicamentos sujeitos a receita 

médica (MSRM), alguns suplementos alimentares e alguns dispositivos médicos. De seguida, 

localiza-se o gabinete administrativo da Diretora Técnica e as instalações sanitárias. Mais adiante 

encontra-se a zona de receção das encomendas. Nesta zona encontra-se também um frigorífico, 

com termo-higrómetro, para armazenamento de medicamentos e outros produtos que necessitam 

de refrigeração e ainda, estantes para armazenar, por ordem alfabética, o restante stock de 

medicamentos que já se encontram armazenados nas gavetas. É também nesta zona que se 

encontram as reservas não pagas. Logo a seguir encontra-se o armazém onde são armazenados 

os produtos com menor rotatividade de stock, nomeadamente, dispositivos médicos, artigos de 

puericultura e outros produtos vendidos com maior frequência noutras estações do ano, como é o 
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caso dos protetores solares e produtos dietéticos. Ao fundo do armazém, localiza-se o laboratório 

onde são preparados os medicamentos manipulados. 

1.5. Sistema informático 

Os equipamentos informáticos utilizados pela FCG estão equipados com o sistema informático 

(SI) Sifarma 2000®. Este software apresenta várias funcionalidades essenciais à gestão de uma 

farmácia, nomeadamente, efetuar e rececionar as encomendas, gerir os stocks e prazos de 

validade, efetuar e regularizar devoluções, consultar informação sobre compras e vendas dos 

produtos. Permite ainda um atendimento com qualidade, pois durante o ato de dispensa é possível 

consultar a ficha do utente, podendo aceder ao histórico de vendas e à informação cientifica do 

produto facilitando, assim, a dispensa do medicamento correto e um melhor aconselhamento. 

Permite ainda um atendimento seguro, pois uma das grandes vantagens que o Sifarma 2000® possui 

é o sistema de verificação dos medicamentos que obriga a verificar todas as embalagens 

dispensadas antes de terminar a venda, evitando uma série de erros inerentes à condição humana 

como por exemplo, a troca de dosagens entre embalagens, ou mesmo a forma farmacêutica (FF), 

assegurando assim que o medicamento dispensado é exatamente o medicamento prescrito. Este 

sistema de verificação permite também evitar erros nos stocks pois o medicamento que sai da 

farmácia deverá corresponder ao medicamento que sai do stock. 

 

2. Encomendas e aprovisionamento 

2.1 Gestão de stocks 

Em qualquer farmácia comunitária deve ser garantida a gestão do stock mínimo e máximo dos 

medicamentos e de outros produtos de saúde, de forma a colmatar as necessidades dos utentes. 

Para além disso, é necessário um controlo rigoroso desse mesmo stock para manter o equilíbrio 

financeiro da farmácia, pois apesar de um local onde a saúde dos utentes deve ser privilegiada, uma 

farmácia comunitária trata-se também de um negócio e como tal deve ser bem gerido. Um stock mal 

gerido pode traduzir-se em custos elevados para a farmácia, uma vez que stocks abaixo do 

necessário não permitem gerar lucro para a farmácia, pois as necessidades do utente não serão 

supridas, e stocks acima do necessário poderão representar um investimento sem retorno, uma vez 

que esses produtos não serão escoados, acabando por vencer o prazo de validade (PV), tendo de 

ser devolvidos aos fornecedores que em determinadas situações não aceitam devoluções de 

determinados produtos.  

Segundo o Estatuto do Medicamento, as farmácias devem ter sempre disponíveis para venda 

no mínimo três medicamentos com a mesma substância ativa, FF e dosagem, de entre os que 

correspondem aos cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo [3]. Para além deste fator 

obrigatório, a determinação dos níveis de stock mínimo e máximo deve ter em conta o histórico de 

vendas do medicamento ou produto de saúde, sendo que aqueles que tiverem maior número de 

vendas terão um stock máximo superior àqueles cujo número de vendas seja menor. 

Na FCG, os níveis de stock são ajustados diariamente sempre que determinado produto não 

tem stock ou tem um stock inferior ao necessário para satisfazer as necessidades dos utentes e, 

deste modo, retificam-se os níveis de stock na ficha desse mesmo produto. Podem também ser 
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ajustados no início de cada mês aquando da realização da encomenda diária, na qual se verifica a 

média de vendas do mês anterior de cada um dos produtos acompanhando assim as vendas de 

cada produto de acordo com a sua sazonalidade. 

Apesar do SI obrigar à verificação de cada um dos produtos no ato de dispensa, por vezes 

ocorrem incongruências entre o stock informático e o stock físico, devendo, nestes casos, ser 

imediatamente corrigida a situação. Para além desta medida, anualmente, a FCG realiza um 

inventário de forma a retificar os stocks de todos os produtos. 

Dadas as dificuldades que o setor tem atravessado, é financeiramente impraticável as farmácias 

possuírem stocks elevados de um produto ou stock de todos os produtos, o que por vezes leva a 

algum desagrado dos utentes que se vêm obrigados a ter que aguardar pela chegada do produto 

ou mesmo terem de se deslocar a outras farmácias. No entanto, a FCG tenta manter estáveis os 

stocks dos medicamentos e produtos de saúde dos clientes já fidelizados e dos produtos com maior 

saída de acordo com a sazonalidade. 

2.2 Efetuar encomendas 

A FCG trabalha essencialmente com dois distribuidores grossitas, a OCP Portugal e a 

Cooprofar. À OCP Portugal são encomendados os MSRM enquanto os MNSRM, produtos 

cosméticos e de higiene corporal (PCHC), suplementos alimentares e dispositivos médicos são 

encomendados, preferencialmente, à Cooprofar, exceto nos casos em que a OCP Portugal oferece 

melhor condição comercial. 

Na FCG podem ser efetuados cinco tipos de encomendas: diárias, diretas, manuais, 

instantâneas e via verde. As encomendas diárias são realizadas ao fim da manhã e ao fim da tarde. 

Este tipo de encomendas é gerado automaticamente pelo SI de modo a repor o stock máximo 

estabelecido na ficha de cada produto. Uma vez gerada a encomenda diária, a farmacêutica ou 

técnica de farmácia responsável pela sua aprovação verifica a encomenda que o SI gerou e, de 

acordo com o stock mínimo e máximo, a média mensal de vendas de cada produto, a condição 

comercial de cada fornecedor e a altura do mês, edita e aprova a encomenda. As encomendas 

diretas, como a própria designação indica, são realizadas diretamente aos laboratórios. Estas 

encomendas são efetuadas quando se pretende encomendar quantidades significativas de 

determinados MNSRM, PCHC e outros produtos de venda livre que têm uma elevada rotatividade 

de stock, podendo assim comprar-se grandes quantidades com uma melhor condição comercial. As 

encomendas manuais são efetuadas durante o atendimento quando o produto pedido pelo utente 

não se encontra em stock na farmácia. Estas encomendas são realizadas por telefone ou através 

do gadget da OCP Portugal ou da Cooprofar e, posteriormente, é criada a encomenda manual no 

Sifarma 2000®. Quando o produto se encontra esgotado em ambos os distribuidores, é possível, em 

determinados produtos, pedir diretamente ao laboratório através do SI, efetuando uma encomenda 

instantânea. No caso de medicamentos abrangidos pelo projeto “Via Verde do Medicamento” há 

ainda a possibilidade de efetuar uma encomenda via verde em alternativa à encomenda instantânea. 

Neste caso, o medicamento é pedido ao distribuidor grossista, com base numa receita médica 

válida, e o distribuidor satisfaz o pedido com o stock reservado para esta via excecional de aquisição 

de medicamentos. 
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Durante o estágio tive a oportunidade de efetuar encomendas manuais durante o atendimento, 

e de acompanhar a realização das encomendas diárias. 

2.3 Rececionar e conferir encomendas 

A primeira tarefa que desempenhei na FCG foi a receção de encomendas, que me permitiu 

estabelecer um primeiro contacto com os medicamentos, associar a marca à denominação comum 

internacional (DCI), verificar quais os produtos com maior rotatividade e reconhecer quais os MSRM, 

os MNSRM, suplementos alimentares e produtos de venda livre, o que me facilitou posteriormente 

o atendimento e aconselhamento. 

Assim que a encomenda chega, abrem-se as caixas e separam-se as faturas e os respetivos 

produtos. Primeiramente rececionam-se os produtos de frio, para que sejam refrigerados 

rapidamente. É através do Sifarma 2000® que se dá a entrada dos produtos rececionados. Após 

selecionar qual a encomenda a dar entrada é necessário inserir o número da fatura e o valor 

faturado. De seguida inserem-se os produtos um a um, através da leitura do código de barras ou 

por inserção manual do código nacional do produto (CNP), e corrige-se a validade, o preço de venda 

ao público (PVP) e o preço impresso na cartonagem (PIC), no caso de este existir. Quando já todos 

os produtos foram inseridos, verifica-se se a quantidade total de embalagens rececionadas 

corresponde à quantidade total de embalagens faturadas. Verificada esta condição, corrige-se o 

preço de venda à farmácia (PVF) de todos os produtos e a margem da farmácia no caso dos 

produtos de venda livre. Tendo conferido todos estes pontos, termina-se a encomenda e imprimem-

se as etiquetas com a respetiva designação do produto, CNP, PVP e IVA (6% ou 23%). Terminada 

a receção da encomenda o Sifarma 2000® informa quais os produtos que foram encomendados, 

mas não foram rececionados. Na sua maioria, tratam-se de produtos que estão esgotados no 

respetivo distribuidor e, por este motivo, são sinalizados como “esgotados” sendo transferidos 

automaticamente para a encomenda de produtos esgotados. A informação dos produtos esgotados 

é enviada ao INFARMED. Após a receção da encomenda, o responsável pela mesma assina o 

original da respetiva fatura e carimba as requisições (original e duplicado) dos psicotrópicos e das 

benzodiazepinas, no caso de estes terem sido adquiridos. Estes documentos são colocados nos 

respetivos tabuleiros para que a Diretora Técnica os possa conferir e assinar. Posteriormente, o 

duplicado será enviado para o armazenista e o original ficará arquivado na farmácia por 3 anos. 

2.4 Armazenar os medicamentos e outros produtos de saúde 

O armazenamento correto dos medicamentos é fundamental para o bom funcionamento da 

farmácia, pois medicamentos armazenados nos sítios incorretos implicam um atendimento mais 

demorado na tentativa de os encontrar, e para segurança dos utentes, devendo ser armazenados 

em condições de iluminação, temperatura, humidade e ventilação adequadas. 

Uma vez rececionada a encomenda e etiquetados os produtos de venda livre, todos os produtos 

são armazenados nos respetivos locais que reúnem as condições para uma correta conservação. 

Para controlar a temperatura e humidade, existem quatro termo-higrómetros localizados 

respetivamente, no armazém, no frigorifico, na zona de receção das encomendas e na sala de 

atendimento. Os produtos de frio são armazenados no frigorifico com temperatura e humidade 

adequadas e controladas de modo a respeitar as exigências específicas dos produtos. Os restantes 
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medicamentos e produtos de saúde estão organizados, à temperatura ambiente, em gavetas, 

segundo a FF e modo de administração, por ordem alfabética. Assim, nestas gavetas encontram-

se armazenados comprimidos e cápsulas, supositórios e enemas, ampolas, injetáveis, sistemas 

transdérmicos, soluções e suspensões orais, soluções e suspensões nasais. Adicionalmente, 

encontram-se armazenados nestas gavetas, por ordem alfabética e segundo o modo de 

administração (não tendo em conta a FF), os medicamentos ginecológicos, os medicamentos 

oftálmicos e auriculares, as formas sólidas e líquidas para uso externo, os produtos de uso capilar 

e os produtos de higiene oral que não estão expostos na sala de atendimento. Nestas gavetas 

encontram-se ainda alguns dispositivos médicos, designadamente, artigos de penso, seringas com 

e sem agulha e material para algaliados. Numa gaveta não identificada encontram-se armazenados 

os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes. Os contracetivos orais, as formas farmacêuticas 

semissólidas para uso externo (cremes, pastas e pomadas), as tiras e lancetas para controlo da 

glicemia, alguns medicamentos com maior rotatividade, nomeadamente, BEN-U-RON®, 1g (Bene 

Farmacêutica, Lda.) e ASPIRINA GR®, 100mg (Bayer Portugal, Lda.), os medicamentos veterinários 

e alguns dispositivos médicos (tampões para isolamento acústico e artigos de penso) estão 

armazenados em armários atrás dos balcões de atendimento, de modo a tornar o atendimento mais 

rápido. Os PCHC, artigos de puericultura, produtos de alimentação infantil, produtos para podologia, 

produtos de higiene oral e determinados suplementos alimentares estão expostos em prateleiras e 

expositores na sala de atendimento de modo a facilitar o acesso aos utentes. No armazém estão 

guardados os produtos com menor rotatividade, nomeadamente, dispositivos médicos como 

material para ostomizados, artigos de penso, dispositivos para ortopedia, dispositivos para 

autodiagnóstico (aparelhos para medição da glicemia e da pressão arterial) e dispositivos para 

incontinência urinária e produtos sazonais. 

Os produtos que apresentam PV são armazenados segundo o princípio de gestão de stocks 

“First expire, First out” (FEFO) de modo a vender primeiro os produtos que estão mais próximos do 

fim do PV. No caso dos produtos que não são dotados de PV, o armazenamento é feito segundo o 

princípio “First in, First out” (FIFO), isto é, vende-se primeiro o produto que deu entrada no stock há 

mais tempo. 

2.5 Devoluções de medicamentos e outros produtos de saúde 

São vários os motivos que obrigam à devolução de um produto, nomeadamente, quando a sua 

comercialização é descontinuada, quando é necessária a remarcação do PVP, quando houve um 

engano no pedido do produto, quando este se encontra próximo do PV, quando a sua embalagem, 

primária ou secundária, se encontra incompleta ou danificada, entre outros. As devoluções são 

realizadas através do SI, de modo a retirar o produto do stock informático da farmácia e emitir a 

respetiva nota de devolução. Caso o motivo da devolução seja danos na embalagem, primária ou 

secundária, é necessário contactar o respetivo distribuidor e efetuar uma reclamação antes de 

efetivar a devolução, pois só assim o motivo da devolução será aceite pelo fornecedor. Efetuada a 

devolução a nível informático, é emitida a nota de devolução em triplicado que, seguidamente, é 

carimbada, datada e rubricada pela farmacêutica ou técnica responsável pela devolução. O original 
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e duplicado seguem com o transportador e o triplicado, depois de rubricado pelo transportador, é 

colocado no respetivo tabuleiro para que posteriormente seja arquivado na respetiva capa. 

Durante o estágio foram várias as ocasiões em que efetuei devoluções de produtos e as 

respetivas reclamações ao distribuidor. 

2.6 Regularização das devoluções 

Após rececionar o produto devolvido, o fornecedor avalia o motivo da devolução e aprova ou 

não o mesmo. Caso o motivo da devolução seja aceite, o fornecedor pode trocar o produto devolvido 

por outro ou emitir uma nota de crédito. No caso do motivo não ser aceite, o produto é devolvido 

novamente à farmácia sendo colocado nas quebras, o que se traduzirá em prejuízo para a farmácia. 

Assim que chega a resposta do fornecedor é necessário regularizar a devolução. A regularização 

das devoluções é efetuada através do SI, e, consoante a decisão do fornecedor, assinala-se o 

motivo “troca de produto”, de modo a dar entrada do produto trocado no stock informático, “nota de 

crédito”, de modo a notificar a autoridade tributária, ou “produto não aceite”. Seguidamente é emitido 

um documento que comprova a regularização da devolução que juntamente com a nota de 

devolução é arquivado na capa respetiva. 

2.7 Prazos de validade 

Produtos fora da validade traduzem-se em prejuízo financeiro para a farmácia e em falta de 

segurança e eficácia dos mesmos, transpondo um risco para o utente caso sejam cedidos. Deste 

modo, para evitar tais situações, na FCG verificam-se mensalmente os prazos de validade do stock 

existente na farmácia. Para tal, através do SI, emite-se a listagem dos produtos cuja validade expira 

dentro de 2 meses, período mínimo exigido pelos fornecedores para se proceder à devolução dos 

produtos por aproximação do PV. Seguidamente, retiram-se os produtos cuja validade irá expirar ou 

mesmo produtos cuja validade já expirou, acerta-se o stock e regista-se a menor validade que 

permanece em stock. Os produtos retirados são devolvidos aos fornecedores. Caso os fornecedores 

aceitem a devolução, enviam a respetiva nota de crédito ou trocam o produto. Caso a devolução 

não seja aceite pelo fornecedor, como é o caso de alguns PCHC e medicamentos cuja validade já 

expirou, os produtos vão para as quebras da farmácia traduzindo-se em prejuízo financeiro. Para 

evitar este prejuízo é necessário verificar corretamente as validades de cada um dos produtos 

aquando da sua receção e entrada em stock. Como alguns produtos, em particular alguns PCHC, 

não têm impressa na embalagem a validade, é necessário calcular a mesma através de fórmulas 

disponibilizadas pelo fabricante. Neste sentido, durante o meu estágio na FCG, entrei em contacto 

com algumas marcas e atualizei as fichas de cálculo das validades para cada marca (Anexo 4), uma 

vez que algumas já não se encontravam em vigor. Tive também a oportunidade de proceder à 

verificação dos prazos de validade 2 vezes durante o estágio. 

 

3. Dispensa de medicamentos 

Um dos grandes objetivos da farmácia comunitária é dispensar os medicamentos aos utentes 

em condições de segurança, cedendo toda a informação necessária para minimizar os riscos de 

utilização dos medicamentos e permitir a obtenção de melhores resultados clínicos. Deste modo, o 

farmacêutico é responsável pela cedência, indicação e revisão da terapêutica, pela educação para 
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a saúde, pela farmacovigilância, pelo seguimento farmacoterapêutico e pelo uso racional dos 

medicamentos [2]. Todas estas funções concedem ao farmacêutico uma enorme responsabilidade 

durante o ato de dispensa de medicamentos. 

Assim que iniciei o meu estágio na FCG, comecei a acompanhar o atendimento ao público e a 

observar a conferência e validação das prescrições e o ato de dispensa dos medicamentos. Na 

segunda semana, tive a oportunidade de começar a atender os utentes sempre com o 

acompanhamento das farmacêuticas e técnicas de farmácia. Na terceira semana comecei a atender 

os utentes e a validar as prescrições de forma autónoma. 

Dada a responsabilidade e complexidade desta função, foram várias as dificuldades com que 

me deparei no início, desde dúvidas no aconselhamento farmacêutico, dúvidas nos planos de 

comparticipação e diferentes subsistemas de saúde, dúvidas com o próprio SI, entre muitas outras 

dúvidas que foram sempre esclarecidas com a maior paciência e amabilidade pela equipa da FCG. 

Este rápido início no atendimento ao público possibilitou-me lidar, desde muito cedo, com o SI, 

com o processo de verificação e validação das prescrições, minimizar os erros de validação e 

aprender a melhor maneira de lidar e comunicar com os utentes. 

Esta foi a função que mais satisfação me deu desempenhar durante todo o estágio, pois 

permitiu-me colocar em prática tudo o que de novo ia aprendendo e contribuiu para o meu 

desenvolvimento tanto a nível técnico como a nível pessoal, em grande parte devido a toda a 

confiança, segurança e apoio prestados por toda a equipa da FCG. 

3.1 Medicamentos sujeitos a receita médica 

No que diz respeito à dispensa ao público, os medicamentos podem ser classificados em MSRM 

ou MNSRM [3]. 

Segundo o Estatuto do Medicamento [3], estão sujeitos a receita médica todos os medicamentos 

que apresentem um dos seguintes critérios: possam constituir risco para a saúde do doente, caso 

sejam utilizados sem vigilância médica ou no caso de serem utilizados frequentemente em 

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

cuja atividade ou reações adversas devem ser estudadas; se destinem a ser administrados por via 

parentérica. Os MSRM têm PVP fixo marcado na embalagem secundária e só podem ser 

dispensados na farmácia após apresentação de uma receita médica válida. No entanto, durante o 

meu estágio na FCG apercebi-me de que, na realidade, os utentes não entendem a necessidade de 

apresentar receita médica no caso dos MSRM, achando que a mesma só é necessária no caso de 

medicamentos que sejam comparticipados. Por este motivo, muitas vezes tentei explicar aos utentes 

a diferença entre MSRM e MNSRM, comparticipados e não comparticipados e na sua maioria, os 

utentes entendiam a nossa atitude e respeitavam a decisão de não ceder MSRM sem receita 

médica, mesmo que não houvesse comparticipação. 

3.1.1 Modelos de receita médica 

A partir de 1 de abril de 2016, passou a ser obrigatória a prescrição exclusiva através de receita 

eletrónica desmaterializada, vulgarmente designada por receita sem papel [4]. No entanto, dadas 

algumas exceções que permitem a prescrição por via manual e até que seja possível a total 

desmaterialização da prescrição, vigoram atualmente três modelos de receita médica: a receita pré-
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impressa (prescrição por via manual), a receita eletrónica materializada e a receita eletrónica 

desmaterializada [5]. 

O artigo 8.º da Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho, prevê que a prescrição possa ser efetuada, 

excecionalmente, por via manual se existir: falência do SI; inadaptação fundamentada do  prescritor; 

prescrição ao domicílio; ou outras situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês, 

devendo o prescritor assinalar,  em  local  próprio  da  receita  médica, a situação aplicável [5]. 

Em qualquer um dos modelos de receita, a prescrição do medicamento deve incluir   

obrigatoriamente: a DCI da substância ativa (podendo ainda incluir uma denominação comercial, 

por marca ou indicação do nome do titular da autorização de introdução no mercado), a FF, a 

dosagem, a apresentação (dimensão da embalagem), a posologia e o número de embalagens [3]. 

Na receita eletrónica materializada ou por via manual, podem ser prescritos até 4 medicamentos 

ou produtos de saúde diferentes, com um limite de 2 embalagens por cada medicamento ou produto 

de saúde e um total de 4 embalagens por receita [5]. No caso dos medicamentos que se apresentam 

sob a forma de embalagem unitária (contendo uma unidade de FF) podem ser prescritas até 4 

embalagens do mesmo medicamento [6]. Ambos os modelos de prescrição têm uma validade de 30 

dias, a partir da data da respetiva prescrição, sendo que, no caso de medicamentos que se destinem 

a tratamentos de longa duração, apenas a receita eletrónica materializada pode ser renovável, com 

uma validade até 6 meses. Neste caso, a prescrição pode conter até 3 vias,  devendo ser impressa 

a indicação da respetiva via [5, 6]. 

No caso da receita eletrónica desmaterializada, podem ser prescritos, em diferentes linhas de 

prescrição, produtos de saúde e medicamentos distintos, sendo que, no caso de medicamentos que 

se destinem a tratamentos de curta ou média duração, cada linha de prescrição só pode incluir um 

produto de saúde ou um medicamento, até um máximo de 2 embalagens de cada, com uma validade 

de 30 dias, a partir da data da respetiva prescrição [5, 6]. No caso de medicamentos que se destinem 

a tratamentos de longa duração, cada linha de prescrição pode conter até 6 embalagens de cada 

medicamento, por receita, com uma validade de 6 meses, contada a partir da data da sua emissão 

[5, 6]. Também neste modelo, no caso dos medicamentos que se apresentam sob a forma de 

embalagem unitária (contendo uma unidade de FF) podem ser prescritas até 4 embalagens do 

mesmo medicamento [5]. 

Uma das grandes vantagens deste novo modelo de receita eletrónica sem papel foi a diminuição 

dos erros de dispensa e o aumento da segurança do farmacêutico no ato de dispensa, pois o 

medicamento prescrito é inserido automaticamente no SI e, se o medicamento dispensado não for 

o mesmo, o software emite um aviso a alertar para o erro podendo ser corrigido imediatamente. 

Uma outra vantagem é o facto destas receitas permitirem ao utente aviar apenas a quantidade de 

embalagens que necessita, podendo fazê-lo em qualquer altura e em qualquer farmácia. Este 

modelo de receita sem papel também tornou mais simples e rápido o ato de dispensa dos 

medicamentos, podendo prestar mais atenção ao utente e, deixa de ser necessário conferir as 

receitas. No entanto, talvez por ser um sistema bastante recente, deparei-me com algumas 

desvantagens e dificuldades. Muitas vezes os utentes não se apercebem que na mesma receita 

podem existir duas datas de validade distintas, consoante se trate ou não de um medicamento para 
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tratamento prolongado achando que todos os medicamentos prescritos numa mesma receita têm a 

mesma validade, deixando por vezes expirar a validade dos medicamentos para tratamentos de 

curta duração. Uma outra desvantagem prende-se com o facto da inexistência de um suporte físico, 

em papel, que no caso dos utentes mais idosos que não estão habituados a utilizar equipamentos 

eletrónicos, não têm como apresentar a prescrição na farmácia e, quando aviam determinadas 

quantidades de medicamentos, não conseguem visualizar as quantidades remanescentes nem as 

validades, sendo que nestes casos, na FCG emitimos um talão para o utente que indica os 

medicamentos que estão por dispensar, as quantidades e as validades, bem como o número da 

prescrição e os códigos de acesso e dispensa e do direito de opção. Também para a farmácia 

existem alguns inconvenientes, nomeadamente a necessidade de internet para poder dispensar os 

medicamentos, que pode eventualmente falhar e, nestas situações, caso o utente não traga consigo 

a guia de tratamento, não é possível efetuar a dispensa dos medicamentos. Para além de tudo isto, 

muitos prescritores ainda não estão habituados a este novo modelo e, por vezes, as prescrições 

vêm com erros que não permitem a comparticipação dos medicamentos ou mesmo a sua dispensa, 

tornando-se numa perda para a farmácia que não dispensa o medicamento e num inconveniente 

para o utente que se vê obrigado a voltar ao médico. 

3.1.2 Receção e validação da prescrição médica 

Aquando da receção de uma receita médica, seja eletrónica ou manual, o(a) farmacêutico(a) ou 

técnico(a) de farmácia deve conferir se a mesma apresenta: número da receita; nome e número do 

utente; entidade financeira responsável e número de beneficiário; referência ao regime especial de 

comparticipação de medicamentos no caso de pensionistas (deve constar na receita a sigla “R” junto 

dos dados do utente) ou no caso de o utente estar abrangido por outro regime especial de 

comparticipação de medicamentos em função de patologia (deve constar na receita a sigla “O” junto 

dos dados do utente e a menção ao despacho que consagra o respetivo regime junto à designação 

do medicamento); identificação do médico prescritor, incluindo o número de cédula profissional e, 

caso se aplique, a especialidade; local de prescrição ou respetivo código [5]. No caso de uma receita 

eletrónica materializada deve ainda verificar-se se a prescrição inclui: DCI da substância ativa; 

dosagem, FF, dimensão da embalagem, número de embalagens; denominação comercial do 

medicamento, quando aplicável; as exceções a), b) ou c) que impedem o direito de opção do utente, 

assinaladas pelo prescritor em local próprio da receita; código nacional de prescrição eletrónica de 

medicamentos (CNPEM) ou outro código oficial identificador do produto, se aplicável; data de 

prescrição; assinatura autógrafa do prescritor [5]. No caso da prescrição por via manual, para além 

de todos os aspetos referidos para a receita eletrónica materializada (com exceção do CNPEM) 

deve ainda verificar-se se a receita inclui: vinheta identificativa do médico prescritor; vinheta 

identificativa do local de prescrição no caso das instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e 

instituições com acordos, convenções ou protocolos celebrados com as administrações regionais 

de saúde (quando a prescrição é dirigida a um pensionista abrangido pelo regime especial de 

comparticipação, a vinheta deve ser de cor verde, e em qualquer outro caso, de cor azul); 

identificação da especialidade médica, se aplicável, e contacto telefónico do prescritor; identificação 

da exceção nos termos do artigo 8.º da Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho que permite que a 
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prescrição seja efetuada por via manual [5]. Após ter sido verificada a inclusão de todos os 

elementos referidos, a prescrição médica é validada. 

Esta é uma tarefa de elevada responsabilidade, pois se algum dos aspetos referidos não for 

verificado e estiver incorreto, o SNS ou o organismo de comparticipação em questão poderá não 

fazer o reembolso da comparticipação do medicamento à farmácia, sendo esta a assumir o prejuízo. 

Esta tarefa foi uma das minhas maiores dificuldades durante o atendimento ao público, 

principalmente, porque atualmente são poucas as receitas materializadas, que são as que 

acarretam mais erros a nível da verificação das prescrições e que exigem mais atenção. No entanto, 

a equipa da FCG teve sempre a amabilidade e paciência para me explicar todas as dúvidas que iam 

surgindo e para me ajudar a corrigir os erros praticados. 

3.1.3 Dispensa de medicamentos sujeitos a receita médica 

A dispensa de medicamentos, em particular dos MSRM, é uma tarefa de elevada 

responsabilidade, pois envolve diretamente a saúde e segurança do doente. Muitos dos utentes que 

apareciam na FCG eram utentes polimedicados, que tomavam medicamentos prescritos por vários 

médicos, que por vezes, não sabiam a medicação que o doente estava a tomar no momento em 

que lhe prescreveram um outro medicamento. Por exemplo, num dos atendimentos que realizei na 

FCG, uma senhora estava já a tomar Diclofenac e pedia-me que lhe dispensasse Nimesulida. Para 

além destas situações, muitas vezes tratavam-se de doentes idosos que, dada a fisiologia da idade, 

não podiam tomar certos medicamentos. 

O farmacêutico tem uma relação estreita com o doente e, sendo este utente habitual da 

farmácia, permite ao farmacêutico ter uma visão global do estado de saúde do doente, das suas 

patologias, da medicação habitual que está a fazer, permitindo um maior acompanhamento, 

podendo, aquando da dispensa de MSRM, verificar a necessidade do medicamento, a possibilidade 

de interações, contraindicações, alergias e intolerâncias, verificar se a posologia (dose, frequência 

e duração do tratamento) e o modo de administração se adequam à idade e condição do doente, 

aconselhar medidas não farmacológicas complementares, garantindo assim a segurança do doente 

e a maximização de resultados clínicos favoráveis.  

Validada a prescrição médica, dispensam-se os medicamentos. As farmácias devem ter sempre 

disponíveis, pelo menos, três dos cinco medicamentos com os preços mais baixos de cada grupo 

homogéneo, isto é, com a mesma substância ativa, FF e dosagem [3]. O doente pode exercer o seu 

direito de opção, optando por qualquer medicamento que contenha a mesma DCI da substância 

ativa, FF e dosagem do medicamento constante da prescrição médica, exceto nas situações em 

que o médico indica as justificações técnicas que impedem a substituição do medicamento prescrito 

pela denominação comercial, pela marca ou indicação do nome do titular da autorização de 

introdução no mercado, por qualquer outro medicamento [3]. Nestas situações, o médico deve 

assinalar na receita, de forma expressa e clara, a exceção que justifica o facto de o doente não 

poder exercer o seu direito de opção. As justificações técnicas são admitidas nos seguintes casos: 

prescrição de medicamento com margem ou índice terapêutico estreito, de acordo com informação 

prestada pelo INFARMED (na receita consta a “Exceção a) do n.º 3 do art. 6.º”); fundada suspeita, 

previamente reportada ao INFARMED, de intolerância ou reação adversa a um medicamento com 



 

Relatório de Estágio Profissionalizante  12 

a mesma substância ativa, mas identificado por outra denominação comercial (na receita consta a 

“Exceção b) do n.º 3 do art. 6.º”); prescrição de medicamento destinado a assegurar a continuidade 

de um tratamento com duração estimada superior a 28 dias (na receita consta a “Exceção c) do n.º 

3 do art. 6.º”). Nesta última exceção, o doente pode exercer o direito de opção quando pretender 

um medicamento de preço inferior ao do medicamento prescrito, não sendo permitido à farmácia 

proceder a qualquer substituição por medicamento de preço superior ao medicamento prescrito [3]. 

Na FCG, após informar o utente acerca dos medicamentos existentes para a prescrição, o 

utente procede à sua escolha e é verificada a existência do mesmo em stock. Quando este não 

existe em stock, procede-se à sua encomenda, caso seja essa a vontade do utente, ou substitui-se 

por outro medicamento do mesmo grupo homogéneo. No caso dos utentes com medicação crónica, 

na maioria das vezes estes manifestam preferência pelo laboratório que tomam habitualmente. 

Nestes casos, e uma vez que a prescrição é feita apenas por DCI, a equipa da FCG tem a 

amabilidade de verificar no histórico de vendas o laboratório habitual do utente em questão. No 

entanto, uma vez que esta situação ocorre frequentemente e exige algum tempo durante o 

atendimento, decidi criar, para cada utente, um cartão com a identificação da medicação crónica 

habitual do doente (Anexo 5) com referência ao medicamento (DCI, dosagem, FF e laboratório 

habitual), à posologia (porque nos doentes polimedicados era uma forma de esclarecer as tomas de 

cada medicamento) e à patologia (porque muitos doentes associam a caixa do medicamento à 

patologia em questão). Nos atendimentos posteriores pude constatar que os utentes traziam o seu 

cartão com os respetivos laboratórios, o que permitia poupar bastante tempo durante o atendimento. 

Durante a dispensa dos medicamentos é responsabilidade do farmacêutico informar o utente 

sobre a posologia (oralmente ou por escrito, nas embalagens dos medicamentos e, no caso da FCG, 

também no cartão da medicação crónica), modo de administração, cuidados a ter na conservação 

do medicamento, quais os efeitos secundários mais frequentes, possíveis interações com outros 

medicamentos que esteja a tomar ou alimentos e quais os modos de evitar essas interações, que 

contraindicações possam existir e ainda medidas não farmacológicas que deve adotar para tirar o 

máximo benefício do tratamento. 

3.1.4 Dispensa de psicotrópicos e/ou estupefacientes 

São classificadas como estupefacientes ou psicotrópicas as substâncias que constem das seis 

tabelas anexas ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro. Estas substâncias têm a capacidade de 

provocar um estímulo ou depressão do sistema nervoso central, podendo causar um estado de 

dependência levando ao seu consumo abusivo, chegando até a ser comercializadas ilegalmente. 

Deste modo, estas substâncias estão sujeitas a uma legislação própria e a comercialização de 

medicamentos que contenham estas substâncias é rigorosamente controlada. Assim, na farmácia, 

estes medicamentos só podem ser dispensados mediante apresentação de receita médica especial 

onde não esteja prescrito qualquer outro medicamento ou produto de saúde, no que diz respeito às 

receitas eletrónicas materializadas ou por via manual [5-7]. No caso da receita eletrónica 

desmaterializada, a receita deve identificar que é do tipo RE (prescrição de psicotrópicos e 

estupefacientes sujeitos a controlo) e a linha da prescrição deve identificar que é do tipo LE (linha 

de prescrição de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo) [6]. 
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Durante a dispensa de um medicamento psicotrópico/estupefaciente, é necessário registar no 

SI o nome do médico prescritor, os dados do doente (nome e morada) e os dados do utente 

adquirente (nome, morada, data de nascimento, idade, número do documento de identificação e 

data de validade), após apresentação do documento de identificação do utente adquirente. Após a 

dispensa do medicamento, é impresso um documento que comprova a dispensa do medicamento. 

Este documento deve ser arquivado (juntamente com a cópia da receita, no caso das prescrições 

por via manual ou receita eletrónica materializada) na farmácia durante 3 anos e por ordem 

crescente de aviamento [8]. 

3.1.5 Comparticipação de medicamentos e outros produtos de saúde 

Para o SNS, uma das prioridades na área da saúde é garantir “um sistema nacional de saúde 

sustentável e bem gerido” [9]. No que diz respeito ao medicamento, o sistema de comparticipação 

dos medicamentos é elaborado com o objetivo de obter uma maior igualdade e justiça para todos 

os cidadãos. Neste sentido, a comparticipação dos medicamentos pelo Estado visa apoiar a 

aquisição de medicação com receita médica do SNS. 

Atualmente, estão em vigor dois regimes de comparticipação de medicamentos pelo Estado: 

um regime geral e um regime especial [8]. 

No que diz respeito ao regime geral, a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos 

é fixada de acordo com quatro escalões: Escalão A – 90% do PVP dos medicamentos; Escalão B – 

69% do PVP dos medicamentos; Escalão C – 37% do PVP dos medicamentos; Escalão D – 15% 

do PVP dos medicamentos [10]. Os escalões de comparticipação variam de acordo com as 

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

consumo acrescido para os doentes que sofrem de determinadas patologias [11]. 

Quanto ao regime especial de comparticipação de medicamentos, este pondera dois tipos de 

comparticipação: em função dos beneficiários e em função das patologias ou de grupos especiais 

de utentes [12]. Relativamente à comparticipação em função dos beneficiários, esta é aplicável, aos 

pensionistas cujo rendimento total anual (resultado da divisão do rendimento do agregado familiar 

pelo número de membros desse agregado) não exceda 14 vezes a retribuição mínima mensal 

garantida em vigor no ano civil anterior ou 14 vezes o valor do indexante dos apoios sociais em 

vigor, quando este ultrapassar aquele montante [12]. Para os pensionistas abrangidos por este 

regime, a comparticipação do Estado no preço dos medicamentos integrados no escalão A é 

acrescida de 5% e nos escalões B, C e D é acrescida de 15% [11]. O regime especial de 

comparticipação em função das patologias abrange doentes com determinadas patologias, 

designadamente, dor crónica oncológica ou não oncológica moderada a forte, ictiose, alzheimer, 

psoríase, artrite reumatoide, entre outras. Nestes casos, a comparticipação do Estado no preço dos 

medicamentos é definida por despacho relativo à respetiva patologia [11]. 

Para além de medicamentos, o SNS comparticipa ainda outros produtos de saúde, como é o 

caso dos reagentes (tiras-teste) e dispositivos médicos (agulhas, seringas e lancetas) destinados à 

automonitorização da diabetes mellitus. Neste caso, o Estado comparticipa 85% do PVP das tiras-

teste e 100% do PVP das agulhas, seringas e lancetas [13]. O SNS comparticipa ainda outros 

dispositivos médicos, designadamente, câmaras expansoras (80% do PVP) [14], dispositivos 
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médicos para apoio aos doentes ostomizados (100% do PVP) [15] e dispositivos médicos para apoio 

a doentes com incontinência ou retenção urinária (100% do PVP) [16]. A nível logístico, após aviar 

uma receita comparticipada pelo SNS é impresso no verso da receita o comprovativo da dispensa 

e comparticipação dos respetivos medicamentos, que deve ser rubricado pelo utente e datado, 

carimbado e rubricado pelo farmacêutico/técnico de farmácia. 

Apesar do SNS ser a maior entidade que comparticipa os medicamentos, existem outras 

entidades, nomeadamente regimes de seguro de saúde especiais para determinadas profissões e 

outros seguros de saúde privados, que participam na comparticipação de medicamentos e, que em 

conjunto com a comparticipação do SNS, permitem aos utentes obter um preço mais acessível nos 

medicamentos. Na FCG, contactei essencialmente com as seguintes entidades: Caixa Geral de 

Depósitos, Médis, Médis/CTT, EDP Sãvida, Sindicato de Bancários do Norte e SAMS Quadros. Para 

efeitos legais, nestes casos, os utentes devem apresentar o seu cartão de beneficiário da respetiva 

entidade durante a dispensa dos medicamentos. No final será anexada uma cópia do cartão à cópia 

da receita, no caso de receitas por via manual ou receitas eletrónicas materializadas. No caso das 

receitas eletrónicas sem papel, a cópia do cartão é anexada ao documento que é emitido no fim da 

dispensa de uma receita eletrónica sem papel comparticipada por um organismo complementar, 

que à semelhança das receitas tem também de ser rubricado pelo utente e, carimbado, datado e 

rubricado pelo farmacêutico/técnico de farmácia. 

3.1.6 Faturação e conferência do receituário 

Para que a farmácia receba o reembolso de todas as comparticipações que efetuou durante o 

mês, é necessário enviar mensalmente todas as receitas para o Centro de Conferências de Faturas 

(CCF), no caso dos medicamentos comparticipados pelo SNS. No caso das comparticipações serem 

efetuadas por outros organismos complementares, a FCG envia as receitas para a Associação 

Nacional de Farmácias (ANF) que por sua vez as envia para as respetivas entidades e adianta o 

reembolso à farmácia. Este procedimento só se aplica às receitas por via manual e às receitas 

eletrónicas materializadas. Relativamente às receitas eletrónicas sem papel, caso a 

comparticipação tenha sido efetuada pelo SNS, os dados são automaticamente enviados para o 

CCF através do Sifarma 2000®. No caso de existir uma comparticipação efetuada por outro 

organismo complementar, serão enviados à ANF os respetivos documentos comprovativos da 

dispensa (referidos no fim do ponto 3.1.5) juntamente com as cópias dos cartões dos beneficiários. 

Para que no fim do mês todas as receitas estejam conferidas e organizadas, prontas a enviar 

para os locais referidos anteriormente, é necessário que durante o mês se vá conferindo e 

organizando todas as receitas dispensadas. Esta metodologia permite também verificar se houve 

algum erro durante a dispensa e corrigi-lo de imediato, caso contrário, a receita será devolvida e a 

farmácia não receberá o reembolso da comparticipação. Para tal, todos os dias, na FCG, as receitas 

dispensadas são verificadas por duas pessoas diferentes que asseguram que todos os aspetos que 

que tornam a receita válida (referidos no ponto 3.1.2) se encontram corretos, que o número da 

receita coincide com o número impresso no verso da receita, que os medicamentos prescritos foram 

os medicamentos dispensados e que a receita ou comprovativo de dispensa se encontram 

rubricados, datados e carimbados. À medida que as receitas vão sendo verificadas, são separadas 
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de acordo com o organismo de comparticipação e por ordem crescente do número de lote. Quando 

todas as receitas de um lote estão verificadas, uma terceira pessoa verifica novamente todas as 

receitas desse lote e imprime o verbete que identifica o lote, carimba-o e anexa-o ao lote 

correspondente guardando-o no respetivo arquivo até ao fim do mês. 

No fim de cada mês, é feito o fecho de todos os lotes e emitido o resumo de lotes e a fatura, 

esta última em quadruplicado. No caso das comparticipações pelo SNS, é enviado para o CCF o 

resumo de lotes, os lotes de receitas com os respetivos verbetes, o duplicado da nota de crédito ou 

débito e a guia da fatura (carimbada, datada e assinada). A fatura é enviada para a ANF 

automaticamente através do Sifarma 2000®. No caso das comparticipações por outros organismos, 

é enviado para a ANF o resumo de lotes, os lotes de receitas com os respetivos verbetes e a fatura 

(em triplicado). O quadruplicado da fatura segue para a contabilidade da farmácia. 

Durante o estágio na FCG tive a oportunidade de conferir o receituário sempre que realizava 

um atendimento, tendo verificado várias inconformidades (ausência do número do utente ou da 

assinatura do médico prescritor, vinhetas não válidas, dosagens incorretas, entre outras) e pude 

assistir ao fecho dos lotes e faturação num dos meses do estágio. 

3.2 Dispensa de medicamentos não sujeitos a receita médica 

Os MNSRM são medicamentos que não preenchem qualquer uma das condições referidas 

anteriormente para os MSRM e que, por isso, não estão sujeitos a receita médica [3]. 

Em 2005, as farmácias deixaram de ter a exclusividade de dispensa de MNSRM, e estes 

passaram a ser vendidos não só nas farmácias, mas também noutros locais que cumpram os 

requisitos legais e regulamentares [17]. No entanto, existem MNSRM de dispensa exclusiva em 

farmácia que resultam da reclassificação de alguns MSRM tendo em conta o seu perfil de segurança 

ou as suas indicações terapêuticas, estando as farmácias sujeitas a protocolos de dispensa para 

estes medicamentos [3]. 

Na sua maioria, os MNSRM não são comparticipáveis e, estando sujeitos a um regime de preços 

livre, não têm PVP fixo [17], sendo o PVP calculado tendo em conta o PVF, a margem da farmácia 

e o IVA. Os MNSRM que sejam comparticipados pelo Estado têm PVP definido, mas só haverá 

comparticipação caso o medicamento seja dispensado numa farmácia [17]. 

Uma vez que não é necessária receita médica, qualquer utente pode solicitar um MNSRM. Em 

farmácia comunitária, os MNSRM são dispensados essencialmente por dois motivos: em caso de 

automedicação, em que o doente decide estabelecer um tratamento medicamentoso por iniciativa 

própria, e em caso de indicação farmacêutica, em que o farmacêutico se responsabiliza pela seleção 

de um MNSRM com o objetivo de aliviar ou resolver um problema de saúde que considera ser de 

carácter não grave, autolimitado, de curta duração e que não apresenta relação com manifestações 

clínicas de outros problemas de saúde do doente [2]. Nos casos de automedicação, o farmacêutico 

desempenha um papel fulcral no uso racional destes medicamentos. Nestes casos, o farmacêutico 

deve esclarecer o utente informando-o sobre as indicações terapêuticas do medicamento e se estão 

ou não de acordo com a situação clínica que o utente refere e, no caso de aquele não ser o mais 

adequado aconselhar um outro MNSRM mais indicado para a situação em questão e até medidas 

não farmacológicas, contribuindo assim para que a automedicação se realize sob uma indicação 
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adequada. A titulo de exemplo, na FCG atendi uma senhora que me solicitou que lhe dispensasse 

IMODIUM RAPID® (Johnson & Johnson, Lda.), na tentativa de controlar a diarreia da sua filha de 12 

anos. Ao tentar entender a origem do sintoma questionei a senhora sobre o dia em que tinha iniciado 

a diarreia, tendo-me respondido que tinha começado no dia anterior. Questionei então se poderia 

dever-se a algum alimento ou refeição que tivesse ingerido ao qual a senhora me respondeu que 

seria o mais provável, pois a filha tinha estado em casa da avó e tinha “abusado no que comeu” 

(sic). Assim, decidi dispensar UL-250® (Biocodex), uma vez que, tendo a consciência de que podia 

tratar-se de um processo infecioso, reduzir o peristaltismo intestinal, aumentando o tempo de 

trânsito intestinal, com a administração de Loperamida, não seria o mais indicado podendo agravar 

a situação clínica. Para além disso, recomendei que fizesse reposição de fluidos e eletrólitos e 

vigiasse a temperatura corporal. 

Relembrando que a farmácia é o primeiro local ao qual um utente se dirige quando se sente 

doente, este serviço de aconselhamento prestado pelo farmacêutico pode evitar várias idas ao 

centro de saúde e hospitais por situações não graves e autolimitadas e permitir uma poupança dos 

recursos do Estado. Para poder prestar um aconselhamento mais adequado, o farmacêutico deve 

assegurar-se de que possui suficiente informação para avaliar corretamente o problema de saúde 

do utente, tentando recolher informações sobre o problema, quais os sintomas, há quanto tempo 

persistem e se já foram tomados medicamentos para resolver a situação clínica. O farmacêutico 

deve ainda avaliar se os sintomas podem estar associados a uma patologia grave e, nesse caso, 

encaminhar o utente para uma consulta médica. No caso de se tratar de uma patologia menor, 

deverá aconselhar corretamente o utente, dispensado MNSRM apenas em caso de necessidade. 

Dada a responsabilidade desta função e a necessidade de um conhecimento alargado dos 

vários MNSRM existentes na farmácia, inicialmente esta foi uma tarefa difícil que só consegui 

executar graças à ajuda fundamental de toda a equipa da FCG. Com o conhecimento que fui 

adquirindo ao longo do estágio, o aconselhamento aos utentes foi-se tornando mais fácil. 

 

4. Medicamentos manipulados 

Dada a diversidade de formulações comercializadas pela indústria farmacêutica, a necessidade 

de procura de medicamentos manipulados junto das farmácias de oficina já não é tanta como a de 

antigamente. No entanto, ainda existem situações em que há a necessidade de preparar um 

medicamento manipulado, por exemplo, quando um dermatologista prescreve um medicamento 

manipulado para determinado doente. 

Segundo a legislação, considera-se medicamento manipulado qualquer fórmula magistral ou 

preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico [18]. Quando 

o medicamento é preparado segundo uma receita médica que especifica o doente a quem o 

medicamento se destina, designa-se de “fórmula magistral”. Se o medicamento for preparado 

segundo as indicações de uma  farmacopeia  ou  de  um  formulário e destinado a ser dispensado 

diretamente aos doentes assistidos pela farmácia, designa-se de “preparado oficinal” [18]. 

A preparação de fórmulas magistrais ou de preparados oficinais só pode ser realizada por um 

farmacêutico diretor técnico ou sob a sua supervisão e controlo, podendo delegar a supervisão num  

farmacêutico-adjunto [19]. Ao preparar um medicamento manipulado, o farmacêutico deve garantir 
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a qualidade da preparação, cumprindo as boas práticas para a preparação de medicamentos 

manipulados que constam na Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho. A preparação, 

acondicionamento, rotulagem e controlo devem ser efetuados no laboratório localizado no interior 

da farmácia. A farmácia deverá possuir o equipamento mínimo obrigatório necessário para as 

operações de preparação, acondicionamento e controlo dos medicamentos manipulados, definido 

na Deliberação n.º 1500/2004, 7 de Dezembro [20]. 

Antes de iniciar a manipulação, o farmacêutico deve garantir todas as condições à preparação 

do manipulado (existência das matérias-primas, materiais de embalagem, condições de higiene e 

documentação necessária) bem como garantir a segurança do medicamento, no que respeita à(s) 

dose(s) da(s) substância(s) ativa(s) e à existência de interações que ponham em causa a ação do 

medicamento ou a segurança do doente [18]. Finalizada a preparação do medicamento, o 

farmacêutico deve proceder às verificações necessárias para garantir a qualidade do medicamento 

manipulado, que devem satisfazer os requisitos estabelecidos na monografia genérica da 

Farmacopeia Portuguesa para a respetiva FF. Finda a verificação, procede-se ao correto 

acondicionamento e rotulagem do medicamento. Esta última deve incluir: nome do doente; fórmula 

do medicamento manipulado; número do lote atribuído; prazo de utilização; condições de 

conservação; instruções especiais, eventualmente indispensáveis para a utilização do 

medicamento, como, por exemplo, “agite antes de usar”, “uso externo” (em fundo vermelho), etc.; 

via de administração; posologia; identificação da farmácia; identificação do farmacêutico diretor 

técnico. Em cada preparação de um manipulado é necessário elaborar a respetiva ficha de 

preparação que deve incluir: designação do medicamento manipulado; nome e morada do doente; 

nome do prescritor (no caso se tratar de uma fórmula magistral); número de lote atribuído ao 

medicamento preparado; composição do medicamento, indicando as matérias-primas e as 

respetivas quantidades usadas, bem como os números de lote; descrição do modo de preparação; 

registo dos resultados das verificações efetuadas; descrição do acondicionamento; rubrica e data 

de quem preparou e de quem supervisionou a preparação do medicamento manipulado para 

dispensa ao doente. As fichas de preparação dos medicamentos manipulados devem ser 

arquivados na farmácia durante um prazo mínimo de três anos [19]. 

  O PVP dos medicamentos manipulados por parte das farmácias é calculado segundo a 

fórmula: (Valor dos honorários + Valor das matérias-primas + Valor dos materiais de embalagem) x 

1,3, acrescido o valor do IVA à taxa em vigor. O cálculo dos honorários da preparação varia 

consoante as formas farmacêuticas do produto acabado e as quantidades preparadas e tem por 

base um fator (F) cujo valor é atualizado anualmente. Os valores das matérias-primas são 

calculados multiplicando o valor da aquisição (sem IVA) por um fator (que consta na Portaria n.º 

769/2004, de 1 de Julho). Do mesmo modo, os valores referentes aos materiais de embalagem são 

calculados multiplicando o valor da aquisição (sem IVA) pelo fator 1,2 [21].  

Apesar de possuir um laboratório que cumpre os requisitos referidos anteriormente, a FCG já 

não prepara medicamentos manipulados, dada a reduzida procura por parte dos utentes. Assim, 

quando um utente solicita um medicamento manipulado, a FCG encomenda a sua preparação à 

farmácia Barreiros. 
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5. Aconselhamento e dispensa de outros produtos de saúde 

5.1 Medicamentos veterinários 

Apesar de serem vendidos noutros locais, as pessoas procuram a farmácia para comprar 

medicamentos veterinários, uma vez que o farmacêutico tem competências para prestar um 

aconselhamento especializado. Na FCG tive a oportunidade de dispensar vários medicamentos 

veterinários, na sua maioria desparasitantes e pílulas contracetivas. Esta é uma área sobre a qual 

o meu conhecimento era muito limitado quando iniciei o estágio dada a sua lacuna durante o 

Mestrado Integrado. No entanto, quando me era solicitado um produto veterinário e quando um novo 

produto era adquirido pela farmácia tive sempre a curiosidade de verificar alguns aspetos como a 

indicação terapêutica e o modo de administração de modo a alargar o meu conhecimento nesta 

área e poder prestar um melhor aconselhamento. 

5.2 Produtos cosméticos e de higiene corporal 

Atualmente a indústria farmacêutica disponibiliza uma infindável variedade de PCHC. A FCG, 

trabalha uma vasta gama de PCHC para as mais diversas patologias e cuidados dermatológicos. 

Mais uma vez, esta foi uma área em que tive de procurar conhecimento, dada a quantidade de 

gamas e particularidades de cada produto. Neste sentido, tentei sempre informar-me através das 

formações e dos catálogos de cada marca, através dos delegados comerciais que nos 

apresentavam os produtos e tive ainda a amabilidade de uma colega da FCG, que se disponibilizou 

para me ensinar o que sabia acerca das marcas de produtos dermocosméticos comercializadas pela 

farmácia, o que me ajudou bastante sempre que precisei de aconselhar os utentes. 

5.3 Outros produtos de saúde 

Para além dos que já referi, a FCG disponibiliza ainda outros produtos de saúde como os 

suplementos alimentares, que tive oportunidade de dispensar várias vezes, para as mais diversas 

condições, nomeadamente cuidados dietéticos, problemas articulares, suplementos desportivos, 

entre muitos outros, sempre com a ajuda da equipa da FCG de cada vez que tinha dificuldade em 

aconselhar um suplemento para determinado utente. 

Os dispositivos médicos são também frequentemente requisitados na FCG, desde material 

ortopédico, ótico, acústico, artigos de penso, e material para ostomizados. 

A FCG disponibiliza ainda produtos fitofarmacêuticos (laxantes, chás dietéticos, entre outros) e 

produtos homeopáticos que não são frequentemente requisitados, mas que tive a oportunidade de 

dispensar e aconselhar durante o estágio. 

 A maioria dos produtos de saúde aqui referidos são também comercializados noutros locais, 

mas ao longo do estágio apercebi-me de que os utentes preferem adquiri-los na farmácia por se 

sentirem mais seguros e por preferirem a opinião de um profissional de saúde, como o farmacêutico, 

que tem conhecimentos suficientes para prestar um aconselhamento especializado, personalizado 

e seguro. É por isso, nosso dever, estar em constante formação para adquirir conhecimentos acerca 

de novos produtos e novos tratamentos que vão surgindo. 
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6. Outros cuidados de saúde prestados na farmácia 

Para além da dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde, a FCG disponibiliza aos 

seus utentes outros cuidados de saúde, nomeadamente, administração de injetáveis e vacinas não 

incluídas no Plano Nacional de Vacinação; realização de testes de gravidez; determinação de 

parâmetros fisiológicos e bioquímicos (pressão arterial, glicemia capilar, colesterol total e 

triglicerídeos); medição do peso, altura e IMC; sessões de nutrição e de podologia realizadas por 

profissionais especializados. 

Durante o meu estágio, o serviço que prestei mais frequentemente foi a determinação de 

parâmetros fisiológicos e bioquímicos. 

6.1 Pressão arterial 

Na FCG, este é o parâmetro determinado com maior frequência, na sua maioria por utentes 

hipertensos que fazem um controlo regular da pressão arterial ou então por utentes que no momento 

não se sentem bem, na tentativa de encontrar a causa desse mal-estar. Na sala de atendimento, a 

FCG possui um tensiómetro automático que realiza a medição da pressão arterial, cujo valor ideal 

será de 120 mmHg para a pressão arterial sistólica e de 80 mmHg para a pressão arterial diastólica. 

No entanto, só se considera existir hipertensão arterial quando a pressão arterial sistólica é igual ou 

superior a 140 mmHg e/ou a pressão arterial diastólica é igual ou superior a 90 mmHg [22]. 

Foram várias as situações em que doentes hipertensos já medicados apresentaram valores de 

pressão arterial acima dos valores referidos. Nestes casos, aconselhei os doentes a marcarem 

consulta no médico para que o mesmo pudesse rever a terapêutica e fazer as devidas alterações, 

tendo ainda ressalvado a necessidade de o doente cumprir a posologia prescrita e fazer algumas 

modificações no estilo de vida, nomeadamente na alimentação e exercício físico. Por outro lado, 

também apareceram casos de utentes em hipotensão, que para além de apresentarem valores de 

pressão arterial inferior a 120/80mmHg apresentavam sintomas como náuseas, cefaleias e tonturas, 

por vezes devido a alterações na medicação habitual para o controlo da pressão arterial. Também 

nestas situações recomendei medidas não farmacológicas e consulta médica no caso dos valores 

de pressão arterial e sintomatologia se manterem. 

6.2 Glicemia capilar, colesterol total e triglicerídeos 

Relativamente à glicemia capilar, as pessoas que apresentem valores iguais ou superiores a 

110 mg/dL em jejum ou a 140 mg/dL 2 horas após a última refeição, devem ser vigiadas e alterar o 

seu estilo de vida por apresentarem anomalia da glicemia em jejum ou tolerância diminuída à 

glicose, respetivamente. No entanto, o diagnóstico da diabetes mellitus é feito com base nos valores 

de glicemia igual ou superior a 126 mg/dL em jejum ou a 200 mg/dL 2 horas após a última refeição 

[23]. Neste caso, o utente deve ser reencaminhado para o médico. 

Já em relação ao colesterol total o valor de referência é de 190 mg/dL e para os triglicerídeos 

de 150 mg/dl, requerendo este último parâmetro um jejum de 12 horas [24]. Quando um utente 

apresentava valores superiores aos valores de referência indicava medidas não farmacológicas, 

nomeadamente, alterações na alimentação e exercício físico. No caso de os valores serem 

persistentemente superiores aos valores de referência recomendava consulta com o médico. 
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7. Programas de educação para a saúde 

No sentido de promover a saúde e prevenir a doença, a FCG apoia alguns programas de 

educação para a saúde, oferecendo aos seus utentes a possibilidade de participarem na tomada de 

decisões acerca da sua saúde e da saúde da população e mudarem os comportamentos de risco. 

7.1 VALORMED 

Os resíduos de medicamentos são uma preocupação ambiental e um risco para a saúde pública. 

Desta forma, surge o programa da VALORMED, uma sociedade sem fins lucrativos que se 

encarrega da gestão dos resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. Com este 

fim, a VALORMED dá a possibilidade aos utentes, de eliminarem os medicamentos fora de uso 

(mesmo que o PV ainda não tenha expirado) e as embalagens vazias, entregando-os na farmácia 

que, por sua vez, os colocará no contentor Valormed. Uma vez cheios, estes contentores são 

selados, recolhidos e armazenados pelos distribuidores grossistas, sendo depois transportados para 

um centro de triagem e gestão de resíduos, onde serão tratados adequadamente [25]. 

 Recentemente, a VALORMED disponibilizou pequenos contentores domésticos para que os 

próprios utentes possam ir eliminando os seus resíduos nesse contentor podendo depois esvaziá-

lo no contentor da farmácia e reutilizá-lo. Os utentes da FCG estão sensibilizados para este tema e 

contribuem efetivamente. 

7.2 Programa de troca de seringas 

A partilha de seringas entre os utilizadores de drogas injetáveis aumenta o risco de transmissão 

por via sexual e parentérica, de várias infeções, nomeadamente, pelo vírus da imunodeficiência 

humana (VIH) e pelos vírus das Hepatites B e C. Dada a necessidade de alterar comportamentos 

neste grupo de risco e prevenir estas infeções transmissíveis, surgiu o Programa de Troca de 

Seringas (PTS). Atualmente, este programa consiste na distribuição gratuita de um kit composto por 

duas seringas, dois toalhetes desinfetantes, um preservativo, duas ampolas de água bidestilada, 

dois filtros, dois recipientes para preparação da substância, duas carteiras de ácido cítrico e um 

folheto informativo, em troca de seringas usadas, numa farmácia aderente a este programa. Por 

cada kit dispensado, as farmácias são remuneradas pelo valor de 2,40€ [26]. 

Na FCG, o contacto com esta realidade permitiu-me perceber que de facto esta medida se pode 

traduzir em ganhos para a saúde e numa diminuição com os custos de tratamentos deste grupo de 

risco, porque os utilizadores de drogas injetáveis aderem efetivamente ao programa. 

 

8. Marketing na farmácia comunitária 

Dada as condições económicas e sociais em Portugal e a forte concorrência não só entre 

farmácias, mas também entre as farmácias e as grandes superfícies, a tradicional farmácia 

comunitária teve de se adaptar a uma nova realidade e desenvolver fortes estratégias de marketing 

de modo a fidelizar os clientes. Neste sentido, a FCG desenvolve mensalmente uma montra alusiva 

a um tema de modo a cativar a atenção dos clientes que vão passando pela rua. Para além desta 

estratégia, a FCG faz 15% de desconto aos clientes que adiram ao cartão de fidelização e ainda, 

promove diversas campanhas em várias marcas de MNSRM e de PCHC. Todas as campanhas são 
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promovidas na página de Facebook da FCG, onde também são divulgados conteúdos que visam a 

educação para a saúde da população. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de participar na elaboração de algumas montras 

como a montra “Primavera” do mês de março (Anexo 6) e ajudar na elaboração de alguns dos textos 

para as campanhas, publicados na página do Facebook. 

 

9. Formações 

O conhecimento científico está em constante evolução e a acompanhar esta evolução surgem 

novos produtos no mercado. Assim e, tal como já referi, é dever do farmacêutico, enquanto 

profissional de saúde com capacidade para fornecer um acompanhamento especializado, estar em 

constante formação para atualizar os seus conhecimentos e poder proporcionar um melhor e mais 

completo aconselhamento. Durante o estágio na FCG tive a oportunidade de participar no Curso 

Geral BIODERMA (Anexo 7) onde foi apresentada a gama completa da BIODERMA®. Tive ainda a 

oportunidade de participar numa pequena formação da Nestlé® sobre suplementos alimentares para 

nutrição clínica. Ambas as formações contribuíram para aumentar o meu conhecimento em áreas 

que praticamente não são abordadas ao longo do Mestrado Integrado, permitindo-me usar os 

conhecimentos adquiridos durante os aconselhamentos que fui fazendo ao longo do estágio. 

 

10. Cronograma das atividades realizadas na farmácia 

O cronograma das atividades realizadas ao longo do estágio encontra-se no Anexo 8. 

 

11. Conclusão 

Estes 4 meses de estágio na FCG foram sem dúvida meses de uma enorme aprendizagem não 

só a nível técnico e científico como a nível pessoal, de relacionamentos e convivência. Para um 

aluno que está habituado apenas a adquirir conhecimento, ouvindo o que os outros têm para ensinar 

são complicados os primeiros momentos do estágio em Farmácia Comunitária onde nós alunos 

temos de nos comportar como verdadeiros profissionais, demonstrando todo o conhecimento 

adquirido ao longo do curso, tratando o utente de forma ética e responsável e trabalhando em equipa 

em prol da farmácia. 

O estágio profissionalizante é sem dúvida uma ponte fulcral entre a vida académica e a vida 

profissional, dá-nos as bases e prepara-nos minimamente para o exercício da atividade 

farmacêutica e acima de tudo, mostra-nos a importância do farmacêutico para a promoção da saúde 

da população.
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PARTE 2 – PROJETOS DESENVOLVIDOS NA FARMÁCIA CENTRAL DE GAIA 

 

1. Tema I: Implementação da metodologia Kaizen na Farmácia Central de 

Gaia 

1.1 Contextualização do tema e objetivos 

A gestão e organização são dois temas pelos quais tenho particular interesse. Numa das 

unidades curriculares do Mestrado Integrado falamos da filosofia Kaizen e da metodologia que a 

mesma aborda. Antes de iniciar o estágio profissionalizante na FCG, realizei um estágio 

extracurricular numa farmácia que aplica a metodologia Kaizen na sua gestão e, desta forma, tive a 

oportunidade de verificar as inúmeras vantagens que a mesma traz para a gestão de uma farmácia 

comunitária. Quando iniciei o estágio curricular, pude verificar que a FCG não aplicava esta 

metodologia e apresentava alguns aspetos que dificultavam a gestão e a organização e, por vezes, 

aumentavam o tempo do atendimento, nomeadamente, ter de percorrer uma grande distância para 

ir buscar um dispositivo médico que só se encontrava no armazém quando poderia estar disponível 

numa zona mais próxima do atendimento; identificação incorreta das gavetas que armazenam os 

comprimidos (pois tinham sido reorganizadas, mas a identificação anterior permaneceu) o que 

atrasava a procura de um determinado medicamento; colocar as reservas pagas junto das reservas 

não pagas e só depois proceder à sua triagem, o que aumentava consideravelmente o volume de 

produtos nessa zona, entre outros aspetos. 

Quando abordei a equipa acerca de alguns aspetos que para mim poderiam ser melhorados, 

senti que esta era uma questão já pensada e que tinham interesse em modificar há já muito tempo, 

mas que realmente se ia arrastando, porque “já trabalhavam assim há muito tempo e, por isso, já 

estavam habituadas” e “com tantos outros problemas para tratar na farmácia este era um assunto 

com menor prioridade”. No entanto, quando falei sobre este tema, a equipa mostrou-se bastante 

recetiva, na expectativa de trazer vantagens para a gestão e organização da farmácia. Neste 

sentido, após aprovação e segundo a orientação da Diretora Técnica decidi reorganizar algumas 

áreas da FCG, implementando alguns princípios fundamentais da filosofia Kaizen, com a intenção 

de aumentar a eficiência e rentabilidade da farmácia, melhorar o atendimento ao utente e alcançar 

maiores objetivos recorrendo exatamente aos mesmos recursos. 

1.2 A filosofia Kaizen 

A palavra Kaizen (do japonês Kai “mudar” e Zen “melhor”) significa “mudança para melhor” e 

pretende traduzir a prática diária da melhoria contínua. Este conceito foi introduzido, em 1986, por 

Masaaki Imai, que fundou o Kaizen Institute, na Suíça, e lançou o livro “Kaizen: The Key to Japan’s 

Competitive Success” com o objetivo de ajudar as empresas na prática do Kaizen e nas diversas 

ferramentas, conhecidas hoje como Gestão Lean [27]. 

A filosofia Kaizen é hoje reconhecida como uma metodologia para a resolução de problemas e, 

mais do que isso, uma estratégia competitiva de longo prazo que visa atribuir vantagens 

competitivas às empresas e instituições públicas, através do aumento da produtividade, 

rentabilização e motivação de recursos, eliminação de desperdícios, redução de tempos de 
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produção e otimização de equipamentos para melhorar os processos de trabalho do dia-a-dia. A 

metodologia Kaizen traduz-se, assim, numa melhoria contínua dos processos diários, onde os 

efeitos visíveis são o resultado de pequenas mudanças acumuladas ao longo do tempo. Estas 

mudanças requerem o envolvimento de todos os elementos de uma equipa, pois como refere 

Masaaki Imai “é o esforço coletivo que deixa a empresa mais forte e competitiva” [27, 28]. 

Para que uma empresa se torne mais rentável e competitiva, através da implementação da 

metodologia Kaizen, deverá aplicar os seus 5 princípios fundamentais: criar valor para o cliente, 

melhorando a sua experiência; envolver todos os colaboradores não julgando nenhum; eliminar o 

Muda (desperdício); melhorar o Gemba (local de trabalho onde cada funcionário acrescenta valor); 

fazer uma gestão visual de todos os processos tornando-os visíveis para que a comunicação seja 

facilitada e para que se identifiquem rapidamente os erros e sejam corrigidos [28, 29]. A longo prazo, 

as pequenas melhorias aplicadas na empresa segundo estes princípios, irão gerar mais lucro para 

a empresa e constituirão uma forma de fidelizar os clientes, uma vez que o nível de qualidade dos 

serviços prestados irá aumentar. 

Tendo em conta os objetivos da elaboração deste projeto na FCG, foquemo-nos no terceiro e 

quarto princípios acima enunciados: a eliminação do Muda e a melhoria do Gemba. De forma a 

diminuir o desperdício e a melhorar a organização das áreas de trabalho, surge no Japão, no final 

da década de 60, a metodologia 5S da filosofia Kaizen. Esta metodologia visa um conjunto de cinco 

tarefas sequenciais que procuram melhorar o desempenho da empresa e reduzir o desperdício a 

partir da organização dos locais de trabalho [28]. Os 5S derivam de cinco palavras japonesas que 

traduzem as cinco tarefas a executar no local de trabalho: Seiri (Triagem) - triar o que é e o que não 

é necessário de forma a remover da área de trabalho o que não é fundamental para a atividade 

diária; Seiton (Arrumação) - arrumar o que é necessário de uma forma simples e visível nos locais 

de arrumação estabelecidos; Seiso (Limpeza) - limpar os equipamentos e áreas de trabalho para 

restaurar as suas condições; Seiketsu (Uniformização) - uniformizar os procedimentos através de 

normas de trabalho para assegurar que as condições se irão manter; e por fim Shitsuke (Disciplina) 

- ser disciplinado para garantir que os processos de melhoria são cumpridos e que se irá melhorar 

continuamente [28, 30]. 

A aplicação da metodologia 5S traz grandes vantagens para a empresa, nomeadamente, maior 

motivação dos funcionários, uma notória melhoria do desempenho da empresa através da redução 

do tempo de procura e rápida acessibilidade aos materiais e informação necessários. 

Consequentemente, o nível da qualidade dos serviços prestados irá aumentar, aumentando a 

satisfação dos clientes. 

Apesar de tudo isto, sempre que se tenta implementar uma nova ideia as pessoas tornam-se 

resistentes à mudança devido aos seus hábitos. No entanto, os chefes de equipa devem explicar 

aos funcionários em que vão consistir as mudanças, mostrar-lhes o benefício das mesmas e dar-

lhes a oportunidade de participarem nessas mudanças permitindo que deem as suas próprias ideias 

pois, tal como referi inicialmente, a melhoria contínua só resulta quando o trabalho é realizado por 

toda a equipa. À medida que as melhorias de desempenho vão sendo visíveis cria-se um feedback 

positivo que promove a alteração de pensamentos e a vontade de efetivamente mudar. 
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1.3 Intervenção na Farmácia Central de Gaia 

A FCG é uma farmácia bastante organizada e a sua equipa tem a preocupação de fazer 

uma boa gestão dos recursos. Não obstante, nas primeiras semanas do estágio fui-me apercebendo 

de que alguns aspetos organizacionais ainda poderiam ser melhorados em benefício da melhoria 

do desempenho da farmácia e melhoria da qualidade do serviço prestado. Assim, tendo existido 

abertura por parte da equipa da FCG sugeri realizar pequenas melhorias na organização das áreas 

de trabalho da farmácia. 

Depois de uma análise geral concluí que os aspetos a melhorar seriam: 

• Reorganização e re-identificação das gavetas onde estão armazenados os 

medicamentos, pois na última vez que as gavetas tinham sido organizadas não houve 

uma re-identificação das mesmas e, por isso, algumas etiquetas de identificação das 

gavetas não correspondiam aos medicamentos que se encontravam dentro das 

mesmas, o que atrasava a sua procura, atrasando também o atendimento. Para além 

disto, como as gavetas já não eram organizadas há algum tempo existiam vários 

espaços vazios que seriam de medicamentos que já não existiam na farmácia, estando 

esses espaços a ser desperdiçados. 

• Trazer para uma zona mais próxima da sala de atendimento, nomeadamente, para as 

gavetas referidas no ponto anterior, produtos de consumo frequente que só se 

encontravam armazenados no armazém, designadamente, artigos de penso, seringas 

e outros dispositivos médicos. O facto de se encontrarem mais distantes da zona de 

atendimento fazia com que o mesmo demorasse mais tempo. 

• Identificação e organização de todos os tabuleiros, armários, prateleiras e gavetas das 

áreas de trabalho da farmácia de modo a reduzir o tempo de procura e tornar mais 

rápido o acesso aos materiais e informação necessários. 

• Sinalizar a zona de colocação das caixas das encomendas, para que os distribuidores 

a identifiquem rápida e corretamente, tornando o espaço da zona de receção mais 

organizado. 

• Reorganizar os quadros informativos na zona de receção e armazenamento dos 

medicamentos. Estes quadros não estavam identificados e possuíam alguns 

documentos antigos já desatualizados e os que permaneciam em vigor requeriam uma 

reorganização. 

• Criar uma área na zona de receção das encomendas que permita colocar os papéis 

que indicam quais os medicamentos reservados não pagos para que no fim da receção 

da encomenda se possa fazer uma triagem entre medicamentos reservados pagos e 

não pagos colocando cada qual no seu respetivo local e não num local comum como 

se procedia anteriormente. Esta medida acelera o atendimento pois a identificação das 

reservas torna-se mais fácil e minimiza os erros de identificação de reservas pagas e 

não pagas e, permite ainda, eliminar todos os papéis que se colavam nas impressoras. 

Analisados os aspetos a melhorar apliquei os 5S da filosofia Kaizen. Para tal, apliquei o Seiri 

fazendo a triagem de tudo o que não era necessário, designadamente documentos e etiquetas de 
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identificação desatualizadas, separadores de gavetas que não seriam mais usados, entre outras 

coisas. Seguidamente apliquei o Seiton: reorganizei e arrumei de novo todos os medicamentos nas 

gavetas, eliminando os espaços vazios que não estavam a ser aproveitados, o que fez com que 

sobrasse bastante espaço para poder trazer do armazém para as gavetas os dispositivos médicos 

referidos anteriormente; identifiquei com novas etiquetas todas as gavetas; organizei e identifiquei 

todos os tabuleiros, armários e prateleiras das áreas de trabalho; criei uma sinalização na área de 

colocação das caixas das encomendas transportadas pelos distribuidores; reorganizei e identifiquei 

os documentos afixados nos quadros e criei uma área no quadro junto à zona de receção de 

encomendas para que a equipa pudesse ir colocando os talões das reservas não pagas. Ao mesmo 

tempo fui aplicando o Seiso limpando todas as áreas reorganizadas. 

Dada a curta duração do estágio e a falta de experiência nesta área (uma vez que até existem 

equipas especializadas para aplicação desta metodologia nas empresas) não me foi possível aplicar 

as técnicas Seiketsu (criar normas de trabalho para uniformizar os procedimentos) e Shitsuke 

(medidas para criar disciplina). No entanto, elucidei a equipa da FCG explicando em que consistiam 

as novas ideias de forma a garantir que os processos de melhoria serão cumpridos. Contudo, seria 

necessária a criação de indicadores de desempenho, como reuniões diárias e quadros de delegação 

de tarefas e sugestão de melhorias, para que haja empenho de toda a equipa na melhoria contínua. 

1.3.1 Resultados 

Após a aplicação das alterações sugeridas os resultados foram imediatamente visíveis (Anexo 

9). As áreas de trabalho ficaram visivelmente mais organizadas; a identificação dos locais tornou-

se num processo muito mais rápido e acessível; houve uma diminuição da distância percorrida para 

ir buscar produtos que anteriormente só estavam disponíveis no armazém; o volume de produtos 

na zona das reservas pagas reduziu drasticamente e a sua identificação tornou-se mais fácil. Estas 

pequenas alterações permitiram melhorar o desempenho da FCG e elevar a qualidade dos serviços 

prestados. 

1.4 Conclusão 

O objetivo da metodologia Kaizen é criar na equipa uma cultura de melhoria diária dos seus 

processos. A aplicação da metodologia Kaizen na Farmácia Comunitária pode traduzir-se em 

grandes benefícios. Pequenas alterações diárias podem resultar numa maior eficiência operacional 

que se traduz em ganhos financeiros; na satisfação dos utentes, graças à melhoria da qualidade do 

atendimento; na melhoria do trabalho em equipa, podendo mesmo tornar-se um aspeto 

diferenciador e competitivo. Para além disso, um espaço de trabalho mais organizado confere às 

pessoas uma maior motivação para desempenhar as suas funções. 

Quanto à aplicação da metodologia Kaizen na FCG creio que estas pequenas alterações 

contribuíram efetivamente para melhorar a eficiência da farmácia. É prazeroso verificar que as 

mudanças continuam a ser aplicadas, significando que foram verdadeiramente úteis para o 

desempenho da farmácia. 
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2. Tema II: Pediculose capilar 

2.1 Contextualização do tema e objetivos 

A pediculose capilar (PC) é um problema de saúde pública que afeta sobretudo crianças em 

idade escolar. Durante o período de estágio na FCG atendi vários pais que me solicitavam um 

produto que erradicasse “de uma vez por todas” os piolhos, uma vez que os seus filhos estavam 

constantemente infestados, mesmo fazendo o tratamento aconselhado. 

Dadas as vendas significativas de produtos para tratamento desta parasitose e os relatos dos 

pais acerca da sua falta de eficácia, decidi desenvolver este tema na FCG com o objetivo de 

esclarecer os pais e educadores acerca dos modos de transmissão, dos métodos de tratamento e 

erros frequentemente cometidos durante o mesmo, e medidas para prevenir esta parasitose. 

2.2 Introdução 

Os piolhos são ectoparasitas cosmopolitas exclusivamente dos humanos [31]. Existem três 

espécies de piolhos que parasitam os humanos: Pediculus humanus capitis que infesta os cabelos 

do couro cabeludo e Pediculus humanus corporis que infesta os pêlos do corpo, originando a 

pediculose. A espécie Phthirus pubis infesta áreas corporais pilosas, designadamente o púbis e, 

ocasionalmente, as sobrancelhas e pestanas, provocando a ftiriose [32, 33]. 

A PC causada pelo agente etiológico Pediculus humanus capitis é a infestação mais frequente 

na criança. Apesar de não serem conhecidas doenças transmissíveis cujo vetor seja o piolho capilar, 

a infestação pode originar infeções bacterianas secundárias resultantes do prurido e consequente 

escoriação da pele, expondo-a agentes bacterianos, nomeadamente, Streptococcus pyogenes e 

Staphylococcus aureus [32, 34]. 

Apesar da infestação por P. capitis não ser sinal de falta de higiene e este parasita não ser 

responsável pela propagação de qualquer doença, a sociedade atribui uma conotação negativa a 

esta parasitose, pelo facto de esta ser transmissível, o que muitas vezes resulta em absentismo 

escolar e laboral e afetação psicológica [32, 35]. 

Uma vez que esta é já uma parasitose com séculos de existência, o uso em larga escala de 

inseticidas tem aumentado os mecanismos de resistência pelos piolhos e, atualmente são variados 

os métodos de tratamento para combater este parasitismo. 

2.3 Epidemiologia 

A infestação por P. capitis é uma parasitose a nível mundial, que afeta pessoas de todas as 

idades e classes socioeconómicas. Contudo, esta parasitose é mais frequente em crianças entre os 

3 e os 11 anos, devido à maior proximidade de contacto no ambiente escolar [31, 32]. As raparigas 

são mais frequentemente infestadas do que os rapazes, provavelmente devido ao contacto direto 

entre cabeças ser mais frequente durante as suas brincadeiras [31, 36]. Ao contrário do que pensa 

o senso comum, a PC não está relacionada com a falta de higiene individual ou domiciliar [34] nem 

com o comprimento do cabelo [35]. 

Nas pessoas de raça negra, as taxas de prevalência da PC são menores, dada a conformação 

ovalada do cabelo destas pessoas que não permite que os piolhos se agarrem tão bem como em 

pessoas de outras raças [32]. 
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2.4 Biologia e ciclo de vida do Pediculus humanus capitis 

O piolho capilar adulto mede aproximadamente 2 a 3 mm de comprimento, apresenta uma cor 

acinzentada, tem 6 patas com garras para se agarrar aos cabelos e peças bucais adaptadas para 

sugar sangue (Figura 1) [32, 35]. Na sua superfície externa existem opérculos que permitem o 

fornecimento de humidade e oxigénio [32]. Este parasita alimenta-se exclusivamente de sangue 

humano. 

A humidade e temperatura são fatores críticos para o desenvolvimento dos piolhos. Na cabeça, 

o piolho capilar localiza-se principalmente na região occipital e retro-auricular junto ao couro 

cabeludo, onde as condições de temperatura e humidade são as mais favoráveis ao seu 

desenvolvimento [32]. 

 

 

Figura 1. Pediculus humanus capitis adulto (adaptado de [31]) 

 

O ciclo de vida do piolho capilar como descrito na 

Figura 2, apresenta três estágios: ovo, ninfa e adulto. 

Todos os estágios se desenvolvem no corpo do 

hospedeiro, o Homem. 

Cerca de 1 a 2 dias após acasalar, o piolho fêmea 

adulto deposita as lêndeas (ovos) na base do eixo do 

cabelo, junto ao couro cabeludo, onde aderem 

firmemente através de um cimento de adesão (1). As 

lêndeas medem 0,3 mm a 0,8 mm, são ovaladas e 

apresentam cor amarela a branco. As ninfas eclodem 

dos ovos por volta do 6º-9º dia (cerca de 1 semana) após 

a postura destes (2). O casulo da lêndea torna-se 

amarelo baço e fica mais visível, permanecendo ligada 

ao cabelo. As ninfas parecem-se com piolhos adultos, 

mas são mais pequenas. Depois de três mudas (3 e 4) 

durante cerca de 7 dias após a eclosão, as ninfas 

tornam-se piolhos adultos (5) [32, 34, 37]. O piolho fêmea 

pode acasalar e começar a depositar ovos viáveis cerca 

de 1,5 dias depois de se tornar adulto. O ciclo repete-se aproximadamente a cada 3 semanas [35]. 

O piolho fêmea adulto é geralmente maior (cerca de 3 a 4 mm de comprimento) que o piolho 

macho adulto e consegue por cerca de 8 ovos por dia. O piolho adulto vive cerca de 30 dias, 

alimentando-se várias vezes ao dia [34]. O piolho alimenta-se injetando pequenas quantidades de 

saliva, que tem propriedades vasodilatadoras e anticoagulantes, no couro cabeludo, permitindo 

sugar pequenas quantidades de sangue [35]. 

Figura 2. Ciclo de vida do Pediculus 
humanus capitis (adaptado de [34]). 1 – ovo 
(lêndea); 2, 3 e 4 – ninfas; 5 – piolho adulto 
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2.5 Modos de transmissão 

Os piolhos movem-se rastejando não tendo capacidade para saltar nem para voar [34]. Desta 

forma, o principal modo de transmissão do piolho capilar é o contacto direto com a cabeça de uma 

pessoa que já está infestada, principalmente durante atividades desportivas, festas, acampamentos, 

na escola e em casa. Menos frequentemente, a transmissão de piolhos pode ocorrer através de 

fómites nomeadamente, chapéus, adereços de cabelo, pentes e escovas, toalhas, camas, 

almofadas, sofás, peluches, etc. que estiveram em contacto com pessoas infestadas [31, 34]. No 

entanto, tanto as ninfas como os piolhos adultos precisam de se alimentar de sangue humano para 

viver. Se um piolho adulto não tiver uma refeição de sangue, pode morrer por desidratação ao fim 

de 1 a 2 dias [31]. Há até autores que defendem que a transmissão através de objetos não é 

epidemiologicamente relevante [38] e que um piolho nunca abandona uma cabeça saudável a 

menos que haja uma elevada infestação [35]. Contudo, esta é uma via de transmissão a ter em 

consideração. 

2.6 Sinais e sintomas 

A infestação causada por P. capitis pode ser assintomática, particularmente numa primeira 

infestação ou quando a infestação é leve. Quando aparecem sintomas, manifestam-se por prurido 

no pescoço, couro cabeludo e orelhas [31]. Como o prurido é o resultado de uma reação alérgica à 

saliva do parasita, só se manifesta 4 a 6 semanas após uma primeira infestação, quando já ocorreu 

sensibilização. Quando já existiu uma infestação anterior, o prurido pode ocorrer em 48 horas [38]. 

Como consequência do prurido podem surgir escoriações, crostas e tumefação dos gânglios 

linfáticos cervicais [37, 38]. As escoriações expõem a pele do couro cabeludo a agentes bacterianos, 

nomeadamente Streptococcus pyogenes e Staphylococcus aureus, podendo causar infeções 

bacterianas cutâneas com ocorrência de episódios febris. O desconforto físico provocado pelo 

prurido pode ainda provocar irritabilidade, falta de atenção e perturbação do sono [32, 34]. 

2.7 Diagnóstico 

O diagnóstico da PC é estabelecido através da deteção de uma ou mais ninfas ou piolhos 

adultos vivos no couro cabeludo ou no cabelo de uma pessoa, ao exame objetivo, isto é, a olho nu 

[34, 35]. Esta tarefa pode ser por vezes difícil, uma vez que os piolhos e ninfas são muito pequenos, 

evitam a luz e podem rastejar rapidamente. A utilização de um pente de dentes finos durante o 

exame objetivo torna a deteção mais rápida e mais eficiente [33, 35]. Alguns especialistas 

recomendam ainda a utilização de um lubrificante (água, óleo ou condicionador) para "abrandar" o 

movimento dos piolhos e eliminar a possibilidade de eletricidade estática [35]. 

As lêndeas viáveis geralmente estão localizadas a menos de 6 mm do couro cabeludo. Assim, 

se não se detetar nenhum piolho ou ninfa vivos, encontrar inúmeras lêndeas a menos de 6 mm do 

couro cabeludo é altamente sugestivo, mas não confirma, uma infestação ativa [34]. É importante 

não confundir as lêndeas viáveis com caspa, sujidade ou ovos vazios. Se não forem detetados 

piolhos adultos nem ninfas e as lêndeas se encontrarem a mais de 6 mm do couro cabeludo indica 

apenas que houve uma infestação anterior, pois estas lêndeas já não são viáveis [34]. Encontrar 

ovos sem conteúdo também não é indicativo de infestação ativa [32]. 
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Os piolhos e lêndeas são mais facilmente detetáveis na região occipital e retro-auricular pois, 

tal como já mencionado, é nestas zonas que os piolhos adultos se localizam habitualmente. 

2.8 Tratamento 

O tratamento para a PC nunca deve ser realizado sem haver um diagnóstico que confirme uma 

infestação ativa. O tratamento ideal deve ser seguro, livre de produtos químicos tóxicos, fácil de 

usar, eficaz e barato [35]. Todos os membros do agregado familiar e contactos próximos devem ser 

verificados e caso tenham uma infestação ativa devem ser tratados em simultâneo. As pessoas que 

partilham a mesma cama com indivíduos infestados devem adotar medidas profiláticas (referidas no 

ponto 2.10) [34]. 

2.8.1 Metodologias de tratamento 

Existem essencialmente três tipos de abordagens para tratar a PC: os métodos químicos para 

aplicação tópica, os métodos químicos para uso sistémico (via oral) e os métodos físicos. 

2.8.1.1 Métodos químicos tópicos 

Piretrinas combinadas com piperonil butóxido (A–200®, PRONTO®, R&C®, RID®, TRIPLE 

X®): as piretrinas são piretróides naturais obtidos a partir da planta Chrysanthemum cinerariae. 

Atuam bloqueando a repolarização dos canais de sódio dos neurónios do piolho, resultando na 

paralisia respiratória e morte. Estes compostos são seguros e eficazes quando usados conforme as 

instruções. Têm atividade pediculicida, mas não ovicida (capacidade de matar as lêndeas), pelo que 

se recomenda um segundo tratamento 9 a 10 dias após a primeira aplicação. As piretrinas estão 

recomendadas a partir dos 2 ou mais anos de idade [32, 34]. 

Permetrina a 1% (NIX®, QUITOSO®) e Fenotrina a 0,2% (PARASIDOSE®): ambos os 

compostos são piretróides sintéticos cujo mecanismo de ação é semelhante ao dos piretróides 

naturais. Estes compostos são também seguros e eficazes quando usados conforme as indicações. 

A permetrina apresenta atividade pediculicida, mas fraca atividade ovicida, pelo que também deve 

ser realizada uma segunda aplicação após 7 a 10 dias, se necessário. Dada a sua atividade ovicida, 

só se recomenda uma única aplicação de fenotrina. A permetrina está recomendada a partir dos 6 

meses de idade, enquanto a fenotrina só é recomendada a partir dos 30 meses [32, 34, 39, 40]. Em 

Portugal apenas estes dois fármacos para aplicação tópica estão autorizados pelo INFARMED. 

Lindano a 1%: O lindano é um composto organoclorado que atua por inibição competitiva do 

recetor do ácido gama-aminobutírico (GABA), resultando na estimulação do Sistema Nervoso 

Central e causando a morte do piolho por aumento da atividade colinérgica [32]. Embora o champô 

de lindano a 1% esteja aprovado pela FDA para o tratamento da pediculose, não está recomendado 

como tratamento de primeira linha [34]. O seu uso excessivo, o uso incorreto ou a ingestão acidental 

podem causar neurotoxicidade e depressão da medula óssea. Devido a este potencial neurotóxico, 

o lindano já não é recomendado por vários especialistas como pediculicida para o tratamento da 

pediculose [32, 34, 35]. 

Malatião a 0,5% (OVIDE®): O malatião é um composto organofosforado que por ser inibidor das 

colinesterases causa paralisia respiratória do piolho [32]. A formulação aprovada nos Estados 
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Unidos é segura e eficaz quando usada de acordo com as instruções. Apresenta atividade 

pediculicida e ovicida. No entanto, recomenda-se um segundo tratamento se existirem piolhos vivos 

7 a 9 dias após o tratamento. O malatião está recomendado em pessoas com mais de 6 anos de 

idade [34]. 

 

O uso extensivo destes compostos levou ao desenvolvimento de mecanismos de resistência 

pelos piolhos, por todos os continentes [36, 38]. Na tentativa de resolver estas questões de 

resistência e de segurança têm-se desenvolvido, nos últimos anos, novos pediculicidas. Estes novos 

agentes terapêuticos têm diferentes mecanismos de ação e são formulados com o objetivo de 

reduzir a necessidade de reaplicação. No entanto, o seu custo é mais elevado. Estes pediculicidas 

incluem: o álcool benzílico, o spinosad e a ivermectina [41]. 

Álcool benzílico a 5% (ULESFIA®): O álcool benzílico é o primeiro composto não neurotóxico. 

Este composto causa obstrução dos espiráculos, impedindo que fechem, matando os piolhos por 

asfixia [41]. Apresenta atividade pediculicida, mas não ovicida e, portanto, deve efetuar-se uma 

segunda aplicação 7 a 10 dias após a primeira. Apresenta segurança e eficácia quando usado 

conforme as indicações. A sua utilização está recomendada em pessoas a partir dos 6 meses de 

idade. Em pessoas com mais de 60 anos a sua segurança não foi ainda estabelecida [34, 35]. 

Spinosad a 0,9% (NATROBA®): A suspensão de spinosad é constituída pelos compostos 

spinosyn A e spinosyn D que derivam da fermentação natural de uma bactéria encontrada no solo, 

a Saccharopolyspora spinosa. Ao interferir com os recetores nicotínicos do piolho causa excitação 

neuronal e contrações musculares involuntárias, levando à sua paralisia e morte [41]. Apresenta 

atividade pediculicida e ovicida, pois atua tempo suficiente para exercer o seu efeito, interrompendo 

a atividade neuronal dos ovos em desenvolvimento até formarem um sistema nervoso intacto. Só 

deve ser realizada uma segunda aplicação se 7 dias após a primeira ainda existirem piolhos vivos 

[35]. O spinosad está recomendado em pessoas a partir dos 6 meses de idade, não estando, no 

entanto, comprovada a sua segurança em crianças com menos de 4 anos [34, 35]. 

Ivermectina a 0,5% (SKLICE®): a ivermectina é um composto resultante da fermentação da 

bactéria Streptomyces avermitilis. A loção a 0,5% foi aprovada pela FDA para o tratamento da PC 

em crianças a partir dos 6 anos de idade. Este fármaco aumenta a permeabilidade dos nervos e 

células musculares ao anião cloreto, causando hiperpolarização e consequente paralisia muscular 

e morte dos piolhos. Apenas requer uma aplicação, pois assim que os ovos eclodem, as ninfas não 

são capazes de se alimentar como resultado da paralisia muscular da faringe e, portanto, não são 

viáveis [35, 41]. 

2.8.1.2 Métodos químicos sistémicos 

Com o aumento das resistências aos fármacos para aplicação tópica, o interesse pelos anti-

helmínticos administrados por via oral tem vindo a aumentar como é o caso da ivermectina na FF 

de comprimidos. Apesar desta FF não estar aprovada pela FDA para o tratamento da PC, uma dose 

de 400µg/kg, repetida 7 dias depois, mostrou ser eficaz na PC [34, 35]. Como a ivermectina per os 
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pode atravessar a barreira hematoencefálica e causar neurotoxicidade, não deve ser administrada 

em crianças com peso inferior a 15 kg nem a grávidas ou mulheres a amamentar [34, 42]. 

2.8.1.3 Métodos físicos 

Existem também alguns métodos de destruição dos piolhos que se baseiam em processos 

físicos e que se têm revelado eficazes na erradicação destes parasitas. Ao mesmo tempo, não 

apresentam os efeitos adversos dos produtos químicos e, dado o seu mecanismo de atuação, não 

conduzem à emergência de resistências [32]. 

Remoção mecânica: a remoção dos piolhos e lêndeas com um pente de dentes finos sobre o 

cabelo molhado com um lubrificante (água, óleo ou condicionador) é também um método válido, 

quando realizado a cada 2 a 3 dias até que não sejam encontrados mais piolhos durante quatro 

vezes sucessivas [38, 42]. Apesar de, como método isolado, não ser suficientemente eficaz para 

erradicar os piolhos, é particularmente útil para mães grávidas e a amamentar, bebés com menos 

de 6 meses, pessoas com feridas abertas no couro cabeludo, pessoas com asma ou qualquer outra 

pessoa que não possa utilizar um método mais eficaz [32, 38]. Para além disso, a remoção mecânica 

das lêndeas após utilização de um pediculicida é um tratamento adjuvante importante e que, por 

razões estéticas, ajuda a diminuir o estigma social atribuído a esta parasitose [32, 35]. 

Por desequilíbrio osmótico e asfixia: os dimeticones são óleos sintéticos siliconados que ao 

formarem um filme oclusivo causam obstrução dos espiráculos impedindo o piolho de respirar e 

excretar água (há um desequilíbrio osmótico), ocorrendo a morte por asfixia e rotura intestinal, 

respetivamente [32, 36]. Recomenda-se repetir várias aplicações para garantir a eficácia [32]. 

Por eletrocussão: existem também pentes elétricos com dentes oscilantes que segundo as 

instruções do fabricante matam piolhos e lêndeas através de pequenas descargas elétricas. 

Contudo, não existem dados clínicos acerca da segurança e eficácia deste método [32, 35]. 

2.8.2 Medidas não farmacológicas 

Para complementar o tratamento, devem ser adotadas medidas não farmacológicas, 

nomeadamente: desinfetar pentes e escovas usados por uma pessoa infestada, mergulhando-os 

em água quente (pelo menos 55°C) durante 5-10 minutos; lavar roupas, lençóis, almofadas, toalhas, 

peluches e chapéus utilizados pela pessoa infestada nos 2 dias anteriores ao tratamento, usando 

um ciclo de lavagem com água quente a mais de 55ºC e um ciclo de secagem a alta temperatura. 

Os itens que não são laváveis podem ser limpos a seco ou fechados num saco de plástico durante 

2 semanas. Deve também aspirar-se o chão, moveis, sofás e assentos dos automóveis, 

particularmente onde a pessoa infestada se sentou ou deitou, pois podem conter cabelos com 

lêndeas [34, 35]. No entanto a limpeza exaustiva do domicílio e do mobiliário não está recomendada, 

nem são necessários cuidados especiais com utensílios não manipulados há mais de 2 dias, pois 

os piolhos não sobrevivem fora do hospedeiro mais de 48 horas e as lêndeas precisam de 

temperaturas próximas da temperatura do couro cabeludo para sobreviver e eclodir [34]. 
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2.9 Falha do tratamento 

Se 8 a 12 horas após o tratamento não for encontrado nenhum piolho morto e os piolhos 

parecerem tão ativos como antes, o tratamento pode não ter sido eficaz por vários motivos: o 

tratamento não foi realizado de acordo com as instruções (p. ex. o tempo de permanência do produto 

no cabelo não foi cumprido ou não foi usada quantidade suficiente do produto) [34]; não foi repetido 

o segundo tratamento no tempo previsto [32]; houve re-infestação após o tratamento [35]; os piolhos 

tornaram-se resistentes ao pediculicida usado, sendo necessário um pediculicida diferente [34]. 

2.10 Medidas profiláticas 

Para ajudar a prevenir e controlar a propagação dos piolhos devem ser tomadas algumas 

medidas, principalmente em crianças em idade escolar, designadamente: evitar o contacto direto 

cabeça com cabeça durante as atividades em casa, na escola e noutros locais (atividades 

desportivas, parque infantil, festas, acampamentos, etc.); educar as crianças a não partilhar nem 

pedir emprestado objetos pessoais como chapéus, adereços de cabelo, toalhas, pentes e escovas; 

não deitar sobre camas, sofás, travesseiros ou peluches que tenham estado recentemente em 

contacto com uma pessoa infestada [34]; utilizar touca na piscina (os piolhos conseguem sobreviver 

por períodos de tempo significativos na água com cloro) [35]. Verificar regularmente a cabeça das 

crianças com auxílio de um pente de dentes finos é também uma forma de detetar e tratar 

precocemente as infestações iniciais, evitando assim a propagação [35]. A utilização de champôs 

ou sprays repelentes de aplicação diária é uma outra medida, particularmente adequada para 

crianças em idade escolar, que previne a infestação. 

Para evitar ou ajudar a controlar um surto de piolhos em ambiente escolar, os pais devem 

notificar a escola assim que detetarem que os seus filhos estão infestados, pois no momento do 

diagnóstico a infestação está já presente há tempo suficiente para ter ocorrido transmissão 

interpessoal, sendo importante alertar a escola para diagnosticar casos concomitantes e iniciar o 

tratamento precoce. Para além disso, as crianças infestadas podem ser ensinadas a evitar 

atividades que possam disseminar os piolhos, uma vez que, em Portugal, estas crianças não são 

obrigadas a ausentar-se da escola [32]. 

2.11 Intervenção na Farmácia Central de Gaia 

Quando existe uma infestação por piolhos o primeiro local ao qual as pessoas se dirigem na 

tentativa de erradicar o problema definitivamente é à farmácia. Por este motivo, a aplicação deste 

projeto na FCG foi vantajosa do ponto de vista em que aumentei o meu conhecimento acerca do 

tema e melhorei a minha capacidade de aconselhamento. No entanto, nem sempre é fácil durante 

um atendimento lembrar todos os aspetos e salientar todos os pontos importantes para a correta 

eliminação desta parasitose que, em grande parte, não são conhecidos pela população em geral. 

Desta forma, achei que a forma mais adequada de chegar até à população, em particular aos 

pais e educadores das crianças em idade escolar, seria promover uma ação de formação numa 

escola próxima da FCG, que abrangesse os pontos críticos do tratamento da PC que muitas vezes 

não são do conhecimento comum. Tive então a oportunidade de realizar uma breve apresentação 

(Anexos 10 e 11), na Creche e Jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de 
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Gaia, para as educadoras e para as cerca de 80 crianças com idades entre os 3 e os 5 anos, numa 

linguagem simples e adequada, em que os principais pontos abordados foram: esclarecimento dos 

mitos sobre PC; modos de transmissão; metodologias de tratamento disponíveis e medidas não 

farmacológicas adicionais; esclarecimento dos erros frequentemente cometidos no tratamento da 

pediculose e que diminuem a sua eficácia e quais as medidas profiláticas que devem ser adotadas 

para prevenir a re-infestação, que é bastante frequente em ambiente escolar. Ao longo da 

apresentação fui colocando questões para criar interatividade com as crianças, que nesta idade 

facilmente perdem a atenção. No fim fiz um pequeno questionário, para saber se tinha passado a 

mensagem e esclarecer dúvidas, e entreguei um kit (Anexo 12) que para além de pequenos brindes 

para as crianças continha um panfleto (Anexo 13) com as informações dadas durante a 

apresentação para que as crianças levassem para casa e passassem a informação aos pais, ficando 

também estes mais esclarecidos. 

Na minha opinião, esta ação foi bastante positiva tendo tido a oportunidade de esclarecer várias 

dúvidas e desfazer vários mitos sobre este tema, principalmente às educadoras. Há por parte da 

comunidade uma grande recetividade a este tipo de ações que são uma das grandes áreas de 

intervenção do farmacêutico comunitário na educação para a saúde, tendo até sido questionada por 

uma educadora se só fazia esta intervenção na área de Gaia, uma vez que a sua filha frequenta um 

infantário em Matosinhos e estaria interessada que lá houvesse também ações deste género. 

 

3. Tema III: Uso racional de antibióticos 

3.1 Contextualização do tema e objetivos 

Apesar do crescente reconhecimento do problema, o aumento da resistência aos antibióticos 

(RAB) constitui uma importante preocupação à escala mundial. A RAB representa um grave 

problema de saúde pública que acarreta encargos sociais e económicos elevadíssimos. A falta de 

conhecimento sobre a ação dos antibióticos (AB) continua a ser um fator fundamental para o 

agravamento deste problema. Neste sentido, o farmacêutico comunitário desempenha um papel de 

extrema importância para ajudar a minimizar este problema, sendo sua função sensibilizar os 

utentes para a problemática e ensiná-los a utilizar corretamente os AB. 

Na FCG a grande maioria dos utentes tem uma perceção acerca deste problema e usa os AB 

de forma correta. No entanto, alguns utentes dirigiam-se à FCG na tentativa de obter AB sem receita 

médica, muitas vezes para tratar doenças que não se resolvem com a toma de AB, como as gripes 

e constipações, que atingiram o seu pico de incidência durante o meu período de estágio. Assim, 

com o objetivo de entender o conhecimento dos utentes da FCG e sensibilizá-los acerca do uso 

correto dos AB e do problema da RAB, decidi abordar este tema durante a realização do meu 

estágio. 

3.2 Antibióticos – o que são? 

Os micro-organismos incluem as bactérias, os vírus, os fungos e os parasitas. Por sua vez, os 

antimicrobianos são fármacos que matam ou inibem o crescimento de micro-organismos vivos, e 

incluem, entre outros: os antibacterianos (frequentemente designados antibióticos, ativos contra 

infeções bacterianas); os antimicobacterianos (agentes antibacterianos especificamente ativos 



 

Relatório de Estágio Profissionalizante  34 

contra a tuberculose e infeções causadas por micobactérias); os antivíricos (ativos contra infeções 

causadas por vírus); os antifúngicos (ativos contra infeções causadas por fungos); os 

antiparasitários (ativos contra infeções devidas a parasitas) [43]. Desta forma, como referido, os AB 

são unicamente eficazes em infeções causadas por bactérias e, por este motivo, não tratam infeções 

causadas por vírus, fungos ou parasitas. 

3.3 Consumo de antibióticos em Portugal 

O consumo de AB apresenta uma crescente importância a nível mundial pois, os níveis de 

consumo de AB apresentam uma correlação com os níveis de RAB, ou seja, quantos mais AB são 

utilizados numa população, maior é a RAB nas bactérias responsáveis pelas infeções nesta 

população [43]. Neste sentido, a União Europeia desenvolveu uma rede Europeia de Vigilância do 

Consumo de Antibióticos (ESAC-Net, do inglês European Surveillance of Antimicrobial Consumption 

Network) que monitoriza o consumo de antimicrobianos dos Estados‑Membros da União Europeia 

e que conta, atualmente, com a notificação de 31 países, nomeadamente Portugal [44]. 

À semelhança da Europa, em Portugal tem havido uma crescente sensibilização da população 

para as resistências bacterianas e é desta forma que surge o “Programa Nacional de Prevenção e 

Controlo de Infeções e de Resistência a Antimicrobianos (PPCIRA)”, que tem como objetivo geral a 

redução da taxa de infeções associadas aos cuidados de saúde, hospitalares e da comunidade, 

bem como da taxa de micro-organismos com resistência aos antimicrobianos [45]. 

Nos últimos anos, Portugal tem evoluído favoravelmente no consumo absoluto de AB, com uma 

tendência decrescente entre 2004 e 2014, encontrando-se abaixo da média europeia [46, 47]. No 

entanto, verificou-se uma tendência de crescimento do consumo de AB de largo espectro, 

associados à seleção de bactérias multirresistentes [47]. Desta forma, Portugal deverá continuar a 

implementar estratégias que conduzam à melhoria do seu padrão de consumo de AB. 

3.4 Resistência aos antibióticos 

A descoberta dos AB e a sua utilização no tratamento das infeções bacterianas constituiu um 

marco evolutivo da medicina do século XX. No entanto, logo após a introdução destes agentes 

antibacterianos as bactérias rapidamente se adaptaram e começaram a adquirir mecanismos de 

resistência que se opuseram à ação dos AB. Inicialmente, este problema não teve tanto impacto, 

dado o desenvolvimento acentuado e a utilização de novos AB. Contudo, desde o final da década 

de 1960, o desenvolvimento de novas classes de AB tem abrandado significativamente estando 

praticamente estagnado. Como consequência, a eficácia dos AB existentes tem vindo a ser 

reduzida, sendo que em algumas situações, em particular no caso de multirresistências, as opções 

terapêuticas são cada vez mais limitadas, comprometendo a efetividade do tratamento das pessoas 

infetadas bem como as intervenções que requerem a utilização profilática de AB [48, 49]. 

Todos os anos, a RAB é responsável por 25000 mortes e 1,5 mil milhões de prejuízos 

económicos na União Europeia [45] e estima-se que, se nada mais for feito para além do que se faz 

até ao momento, em 2050 morrerão cerca de 390 mil pessoas na Europa e 10 milhões em todo o 

Mundo como consequência direta da RAB [46]. 
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3.4.1 Utilização inadequada dos antibióticos na origem da emergência de 

resistências 

A utilização excessiva de AB é um dos principais motivos que tem vindo a contribuir para o 

aparecimento de resistências. Tal como já referi, os níveis de consumo de AB apresentam uma 

relação direta com os níveis de RAB, por isso, quanto maior for o consumo de AB, maiores serão 

os níveis de RAB. Para além disso, o uso inadequado de AB é também uma das maiores causas 

que contribui para o aparecimento de resistências. Os usos inadequados que se verificam mais 

frequentemente e nos quais se deve intervir incluem: prescrição incorreta de AB, pelos médicos 

prescritores [50]; incumprimento da terapêutica por parte dos doentes, que não cumprem os regimes 

posológicos (tomando doses inadequadas do AB prescrito, em intervalos de tempo incorretos e não 

cumprindo a duração do tratamento prescrito) [43]; automedicação dos doentes, que por sentirem 

sintomas semelhantes aos anteriores, utilizam AB de tratamentos anteriores ou obtidos na farmácia 

sem prescrição médica [51]; iliteracia dos doentes acerca do modo de atuação dos AB, achando 

que os mesmos tratam infeções víricas comuns como a gripe e a constipação [52]. 

Também o uso excessivo e inadequado de AB em animais utilizados para consumo humano, 

sem respeitar os intervalos recomendados, está a contribuir para o aparecimento e disseminação 

de RAB. A nível mundial, os AB são administrados em animais para consumo humano não só para 

fins terapêuticos, mas também como promotores de crescimento para produzir maiores 

quantidades. À semelhança dos seres humanos, a flora microbiana destes animais torna-se um 

reservatório de bactérias resistentes (BR) e, desta forma, o ser humano fica exposto às mesmas 

através do consumo de produtos de origem animal, bem como através do contacto direto com estes 

animais [53]. 

3.4.2 Como ocorre a resistência aos antibióticos? 

A resistência a um AB ocorre quando um micro-organismo é capaz de crescer ou sobreviver na 

presença de uma concentração de AB que geralmente é suficiente para inibir ou matar organismos 

da mesma espécie [49]. Algumas bactérias são naturalmente resistentes a certos AB (resistência 

intrínseca). No entanto, a utilização de AB no Homem e na produção animal, favorece a seleção de 

estirpes resistentes transformando populações bacterianas sensíveis em populações resistentes 

(resistência adquirida) [43, 45, 48]. 

Como mecanismo de adaptação, na presença de AB, as bactérias adquirem genes que 

codificam mecanismos de resistência, tornando-se resistentes. Para tal, as bactérias usam duas 

estratégias genéticas: i) sofrem modificações no seu genoma através de mutações em genes 

frequentemente associados ao mecanismo de ação dos AB; ii) adquirem genes, provenientes de 

outros micro-organismos, que codificam para mecanismos de resistência, através da transferência 

horizontal de genes [54]. A transferência horizontal de genes de resistência entre micro-organismos 

pode ocorrer por três mecanismos principais: conjugação (transferência de genes contidos em 

plasmídeos), transformação (incorporação direta de “naked DNA”) ou transdução (transferência de 

ADN similar através de fagos) [49]. 

A disseminação de populações bacterianas resistentes é facilitada pela pressão seletiva 

exercida pelo uso de AB para fins terapêuticos ou profiláticos, pela falta de adesão a medidas para 
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controlo das infeções e por falhas na higiene (em particular, em termos de higiene das mãos, 

condições sanitárias e na preparação de alimentos) tanto nas unidades prestadoras de cuidados de 

saúde como fora delas [49]. 

3.4.3  Quais as consequências da resistência bacteriana? 

Dada a redução da eficácia dos AB, no decorrer de uma infeção as BR sobrevivem mesmo na 

presença do AB e continuam a multiplicar-se, causando uma doença mais prolongada ou mesmo a 

morte. Desta forma, as infeções causadas por BR aumentam a mortalidade e morbilidade, exigem 

maiores cuidados de saúde, bem como AB alternativos mais dispendiosos e que podem causar 

efeitos secundários mais graves. Por vezes pode mesmo ser necessário o tratamento com AB 

intravenosos, obrigando à sua administração em meio hospitalar, em alternativa aos AB por via oral 

que poderiam ser administrados pelo doente na sua própria casa, o que eleva os custos do 

tratamento [43]. 

Para além de tratarem infeções na comunidade, os AB são utilizados para fins profiláticos, 

nomeadamente na prevenção da ocorrência de infeções em doentes imunossuprimidos 

transplantados, a realizar terapia anticancerígena, cirurgia extensiva e até mesmo cateterização. 

Desta forma, a aquisição de RAB pode comprometer não apenas o tratamento de doenças 

infeciosas, mas também a implementação de várias práticas clínicas que só podem ser realizadas 

se existirem agentes anti-infeciosos eficazes [55]. 

As estirpes bacterianas multirresistentes, isto é, que são resistentes a vários AB tornam este 

problema ainda mais preocupante. Estas estirpes são responsáveis por infeções associadas aos 

cuidados de saúde, por doenças transmitidas pela água e alimentos, bem como por doenças 

sexualmente transmissíveis (p. ex. gonorreia).  Os casos mais preocupantes de estirpes bacterianas 

multirresistentes são: Staphylococcus aureus resistentes à meticilina ou que apresentam 

suscetibilidade diminuída à vancomicina; Enterococos resistentes à vancomicina; 

Enterobacteriaceae produtoras de beta-lactamases de largo espetro, nomeadamente Escherichia 

coli e Klebsiella pneumoniae; Pseudomonas aeruginosa multirresistente; Clostridium difficile; 

estirpes de pneumococos multirresistentes; meningococos com suscetibilidade diminuída à 

penicilina [43, 48]. Estas estirpes multirresistentes são particularmente preocupantes em termos 

epidemiológicos, microbiológicos e clínicos dado que o número de opções terapêuticas para tratar os 

doentes infetados está a tornar-se cada vez mais limitado podendo mesmo não existir alternativas, 

como é o caso da Klebsiella pneumoniae produtora de carbapenemases e as Acinetobacter 

multirresistentes para as quais existem pouquíssimos compostos em investigação e 

desenvolvimento que mostrem potencial atividade contra estas bactérias [43]. 

A agravar as consequências desta emergência reside ainda o facto das BR serem facilmente 

transferidas entre pessoas e, portanto, a resistência emergente num paciente ou no meio ambiente 

pode rapidamente afetar um outro individuo são, propagando-se o problema em larga escala [49]. 

3.4.4 Qual a situação de Portugal? 

As taxas de resistência das estirpes bacterianas mais preocupantes são bons indicadores de 

RAB. Segundo os dados do relatório “Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 
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Antimicrobianos em Números 2015”, em Portugal, a taxa de resistência à meticilina em Staphylococ-

cus aureus subiu progressivamente desde 2000 até 2011 quando atingiu o valor de 54,6%, um dos 

valores mais elevados da Europa. Em 2013 registou-se uma descida, que estabilizou no ano de 

2014 em 47,4%. Apesar desta tendência para diminuir, este é ainda um valor elevado, sendo a sua 

redução um dos objetivos do PPCIRA. No que diz respeito à taxa de resistência à vancomicina em 

Enterococcus faecium, Portugal apresentava, no ano de 2003, uma taxa de 46,6%. Desde então 

verificou-se uma descida progressiva desta taxa, atingindo em 2014, os 20,1%. Embora esta 

tendência seja positiva, Portugal situa-se entre os seis países europeus que ainda apresentam um 

valor superior a 20%. A resistência aos macrólidos em Streptococcus pneumoniae apresentou uma 

tendência crescente até 2013, com uma taxa de 20,6%, que diminuiu para 16,0%, em 2014. 

Contrariamente, neste mesmo agente, a resistência à penicilina apresentou uma tendência de 

redução até 2013, tendo-se verificado um aumento de 7,6% para 10,1% em 2014 [56]. 

Quanto aos agentes Gram negativo, a situação torna-se ainda mais preocupante. Nas últimas 

décadas tem havido um aumento acentuado da incidência e extensão das resistências em 

Acinetobacter spp., persistindo em diversos hospitais, estirpes de Acinetobacter multi ou extensi-

vamente resistentes, com carácter endémico, que ocasionalmente assumem panresistência, ou 

seja, resistência a todos os AB conhecidos. Embora a taxa de resistência a fluoroquinolonas tenha 

baixado de 64,3% em 2012 para 39,2% em 2014, Portugal está incluído no grupo de países com as 

mais altas taxas de resistência combinada em Acinetobacter spp. As estirpes multirresistentes de 

Enterobacteriaceae produtoras de beta-lactamases de largo espetro são também uma grande 

preocupação, pois são capazes de degradar todos ou quase todos os AB beta-lactâmicos. A bactéria 

Escherichia coli assume particular relevância, por ser responsável pela maioria das infeções 

urinárias não complicadas, mas a maior ameaça é constituída pela Klebsiella pneumoniae, na qual 

a taxa de resistência a cefalosporinas de terceira geração subiu de 16,5% em 2007 para 40,9% em 

2014, a segunda maior da Europa. Para além disso, existem já estirpes desta bactéria resistentes 

aos carbapenemos e, frequentemente, resistentes a quase todos ou todos os AB conhecidos. Em 

Portugal, apesar de reduzida, a taxa de resistência aos carbapenemos apresenta tendência cres-

cente [56]. 

Apesar de na sua maioria ter havido uma redução das taxas de resistência nas estirpes 

supracitadas, algumas continuam a aumentar e as que reduziram ainda se mantêm muito elevadas, 

sendo fundamental adotar medidas para controlar este problema. 

3.4.5 Como se transmitem as bactérias resistentes? 

A RAB espalha-se através dos animais e alimentos, dos estabelecimentos de saúde e através 

do turismo global [57]: 

Animais e alimentos: como os AB utilizados no tratamento e na profilaxia de infeções em 

animais pertencem às mesmas classes químicas que os utilizados nos seres humanos, os animais 

podem ser portadores de BR a AB utilizados no tratamento de infeções em seres humanos. Por sua 

vez, o estrume animal que é utilizado como fertilizante pode transmitir as BR aos vegetais adubados. 

Desta forma, tanto os vegetais como os animais podem estar contaminados com BR que podem 
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passar para os seres humanos que os consomem. Para além disso, os seres humanos podem 

igualmente adquirir BR aos antimicrobianos a partir do contacto direto com animais. 

Estabelecimentos de saúde: as pessoas tratadas em estabelecimentos de saúde, em 

particular nos hospitais, e os profissionais que trabalham nos mesmos, podem transportar consigo 

BR que acabarão por ser transmitidas a outras pessoas através de mãos não higienizadas ou 

mesmo a partir de objetos contaminados. 

Turismo global: as pessoas que viajam para países com elevada prevalência de RAB podem 

regressar aos seus países de origem colonizadas ou mesmo infetadas por BR adquiridas durante a 

estadia no país visitado através dos alimentos, do meio ambiente ou ainda em estabelecimentos de 

saúde se necessitaram de cuidados de saúde, espalhando rapidamente a RAB entre as 

comunidades. 

No entanto, apesar da transmissão cruzada de BR em meio hospitalar ser uma causa 

significativa da RAB, a principal causa de RAB em micro-organismos isolados a partir de seres 

humanos continua a ser a utilização excessiva e inadequada de AB nos seres humanos, tanto na 

comunidade como nos hospitais e outras unidades de cuidados de saúde [43]. 

3.5 Estratégias para minimizar a resistência aos antibióticos 

Tratando-se de um problema global, a RAB não poderá ser resolvida por cada país 

individualmente. É necessária a colaboração de todos os setores de todas as comunidades para 

resolver este problema [58]. 

Resumindo o que já foi dito, as duas principais portas de entrada para a emergência da RAB 

são: i) utilização excessiva e inadequada de AB, que exercem pressão ecológica sobre as bactérias 

e contribuem para o aparecimento e seleção de bactérias RAB nas populações; ii) transmissão 

cruzada destas BR entre seres humanos, animais e o ambiente. Desta forma, as duas principais 

áreas para a gestão, controlo e prevenção da RAB são: i) promoção do uso racional dos AB; ii) 

adoção de medidas para controlar e prevenir as infeções com origem na transmissão cruzada de 

BR. 

De forma a promover o uso racional dos AB: os médicos devem prescrever adequadamente AB 

efetivos com base em guidelines; os farmacêuticos devem dispensar AB apenas com receita 

médica; a população deve ser ensinada a usar os AB apenas quando prescritos por um médico, de 

forma adequada (na dose correta, com os intervalos de administração corretos e com a duração 

prescrita), a não utilizar AB de tratamentos anteriores nem partilhar AB; devem ser promovidas 

campanhas junto da população, que alertem para os perigos do consumo de AB; deve controlar-se 

a utilização de AB na medicina veterinária e na produção animal [43, 47, 59, 60]. 

Sempre que surjam infeções causadas por BR, a adoção de medidas para controlar a infeção é 

essencial para prevenir a transmissão dessas bactérias, dos doentes infetados para outras pessoas. 

Algumas medidas para controlar e prevenir as infeções com origem na transmissão cruzada de BR 

incluem: desinfeção hospitalar adequada e higiene pessoal dos profissionais de saúde (em particular 

uma correta higienização das mãos); triagem e o isolamento dos doentes infetados [43, 60] e ainda 

promover a investigação e desenvolvimento de novos AB, que atuem sobre novos alvos, para suprir 

a necessidade de alternativas terapêuticas no combate a infeções causadas por bactérias 
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multirresistentes [61]. A aplicação de medidas que limitem o consumo de AB de largo espectro, 

frequentemente associados a multirresistências, e a utilização de testes rápidos para avaliar o perfil 

de suscetibilidade das bactérias, promovendo a utilização de antibioterapia dirigida, são ainda 

possíveis medidas a adotar, de forma a minimizar a RAB, em particular a nível hospitalar [47]. 

3.6 Intervenção na Farmácia Central de Gaia 

Portugal é um dos países europeus com maiores taxas de resistência aos AB e onde existe uma 

considerável falta de conhecimento sobre a ação dos AB: 60% dos portugueses pensa que os AB 

atuam sobre vírus e 50% acredita que servem para tratar gripes e constipações [46, 56]. Contudo, 

apenas 20% da população refere ter recebido informação sobre AB [62]. Para contrariar esta 

tendência, o papel do farmacêutico comunitário na população portuguesa é fundamental, sendo sua 

função sensibilizar a população acerca deste problema e ensiná-la a utilizar corretamente os AB. 

Foi com este propósito que decidi abordar este tema junto dos utentes da FCG. 

3.6.1 Metodologias 

Primeiramente, na tentativa de perceber qual o conhecimento dos utentes acerca deste assunto, 

elaborei um questionário (Anexo 14) que foi preenchido na FCG, durante os atendimentos, para que 

a máxima veracidade possível das respostas fosse garantida. Após cada preenchimento foi 

entregue ao utente um panfleto informativo (Anexo 15) que abordava as questões colocadas no 

questionário. A elaboração deste panfleto teve como principais objetivos esclarecer os utentes sobre 

a utilização correta dos AB, alertar os utentes para a emergência da RAB como um problema de 

saúde pública e promover a utilização racional dos AB. Tanto o questionário como o panfleto foram 

elaborados com linguagem acessível a todas as faixas etárias e níveis literários. 

Mesmo após a conclusão do preenchimento dos questionários, os panfletos continuaram a ser 

distribuídos para que a informação alcançasse o maior número de utentes possível. 

3.6.2 Resultados  

O número de questionários realizados não alcançou as expectativas, o que na minha opinião se 

deveu à falta de adesão por parte dos utentes quando solicitei colaboração, por vezes, por receio 

de errar as respostas. Contudo, os utentes demonstraram bastante interesse no tema dos panfletos 

os quais tiveram uma boa adesão, mostrando que este é um tema relevante para a saúde dos 

utentes e esta é uma boa metodologia para fazer chegar a informação à população. 

No total foram inquiridas 16 pessoas, das quais 10 (62,5%) se encontravam entre os 18 e os 64 

anos e 6 (37,5%) tinham mais de 65 anos, sendo 6 (37,5%) do sexo masculino e 10 (62,5%) do sexo 

feminino. 

Após tratar as respostas às questões colocadas verifiquei que, do total de inquiridos: 

• 56,25% (n=9) tentou comprar um AB sem receita médica, pelo menos uma vez; 

• 81,25% (n=13) sabe que um AB deve ser administrado apenas no caso de uma infeção 

bacteriana, enquanto 18,75% (n=3) acredita que os AB tratam infeções causadas não 

só por bactérias como também por vírus ou fungos; 

• 81,25% (n=13) quando toma AB, toma-os até ao fim, enquanto 18,75% (n=3) os toma 

apenas até se sentir melhor; 
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• 93,75% toma os AB sempre à mesma hora (isto é, com os intervalos de tempo 

recomendados), enquanto 6,25% (n=1) toma apenas quando se lembra; 

• 62,50% (n=10) entrega os AB, que eventualmente restem, na farmácia, enquanto 6,25% 

(n=1) os deita ao lixo e 31,25% (n=5) os guarda para utilizar posteriormente se sentir os 

mesmos sintomas; 

• 6,25% (n=1) tomou um AB por indicação de um familiar ou amigo e 18,75% (n=3) usou 

um AB que lhe foi prescrito a si para tratar familiares ou amigos, pelo menos uma vez; 

• 93,75% (n=15) sabe que os AB devem ser vendidos apenas com receita médica, 

enquanto 6,25% (n=1) acha que deveriam ser vendidos sem receita médica; 

• 18,75% (n=3) ainda não ouviu falar em RAB; 

• Dos 81,25% (n=13) que já ouviu falar em RAB, 15,38% (n=2) não sabe ao certo de que 

se trata esta questão, enquanto 84,62% (n=11) considera tratar-se de um problema de 

saúde pública. 

3.6.3 Discussão e Conclusão 

Tendo em conta o número reduzido de questionários realizados, as conclusões obtidas através 

destes não poderão ser extrapoladas para a população em geral. No entanto, em conjunto com os 

dados que fui referindo ao longo deste tema, permite ter uma ideia da situação atual sobre o 

conhecimento das pessoas acerca desta temática. 

O facto da maioria dos inquiridos ter respondido acertadamente às questões colocadas 

demonstra que a promoção da educação da população sobre o problema da RAB e a utilização 

racional de AB tem produzido efeito e as pessoas começam finalmente a reconhecer a RAB como 

um problema de saúde pública. Não obstante, ainda é bastante elevada a quantidade de pessoas 

que tenta comprar AB sem receita médica podendo, nestas situações, resultar na utilização 

inadequada destes AB. Para além disto, é ainda significativa a percentagem de pessoas que 

acredita que os AB permitem tratar infeções provocadas por vírus e fungos e ainda a quantidade de 

pessoas que não cumpre a duração do tratamento indicada. Ainda mais preocupante é o facto de 

ainda existirem pessoas que partilham AB com amigos ou familiares, sem qualquer indicação 

médica ou que guardam os AB que eventualmente restem de tratamentos anteriores para poderem 

utilizar posteriormente em situações que consideram semelhantes. 

Por tudo isto e por ainda existirem pessoas que nunca tiveram conhecimento da existência deste 

problema ou que têm falta de conhecimento acerca do mesmo, continua a ser de extrema 

importância a intervenção do farmacêutico comunitário (que tem um contacto mais frequente e mais 

próximo com os utentes e que sabe esclarecer a utilização correta dos AB) na promoção da 

educação para a saúde, de forma a que a informação acerca do uso racional dos AB chegue até às 

pessoas e que se minimize a disseminação de tantas resistências aos antimicrobianos. 

Neste sentido, acredito que com a realização dos questionários consegui chamar a atenção dos 

utentes que não estavam sensibilizados para este problema de saúde e a distribuição dos panfletos 

permitiu esclarecer como se utiliza corretamente os AB e quais as consequências resultantes do 

seu uso inadequado, tendo contribuído positivamente para a educação dos utentes da FCG.



 

Relatório de Estágio Profissionalizante  41 

BIBLIOGRAFIA 

1. INFARMED: Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto - Regime jurídico das farmácias de 

oficina. Acessível em: http://www.infarmed.pt. [acedido em 25 fevereiro de 2017]. 

2. Santos HJ, Cunha IN, Coelho PV, Cruz P, Botelho R, Faria G, et al (2009). Boas Práticas 

Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária (BPF).  3ª ed. Conselho Nacional da 

Qualidade, Lisboa. 

3. INFARMED: Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto - Estatuto do Medicamento.  

Acessível em: http://www.infarmed.pt. [acedido em 26 de março de 2017]. 

4. INFARMED: Despacho n.º 2935-B/2016, de 24 de fevereiro - Estabelece disposições com 

vista a impulsionar a generalização da receita eletrónica desmaterializada (Receita Sem 

Papel), no Serviço Nacional de Saúde, criando metas concretas para a sua efetivação.  

Acessível em: http://www.infarmed.pt. [acedido em 10 de abril de 2017]. 

5. INFARMED: Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho - Estabelece o regime jurídico a que 

obedecem as regras de prescrição e dispensa de medicamentos e produtos de saúde e 

define as obrigações de informação a prestar aos utentes.  Acessível em: 

http://www.infarmed.pt. [acedido em 10 de abril de 2017]. 

6. INFARMED: Normas relativas à prescrição de medicamentos e produtos de saúde.  

Acessível em: http://www.infarmed.pt. [acedido em 10 de abril de 2017]. 

7. INFARMED: Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro - Regime jurídico do tráfico e consumo 

de estupefacientes e psicotrópicos. Acessível em: http://www.infarmed.pt. [acedido em 10 

de abril de 2017]. 

8. INFARMED: Normas relativas à dispensa de medicamentos e produtos de saúde.  Acessível 

em: http://www.infarmed.pt. [acedido em 10 de abril de 2017]. 

9. INFARMED: Decreto-Lei n.º 106-A/2010, de 1 de Outubro - Adopta medidas mais justas no 

acesso aos medicamentos, combate à fraude e ao abuso na comparticipação de 

medicamentos e de racionalização da política do medicamento no âmbito do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS). Acessível em: http://www.infarmed.pt. [acedido em 10 de abril de 

2017]. 

10. INFARMED: Portaria n.º 195-D/2015, de 30 de junho - Estabelece os grupos e subgrupos 

farmacoterapêuticos de medicamentos que podem ser objeto de comparticipação e os 

respetivos escalões de comparticipação.  Acessível em: http://www.infarmed.pt. [acedido 

em 10 de abril de 2017]. 

11. Serviço Nacional de Saúde: Medicamentos - Comparticipação de medicamentos. Acessível 

em: https://www.sns.gov.pt. [acedido em 10 de abril de 2017]. 

12. INFARMED: Portaria n.º 1319/2010, de 28 de Dezembro - Estabelece as condições de 

atribuição do regime especial de comparticipação de medicamentos. Acessível em: 

http://www.infarmed.pt. [acedido em 10 de abril de 2017]. 

13. Diário da República Eletrónico: Portaria n.º 35/2016, de 1 de março - Estabelece o regime 

de comparticipação do Estado no preço máximo dos reagentes (tiras-teste) para 

determinação de glicemia, cetonemia e cetonúria e das agulhas, seringas, lancetas e de 

http://www.infarmed.pt/
http://www.infarmed.pt/
http://www.infarmed.pt/
http://www.infarmed.pt/
http://www.infarmed.pt/
http://www.infarmed.pt/
http://www.infarmed.pt/
http://www.infarmed.pt/
http://www.infarmed.pt/
https://www.sns.gov.pt/
http://www.infarmed.pt/


 

Relatório de Estágio Profissionalizante  42 

outros dispositivos médicos para a finalidade de automonitorização de pessoas com 

diabetes, a beneficiários do Serviço Nacional de Saúde. Acessível em: http://www.dre.pt. 

[acedido em 10 de abril de 2017]. 

14. Diário da República Eletrónico: Portaria n.º 246/2015, de 14 de agosto - Estabelece o regime 

de comparticipação do Estado no preço das câmaras expansoras, destinadas a 

beneficiários do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Acessível em: http://www.dre.pt. 

[acedido em 10 de abril de 2017]. 

15. Diário da República Eletrónico: Portaria n.º 92-F/2017, de 3 de março - Procede à primeira 

alteração da Portaria n.º 284/2016, de 4 de novembro, que estabelece o regime de 

comparticipação dos dispositivos médicos, para apoio aos doentes ostomizados, destinados 

a beneficiários do Serviço Nacional de Saúde. Acessível em: http://www.dre.pt. [acedido em 

02 de maio de 2017]. 

16. Diário da República Eletrónico: Portaria n.º 92-E/2017, de 3 de março - Estabelece o regime 

de comparticipação do Estado no preço de dispositivos médicos para apoio a doentes com 

incontinência ou retenção urinária, destinados a beneficiários do Serviço Nacional de 

Saúde. Acessível em: http://www.dre.pt. [acedido em 02 de maio de 2017]. 

17. INFARMED: Decreto-Lei n.º 134/2005, de 16 de Agosto - Estabelece o regime da venda de 

medicamentos não sujeitos a receita médica fora das farmácias. Acessível em: 

http://www.infarmed.pt. [acedido em 03 de maio de 2017]. 

18. INFARMED: Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 de Abril - Regula a prescrição e a preparação 

de medicamentos manipulados. Acessível em: http://www.infarmed.pt. [acedido em 03 de 

maio de 2017]. 

19. INFARMED: Portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho - Aprova as boas práticas a observar na 

preparação de medicamentos manipulados em farmácia de oficina e hospitalar.  Acessível 

em: http://www.infarmed.pt. [acedido em 06 de maio de 2017]. 

20. INFARMED: Deliberação n.º 1500/2004, 7 de Dezembro - Aprova a lista de equipamento 

mínimo de existência obrigatória para as operações de preparação, acondicionamento e 

controlo de medicamentos manipulados. Acessível em: http://www.infarmed.pt. [acedido em 

06 de maio de 2017]. 

21. INFARMED: Portaria n.º 769/2004, de 1 de Julho - Estabelece que o cálculo do preço de 

venda ao público dos medicamentos manipulados por parte das farmácias é efectuado com 

base no valor dos honorários da preparação, no valor das matérias-primas e no valor dos 

materiais de embalagem. Acessível em: http://www.infarmed.pt. [acedido em 06 de maio de 

2017]. 

22. Direção-Geral da Saúde: Norma nº 020/2011 - Hipertensão Arterial: definição e 

classificação. Acessível em: http://www.dgs.pt/. [acedido em 10 de maio de 2017]. 

23. Direção-Geral da Saúde: Norma nº 002/2011 - Diagnóstico e Classificação da Diabetes 

Mellitus. Acessível em: http://www.dgs.pt/. [acedido em 10 de maio de 2017]. 

24. Direção-Geral da Saúde: Norma nº 019/2011 - Abordagem Terapêutica das Dislipidemias 

no Adulto. Acessível em: http://www.dgs.pt/. [acedido em 10 de maio de 2017]. 

http://www.dre.pt/
http://www.dre.pt/
http://www.dre.pt/
http://www.dre.pt/
http://www.infarmed.pt/
http://www.infarmed.pt/
http://www.infarmed.pt/
http://www.infarmed.pt/
http://www.infarmed.pt/
http://www.dgs.pt/
http://www.dgs.pt/
http://www.dgs.pt/


 

Relatório de Estágio Profissionalizante  43 

25. VALORMED: Processo. Acessível em: http://www.valormed.pt/. [acedido em 08 de maio de 

2017]. 

26. Diário da República Eletrónico: Portaria n.º 301-A/2016, de 30 de novembro - Regula os 

termos e condições da contratualização com as farmácias comunitárias do Programa Troca 

de Seringas. Acessível em: http://www.dre.pt. [acedido em 08 de maio de 2017]. 

27. Kaizen Institute: Quem somos. Acessível em: http://pt.kaizen.com/. [acedido em 22 de maio 

de 2017]. 

28. Pinto ECV (2015). Kaizen como filosofia de Melhoria Contínua na Direção de Serviços 

Administrativos da SONAE. Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, 

Instituto Politécnico do Porto, Porto. Dissertação de Mestrado. Acesível em: 

http://recipp.ipp.pt/bitstream/10400.22/7796/1/Emilia_Pinto_MA_2015.pdf. [acedido em 23 

de maio de 2017]. 

29. Kaizen Institute Portugal: Módulo Kaizen - Farmoz. Acessível em: 

https://www.meetandlearn.farmoz.pt/. [acedido em 17 de março de 2017]. 

30. Titu MA, Oprean C, Grecu D (2010). Applying the Kaizen Method and the 5S Technique in 

the Activity of Post-Sale Services in the Knowledge-Based Organization. Proceedings of the 

International MultiConference of Engineers and Computers 2010; III: 1-5. 

31. Centers for Disease Control and Prevention: Pediculosis. Acessível em: 

https://www.cdc.gov/dpdx. [acedido em 14 de abril de 2017]. 

32. Dias A, Fernandes L, Salgado M (2009). Pediculosis capitis - Revisão teórica e modalidades 

de tratamento. Saúde Infantil; 31(2): 63-67. 

33. Sangaré AK, Doumbo OK, Raoult D (2016). Management and Treatment of Human Lice. 

BioMed Research International; 2016: 1-12. 

34. Centers for Disease Control and Prevention: Parasites - Lice - Head Lice.  Acessível em: 

https://www.cdc.gov/. [acedido em 14 de abril de 2017]. 

35. Devore CD, Schutze GE, Council on School Health and Committee on Infectious Diseases 

(2015). Head lice. Pediatrics; 135(5): e1355-e1365. 

36. Feldmeier H (2012). Pediculosis capitis: new insights into epidemiology, diagnosis and 

treatment. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases; 31(9): 2105-

2110. 

37. Yetman RJ (2015). The child with pediculosis capitis. Journal of Pediatric Health Care; 29(1): 

118-120. 

38. Meister L, Ochsendorf F (2016). Head Lice: Epidemiology, Biology, Diagnosis, and 

Treatment. Deutsches Ärzteblatt International; 113(45): 763-772. 

39. INFARMED: Resumo das Características do Medicamento, NIX 10 mg/g creme.  Acessível 

em: http://app7.infarmed.pt/infomed/. [acedido em 20 de julho de 2017]. 

40. INFARMED: Resumo das Características do Medicamento, Parasidose 2 mg/g Champô. 

Acessível em: http://app7.infarmed.pt/infomed/. [acedido em 20 de julho de 2017]. 

41. Eisenhower C, Farrington EA (2012). Advancements in the treatment of head lice in 

pediatrics. Journal of Pediatric Health Care; 26(6): 451-461. 

http://www.valormed.pt/
http://www.dre.pt/
http://pt.kaizen.com/
http://recipp.ipp.pt/bitstream/10400.22/7796/1/Emilia_Pinto_MA_2015.pdf
https://www.meetandlearn.farmoz.pt/
https://www.cdc.gov/dpdx
https://www.cdc.gov/
http://app7.infarmed.pt/infomed/
http://app7.infarmed.pt/infomed/


 

Relatório de Estágio Profissionalizante  44 

42. Smith CH, Goldman RD (2012). An incurable itch: Head lice. Canadian Family Physician; 

58(8): 839-841. 

43. European Centre for Disease Prevention and Control: European Antibiotic Awareness Day 

- Factsheet for experts.  Acessível em: 

http://antibiotic.ecdc.europa.eu/en/eaad/Pages/Home.aspx. [acedido em 21 de julho de 

2017]. 

44. European Centre for Disease Prevention and Control: European Surveillance of 

Antimicrobial Consumption Network (ESAC-Net). Acessível em: https://ecdc.europa.eu/en. 

[acedido em 21 de julho de 2017]. 

45. Direção-Geral da Saúde: Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência 

aos Antimicrobianos. Acessível em: https://www.dgs.pt/. [acedido em 21 de julho de 2017]. 

46. Direção-Geral da Saúde: Semana Mundial e Dia Europeu do Antibiótico 2016.  Acessível 

em: https://www.dgs.pt/. [acedido em 21 de julho de 2017]. 

47. Observatório Português dos Sistemas de Saúde: Relatório de Primavera 2017 - Viver em 

tempos incertos Sustentabilidade e equidade na saúde.  Acessível em: http://www.opss.pt. 

[acedido em 21 de julho de 2017]. 

48. Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge: Resistência aos Antimicrobianos.  

Acessível em: http://www2.insa.pt/sites/INSA/Portugues/Paginas/portalInicio.aspx. [acedido 

em 21 de julho de 2017]. 

49. Sabtu N, Enoch DA, Brown NM (2015). Antibiotic resistance: what, why, where, when and 

how? British Medical Bulletin; 116: 105-113. 

50. Rodrigues AT, Roque F, Falcão A, Figueiras A, Herdeiro MT (2013). Understanding 

physician antibiotic prescribing behaviour: a systematic review of qualitative studies. 

International Journal of Antimicrobial Agents; 41(3): 203-212. 

51. Roque F, Soares S, Breitenfeld L, López-Durán A, Figueiras A, Herdeiro MT (2013). 

Attitudes of community pharmacists to antibiotic dispensing and microbial resistance: a 

qualitative study in Portugal. International Journal of Clinical Pharmacy; 35(3): 417-424. 

52. Fredericks I, Hollingworth S, Pidmenzky A, Rossato L, Syed S, Kairuz T (2015). Consumer 

knowledge and perceptions about antibiotics and upper respiratory tract infections in a 

community pharmacy. International Journal of Clinical Pharmacy; 37(6): 1213-1221. 

53. Silbergeld EK, Graham J, Price LB (2008). Industrial food animal production, antimicrobial 

resistance, and human health. Annual Review of Public Health; 29: 151-169. 

54. Munita JM, Arias CA (2016). Mechanisms of Antibiotic Resistance. Microbiology Spectrum; 

4(2): 1-30. 

55. Martinez JL, Baquero F (2014). Emergence and spread of antibiotic resistance: setting a 

parameter space. Upsala Journal of Medical Sciences; 119(2): 68-77. 

56. Direção-Geral da Saúde: PORTUGAL - Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência 

aos Antimicrobianos em Números - 2015. Acessível em: https://www.dgs.pt/. [acedido em 

21 de julho de 2017]. 

http://antibiotic.ecdc.europa.eu/en/eaad/Pages/Home.aspx
https://ecdc.europa.eu/en
https://www.dgs.pt/
https://www.dgs.pt/
http://www2.insa.pt/sites/INSA/Portugues/Paginas/portalInicio.aspx
https://www.dgs.pt/


 

Relatório de Estágio Profissionalizante  45 

57. European Centre for Disease Prevention and Control: European Antibiotic Awareness Day 

- How does antibiotic resistance spread?  Acessível em: 

http://antibiotic.ecdc.europa.eu/en/eaad/Pages/Home.aspx. [acedido em 21 de julho de 

2017]. 

58. European Commission: Health and Food Safety - Antimicrobial Resistance.  Acessível em: 

https://ec.europa.eu/health/amr/. [acedido em 21 de julho de 2017]. 

59. World Health Organization: WHO’s first global report on antibiotic resistance reveals serious, 

worldwide threat to public health. Acessível em: http://www.who.int/en/. [acedido em 25 de 

julho de 2017]. 

60. Lee CR, Cho IH, Jeong BC, Lee SH (2013). Strategies to minimize antibiotic resistance. 

International Journal of Environmental Research and Public Health; 10(9): 4274-4305. 

61. Bassetti M, Righi E (2015). Development of novel antibacterial drugs to combat multiple 

resistant organisms. Langenbecks Archives of Surgery; 400(2): 153-165. 

62. European Commission: Antimicrobial Resistance. Antibiotics in the EU - Use & Perceptions.  

Acessível em: https://ec.europa.eu/health/amr/. [acedido em 22 de julho de 2017]. 

 

http://antibiotic.ecdc.europa.eu/en/eaad/Pages/Home.aspx
https://ec.europa.eu/health/amr/
http://www.who.int/en/
https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/eb445_amr_generalfactsheet_en.pdf


 

Relatório de Estágio Profissionalizante  46 

 

 

Anexos



 

Relatório de Estágio Profissionalizante  47 

Anexo 1 – Fachada da Farmácia Central de Gaia 

 

 

Anexo 2 – Sala de atendimento ao público da farmácia 
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Anexo 3 – Tabela de preços dos serviços farmacêuticos prestados pela farmácia 
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Anexo 4 – Exemplo de uma das fichas para o cálculo das validades de produtos cosméticos e 

de higiene corporal 
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Anexo 5 – Cartão de identificação da medicação crónica 

 

 

 

Anexo 6 – Montra “Primavera”, do mês de março 
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Anexo 7 – Certificado de participação no Curso Geral BIODERMA 
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Anexo 8 – Cronograma das atividades realizadas ao longo do estágio 

    Janeiro Fevereiro Março Abril Julho 

Semanas de estágio 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 

Rececionar e conferir encomendas e 
marcação de preços 

  
  

   
 

   
      

         

Armazenar corretamente os 
medicamentos e outros produtos 

 
 

  
   

 
   

      

          

Devolução de produtos 
 

 
  

   
 

   
      

          

Atendimento ao balcão com 
acompanhamento 

 
 

               

                

Atendimento ao balcão de forma 
autónoma 

    
   

 
   

      

           

Implementação da metodologia Kaizen 

    
   

 
  

       

            

Determinação de parâmetros 
fisiológicos e bioquímicos 

    
   

 
   

      

           

Efetuar encomendas manuais 
     

  
 

   
      

            

Controlo de prazos de validade e 
verificação de stocks 

                 

                 

Realização do questionário sobre o 
tema "Uso racional de antibióticos" 

                 

                 

Distribuição dos folhetos sobre o tema 
"Uso racional de antibióticos" 

                 

                 

Apresentação oral sobre o tema 
"Pediculose capilar" 

                 

                 

Distribuição dos folhetos sobre o tema 
"Pediculose capilar" 
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Anexo 9 – Resultados da implementação da metodologia Kaizen na Farmácia Central de Gaia 
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Gavetas horizontais re-identificadas com novas etiquetas 

Gaveta reorganizada 
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Gaveta vertical reorganizada e identificada 

 

 

 

 

DEPOIS 

Gavetas verticais re-identificadas com novas etiquetas 
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DEPOIS ANTES 

Armários sem identificação Armários identificados 

Estantes sem identificação Estantes identificadas 
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Estantes contendo material desnecessário e alguns tabuleiros não identificados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estantes reorganizadas e tabuleiros devidamente identificados 
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Tabuleiros com identificação antiga e local dos carimbos não identificado 

 

 

Tabuleiros com nova identificação e sinalização do local dos carimbos 
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Reorganização do frigorífico e identificação das reservas 
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Não existe sinalização do local para as caixas das encomendas 

DEPOIS 

Zona para colocação das caixas das encomendas sinalizada 
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Quadro contendo alguns documentos desnecessários e outros não identificados 

DEPOIS 

Quadro reorganizado e com os documentos devidamente atualizados e identificados 



 

Relatório de Estágio Profissionalizante  62 

 

 

Quadro contento guias de remessa e faturas misturadas e alguns documentos desatualizados 

 

 

 

 

  

 

 

 

ANTES 

DEPOIS 

Quadro reorganizado contendo os documentos essenciais com as guias de remessa e as faturas separadas e 
devidamente identificadas. Nova área para colocar os papéis das reservas não pagas. 
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Anexo 10 – Durante a apresentação sobre “Pediculose capilar” na Creche e Jardim de Infância da 

Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Gaia 

 

 

Anexo 11 – Apresentação exibida na Creche e Jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia 

de Vila Nova de Gaia, sobre “Pediculose capilar” 
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Anexo 12 – Kit oferecido às crianças da Creche e Jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia 

de Vila Nova de Gaia 
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Anexo 13 – Panfleto informativo sobre “Pediculose capilar” entregue às crianças da Creche e Jardim 

de Infância da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Gaia 
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Anexo 14 – Questionário realizado aos utentes da Farmácia Central de Gaia sobre o “Uso de 

antibióticos” 
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Anexo 15 – Panfleto informativo sobre “Uso racional de antibióticos” entregue aos utentes da 

Farmácia Central de Gaia 
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Resumo 

No contexto de conclusão do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, a Faculdade de Farmácia da 

Universidade do Porto concede a oportunidade de realização de parte do estágio profissionalizante na área de 

Farmácia Hospitalar e, para tal, escolhemos o Centro Hospitalar do Porto - Hospital de Santo António.  

O estágio decorreu entre maio e junho de 2017, sob orientação da Dra. Teresa Almeida, e teve como 

propósito compreender as funções e responsabilidades do farmacêutico e a sua importância em contexto 

hospitalar. Para além disso, por se tratar do primeiro contacto com a vertente prática da profissão, o estágio 

profissionalizante funciona como elo de ligação entre a vida académica e a vida profissional, permitindo assim 

o desenvolvimento de competências técnicas e científicas que compõem o ato farmacêutico, de forma idónea. 

Durante o período de estágio tivemos a oportunidade de passar pelos diversos setores dos Serviços 

Farmacêuticos, de forma rotativa, com a duração de uma semana em cada setor.  

Este relatório encontra-se dividido em duas partes, em que na primeira é retratada a orgânica de 

funcionamento dos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto - Hospital de Santo António e o seu 

enquadramento a nível hospitalar. Relativamente à segunda parte do relatório são abordadas as atividades 

complementares por nós desenvolvidas durante o período de estágio.
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1. Introdução 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) Hospitalares são um elemento fundamental nos hospitais. Os SF 

englobam vários setores que colaboram entre si, tendo cada um autonomia técnica e científica para 

desempenhar as seguintes funções relativas a medicamentos de uso humano e dispositivos médicos: aquisição, 

preparação, armazenamento, distribuição e dispensa a utentes. Para além de assegurarem a terapêutica 

medicamentosa no meio hospitalar, os SF pretendem também promover a investigação e o ensino [1]. 

A gestão e funcionamento dos SF são assegurados por uma equipa multidisciplinar da qual o farmacêutico 

hospitalar (FH) é um interveniente central. O FH é responsável pelo Circuito do Medicamento (CdM) num 

hospital e é um interveniente ativo na investigação e desenvolvimento de medicamentos. Deve ainda promover 

o uso racional, seguro e eficaz do medicamento, contrabalançar as relações de risco/benefício e custo/benefício 

e garantir a qualidade dos serviços que presta [1, 2]. Para além de todas as funções já referidas, o FH participa 

ainda na Comissão de Ética para a Saúde (CES) e na Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), sendo estas 

comissões técnico-científicas essenciais e necessárias ao bom funcionamento hospitalar [1]. 

O estágio curricular em farmácia hospitalar é uma oportunidade única que nos proporciona uma visão 

completa e nos permite experienciar e esclarecer quais as atividades desenvolvidas por um FH e qual o seu 

impacto na promoção da saúde da população. 

2. Centro Hospitalar do Porto 

O Centro Hospitalar do Porto (CHP) foi fundado em setembro de 2007 e integra uma unidade geral 

universitária, o Hospital de Santo António (HSA), um hospital especializado em doenças infeciosas, o Hospital 

Joaquim Urbano (HJU), um hospital especializado em crianças, o Hospital Maria Pia, e uma maternidade, a 

Maternidade Júlio Dinis [3]. Recentemente, em 2014, foram agregadas as especialidades de pediatria e da 

mulher do HSA, Hospital Maria Pia e Maternidade Júlio Dinis, tendo-se formado o Centro Materno Infantil do 

Norte (CMIN) [3, 4]. O CHP é considerado uma entidade pública empresarial com autonomia a nível 

administrativo, financeiro e patrimonial [5]. A prestação de cuidados de saúde de referência e humanizados, 

assim como a valorização do ensino e formação e o incentivo à investigação na área da medicina compreendem 

os objetivos deste centro hospitalar [6]. 

3. Gestão dos Serviços Farmacêuticos 

3.1. Estrutura e organização dos Serviços Farmacêuticos 

Todos os setores dos SF do Centro Hospitalar do Porto – Hospital de Santo António (CHP-HSA) se 

localizam no piso 0 do Edifício Neoclássico, com exceção da Unidade de Farmácia Oncológica (UFO) que se 

localiza junto ao Hospital de Dia, no piso 1 do Edifício Dr. Luís de Carvalho. A atual diretora dos SF do CHP-

HSA, Dra. Patrocínia Rocha, colabora com uma vasta equipa multidisciplinar que inclui farmacêuticos, 

Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), Assistentes Operacionais (AO) e Assistentes Técnicos. 

Os SF englobam vários setores com diferentes missões que colaboram entre si, distinguindo-se os 

seguintes: Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF), Produção, UFO, Distribuição Individual Diária em 

Dose Unitária (DIDDU), Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA) e Ensaios Clínicos (EC). Cada setor 

tem um farmacêutico responsável pela gestão do mesmo. O circuito integrado do medicamento, desde a 

prescrição, validação farmacêutica, distribuição até à administração ao doente é o grande objetivo dos SF do 
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CHP-HSA, sendo diariamente satisfeitas centenas de solicitações e validações, e preparadas dezenas de 

manipulados [4]. 

3.2. Gestão de qualidade  

O Hospital Logistics System (HLS) é o Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) do CHP-HSA que tem por 

base o modelo Kaizen. Este SGQ tem por objetivo aumentar a qualidade dos serviços através de uma melhoria 

contínua de processos logísticos, bem como a sua inovação e eliminação do desperdício em processos 

operacionais e logísticos, aumentando a sua eficiência [7, 8]. O SGQ manifesta-se pela existência de um manual 

da qualidade, onde integram as várias Matrizes de Processo e Instruções de Trabalho para cada setor, e 

periodicamente são realizadas auditorias internas e externas com o objetivo de verificar e despistar não 

conformidades [8]. 

O sucesso do SGQ depende de todos os que integram a equipa dos SF, sendo essencial o conhecimento 

dos processos incluídos e a aplicação dos mesmos. No sentido de facilitar e garantir a execução de forma 

correta de alguns processos logísticos, há exemplos ilustrativos (Anexo 1) junto a pontos chave que permitem 

a rápida e fácil visualização e consequente execução correta do procedimento. 

O SGQ do CHP-HSA tem certificação de qualidade pelo cumprimento dos requisitos da norma NP EN 

ISO 9001:2008, havendo renovação desta certificação de 3 em 3 anos mediante a realização de auditorias 

apropriadas [4]. Os SF têm ainda certificação Caspe Healthcare Knowledge Systems (CHKS) [4]. 

A gestão de stocks requer procedimentos do SGQ para que seja eficaz e rentável, de modo a garantir que 

não ocorrem ruturas nem excesso de produto. Para tal, no CHP-HSA emprega-se o sistema Kanban, no 

contexto da filosofia Kaizen. Os Kanbans (Anexo 2) são cartões que incluem informações relativas a um 

medicamento ou produto farmacêutico e que contêm a sua Designação Comum Internacional (DCI), o código 

de barras interno associado ao produto, o ponto de encomenda, a quantidade a encomendar e a localização do 

produto [9]. Para facilitar o processo logístico, os Kanbans têm cores diferentes relativas ao tipo de produto 

que representam e à sua localização (p. ex. Kanbans vermelhos correspondem a medicamentos estupefacientes) 

[10].  

3.3. Gestão de risco  

Os medicamentos contêm substâncias farmacologicamente ativas que podem ter consequências graves 

para a saúde e custos económicos elevados quando não utilizados devidamente. Por este motivo, é crucial a 

utilização de sistemas que permitam a diminuição da ocorrência de erros. Assim, os SF do CHP-HSA possuem 

vários métodos que permitem diminuir o risco de ocorrência de erros, e que se incluem no SGQ. Para gerir o 

risco, nos SF existem vários alertas visuais colocados junto à medicação que alertam para os cuidados que 

deverão ser tidos com a mesma, designadamente: etiquetas com os avisos “prazo de validade curto” (Anexo 

3), “novo lote” (Anexo 4), “contém medicação de frio”, “solução concentrada” (Anexo 5) e etiquetas verdes, 

amarelas e vermelhas para distinguir as diferentes dosagens de um mesmo fármaco (Anexo 6). Também os 

medicamentos Look-Alike, Sound-Alike (LASA), isto é, medicamentos diferentes com nomes semelhantes, 

merecem especial atenção, estando identificados de acordo com o método de inserção de letras maiúsculas 

(Anexo 7), segundo a Norma n.º 020/2014 da Direção Geral da Saúde [11]. Além das medidas já referidas, os 

SF do CHP-HSA têm ainda implementadas práticas seguras relativamente a medicamentos de alerta máximo 

(medicamentos de alto risco ou potencialmente perigosos), descritas na Norma n.º 014/2015 da Direção Geral 
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da Saúde [12]. Por fim, sempre que possível é efetuada dupla e tripla verificação pelos profissionais de saúde, 

o que confere uma maior segurança e diminuição do risco de ocorrência de erros. 

3.4. Comissões Técnicas  

O papel do FH não se confina aos SF, participando em comissões técnicas que são fundamentais para a 

tomada de decisões, emissão de pareceres e estabelecimento de normas e procedimentos a adotar pelas 

instituições, com o objetivo de salvaguardar o doente e os profissionais de saúde.  

No CHP-HSA estão presentes a CFT e a CES. A Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica é um 

órgão consultivo do INFARMED que promove a elaboração e aprova os critérios de utilização de 

medicamentos, a incluir no Formulário Nacional de Medicamentos (FNM), elabora protocolos de utilização de 

medicamentos e monitoriza o seu cumprimento, e promove a utilização racional do medicamento. Esta 

comissão serve ainda de elo de ligação entre as Comissões de Farmácia e Terapêutica dos hospitais do Serviço 

Nacional de Saúde e das Administrações Regionais de Saúde [13]. Já a CFT tem as seguintes funções: 

monitorizar a prescrição, dispensa e utilização de medicamentos, elaborar adendas privativas de aditamento ou 

exclusão ao FNM, emitir pareceres e relatórios dos medicamentos a incluir ou a excluir no FNM, velar pelo 

cumprimento do FNM, bem como das suas adendas; apreciar e elaborar pareceres sobre os custos da terapêutica 

[14]. Os grandes objetivos da CFT são: garantir a qualidade, controlar os custos e monitorizar o plano 

terapêutico [15]. Esta comissão é constituída por três médicos e três farmacêuticos [16]. 

As Comissões de Ética para a Saúde são órgãos multidisciplinares de apoio ao conselho de administração 

das instituições e serviços de saúde públicos e unidades privadas de saúde [17, 18]. A CES tem por objetivo 

zelar pela observância de padrões de ética na prática das ciências médicas, de modo a proteger e garantir a 

dignidade e a integridade humana. Para além de médicos, enfermeiros, psicólogos, juristas, teólogos, 

sociólogos e profissionais de outras áreas das ciências sociais e humanas fazem também parte da CES os 

farmacêuticos [17]. 

3.5. Sistema informático 

O sistema informático presente nos SF do CHP-HSA denomina-se Gestão Hospitalar de Armazém e 

Farmácia (GHAF). Este software traz grandes vantagens à gestão hospitalar dos armazéns dos SF, pois permite 

a rápida comunicação entre os vários setores e com as várias unidades do CHP, não sendo necessário a 

utilização de impressos em papel. Adicionalmente, permite gerir as encomendas e requisições efetuadas pelos 

serviços; efetuar a prescrição eletrónica pelo médico e a respetiva validação pelo farmacêutico; efetuar os 

débitos aos doentes ou aos respetivos centros de custo; gerir corretamente os stocks dos medicamentos, outros 

produtos de saúde e consumíveis; realizar inventários; gerir empréstimos concedidos ou solicitados a outros 

hospitais e ainda efetuar a consulta dos movimentos de um medicamento ou produto, tornando rastreável todo 

o CdM. 

Durante o estágio tivemos a oportunidade de contactar com o GHAF em todos os setores, uma vez que 

esta plataforma é transversal, e explorar as várias funcionalidades e utilidades deste sistema informático. 

4. Armazém de Produtos Farmacêuticos 

O APF está dividido em diferentes secções, que na sua globalidade têm como missão garantir a aquisição 

e disponibilização de medicamentos, produtos farmacêuticos e consumíveis na quantidade, qualidade e no 
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prazo solicitado, ao menor custo possível [19]. O APF é o armazém central do CHP-HSA e o local onde ocorre 

a primeira fase do CdM, que engloba a aquisição, receção, armazenamento, conservação, gestão e distribuição 

de medicamentos [20].  

4.1. Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos 

A aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos é feita em conjunto pelos SF e pelo Serviço de 

Aprovisionamento (SA), e está sob a responsabilidade do farmacêutico [21]. Tendo por base o FNM e as 

adendas ou deliberações aprovadas pela CFT é realizada a aquisição de medicamentos para o hospital [21]. No 

CHP-HSA as encomendas são feitas aos fornecedores ou, em casos esporádicos e no caso de determinados 

manipulados, à Farmácia Lemos [22]. Adicionalmente, e sempre que necessário, solicitam-se empréstimos de 

medicamentos e produtos farmacêuticos a hospitais públicos ou privados [23]. 

O pedido de compra de medicamentos e produtos farmacêuticos é desencadeado pelo sistema de Kanbans, 

sendo que quando o stock do produto atinge o ponto de encomenda, o farmacêutico introduz o código e a 

quantidade do produto a encomendar na lista comum aos SF e SA. Se existir autorização da despesa, o SA 

realiza a encomenda e gera a nota de encomenda que é remetida para o APF [19]. 

4.2. Receção e conferência dos medicamentos e produtos farmacêuticos 

adquiridos 

A receção de medicamentos e produtos farmacêuticos é composta por duas fases, sendo a primeira da 

responsabilidade dos TDT/AO. Estes devem verificar se a encomenda pertence efetivamente ao CHP, o número 

de volumes, a integridade das embalagens, o destino interno do produto (APF ou outro armazém) e devem 

ainda comparar a quantidade recebida com a que está descrita na guia de transporte ou fatura. Na segunda fase, 

os AO devem abrir e preparar a encomenda para ser validada pelo TDT ou farmacêutico, colocando o respetivo 

Kanban junto do produto. A validação deve ser prioritária no caso de medicamentos de frio, e consiste na 

conferência entre os produtos entregues e faturados, lote e prazo de validade (PV). Além disso, deve verificar-

se se os dispositivos médicos têm marcação CE e arquivar os certificados dos mesmos; nos hemoderivados é 

verificada a presença do Certificado de Autorização de Utilização de Lotes (CAUL) emitido pelo INFARMED; 

nos injetáveis de grande volume deve ser feita a contagem do número de volumes entregues; as matérias-primas 

devem estar acompanhadas do respetivo Boletim de Análise. Este boletim é analisado pelo responsável do 

Setor de Produção dos SF, que deve concluir acerca da conformidade de lote por comparação com a ficha 

técnica. Durante este processo as matérias-primas ficam em quarentena e, caso não estejam em conformidade 

com o descrito na ficha técnica, deve reportar-se a não conformidade em impresso próprio e efetuar a respetiva 

devolução ao fornecedor. Os estupefacientes são remetidos para o farmacêutico responsável e armazenados 

numa sala de acesso condicionado. Nestes medicamentos é mandatório o preenchimento do anexo VII 

(requisição de estupefacientes e psicotrópicos) que é enviado para o SA [20]. De notar que quando se trata de 

medicação destinada ao setor dos EC, somente se procede à sua receção, devendo o TDT preencher o impresso 

de receção da medicação para EC e enviar a medicação, acompanhada do impresso, para o setor dos EC ao 

cuidado do farmacêutico responsável [24]. 

Rececionada a encomenda, toda a documentação validada é enviada para o SA para que seja dada entrada 

no stock informático, no GHAF [20]. 
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4.3. Armazenamento dos produtos e gestão dos prazos de validade 

Aquando o armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos é necessário garantir as condições 

apropriadas de temperatura, luz e humidade, sendo estes parâmetros constantemente monitorizados nos 

armazéns e frigoríficos do CHP-HSA [25]. 

Após a receção, os medicamentos citotóxicos são diretamente enviados para a UFO e os restantes produtos 

são distribuídos pelos locais definidos, sendo que é necessária uma maior atenção para aqueles que possuem 

condições especiais de conservação, como os medicamentos termolábeis, que necessitam de armazenamento 

em frigorífico próprio; os medicamentos fotossensíveis, que necessitam de proteção da luz; os produtos 

inflamáveis, que são armazenados em local segregado do armazém e com condições adequadas à prevenção 

de acidentes; os produtos citotóxicos; os gases medicinais; e os estupefacientes e psicotrópicos, sendo que estes 

últimos são armazenados obrigatoriamente numa sala de acesso condicionado com fechadura de segurança 

[20]. No CHP-HSA os produtos estão organizados por ordem alfabética de DCI, sendo que, para além dos 

produtos de frio e dos estupefacientes e psicotrópicos, estão também separados dos restantes medicamentos e 

produtos farmacêuticos os produtos de nutrição artificial, material de penso, colírios, pomadas oftálmicas, gotas 

auriculares, soluções nasais, manipulados, antídotos, agentes de contraste, produtos de grande volume e 

produtos da UFA, para maior facilidade de acesso e identificação. Os antisséticos e desinfetantes estão 

armazenados em sala própria, assim como os soros. 

O armazenamento é feito de acordo com a metodologia First Expired, First Out (FEFO), devendo os 

medicamentos ser retirados da direita para a esquerda, da frente para trás e de cima para baixo.  A gestão do 

PV é efetuada pelo farmacêutico destacado para essa função [26]. Mensalmente é retirada uma listagem dos 

produtos cujo PV termina em 3 meses, são analisadas as quantidades existentes e colocadas etiquetas 

identificativas de PV curto [20, 27]. Expirado o PV, os medicamentos e produtos farmacêuticos são devolvidos 

ao fornecedor, se estes os aceitarem, ou são incinerados [26, 27]. 

4.4. Gestão de stocks 

No que diz respeito à gestão de stocks, os medicamentos e produtos farmacêuticos são classificados de 

acordo com a sua relevância na prestação de cuidados, consumo e valor económico. O controlo de existências 

é realizado através do GHAF, que permite a dispensa de medicamentos e outros produtos farmacêuticos 

mediante registo de pontos de encomenda, stock de segurança e quantidade a encomendar. Para além disso, 

como referido anteriormente, aplica-se o sistema Kanban que contém a mesma informação [20]. Sendo o APF 

responsável por uma porção significativa do orçamento hospitalar, é fundamental um controlo eficaz dos 

stocks. Por este motivo, é importante a realização de inventários para controlar a correspondência entre o 

quantitativo informático e físico, prevenindo assim ruturas e excessos de stock [28]. 

5. Farmacotecnia 

O setor de farmacotecnia do CHP-HSA visa suprir as necessidades do hospital, preparando e 

disponibilizando medicamentos em doses e formas farmacêuticas que não são comercializadas pela indústria 

farmacêutica ou cujos custos são mais elevados quando adquiridos a esta. Neste setor são preparados 

medicamentos estéreis, não estéreis e citotóxicos e é feito o fracionamento e reembalamento de algumas 
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formulações. A atividade deste setor está de acordo com as “Boas práticas a observar na preparação de 

medicamentos manipulados em farmácia de oficina e hospitalar” [29]. 

5.1. Produção de preparações não estéreis 

No setor de produção de preparações não estéreis são produzidas formas farmacêuticas sólidas (papéis 

medicamentosos), semissólidas (pomadas, pastas e cremes) e líquidas (soluções e suspensões). A produção das 

preparações não estéreis é feita por um TDT devidamente equipado e qualificado. 

Os pedidos de preparação de formulações não estéreis são feitos pelos vários setores (DIDDU, UFO, UFA 

e CMIN), através do GHAF, ou pelo APF, através de Kanbans, de modo a repor os seus stocks [30]. Todas as 

manhãs e às 12 horas o farmacêutico ou o TDT verifica os pedidos feitos pelo GHAF e os Kanbans com 

pedidos para reposição de stocks e elabora a respetiva ordem de preparação e os rótulos de identificação [30]. 

A ordem de preparação indica qual o medicamento a preparar, a composição quantitativa e qualitativa, a forma 

farmacêutica (FF), a dosagem, o número de unidades a preparar, a data da preparação, o lote e o PV (de acordo 

com as indicações da USP pharmacists’ pharmacopeia, 31 – NF26 LH795, página 777), os materiais e 

equipamento necessários, as matérias-primas, a técnica de preparação e os ensaios de verificação da qualidade 

do produto final (ensaios organoléticos, uniformidade de massa e pH) [31-34]. O TDT responsável pela 

preparação indica na ordem de preparação o lote, o PV e a origem de cada matéria-prima utilizada, o operador 

e o supervisor, bem como um exemplar do rótulo, garantindo, assim, a rastreabilidade da preparação [32]. Os 

rótulos de identificação das preparações contêm a designação do medicamento preparado, a composição 

quantitativa e qualitativa, o número de lote atribuído à preparação, o PV, as condições de conservação, as 

instruções especiais para utilização do medicamento (por exemplo “agitar antes de usar”), a via de 

administração, a identificação do local de preparação e do farmacêutico diretor técnico. Caso se trate de uma 

fórmula magistral específica para um determinado doente, o rótulo deverá ainda incluir a identificação do 

doente e a posologia indicada [35]. Cada formulação tem a sua técnica de preparação, cujo cumprimento deve 

ser assegurado pelo farmacêutico [36-42].  

Após a execução da preparação farmacêutica, e se a mesma estiver conforme os ensaios de verificação, 

procede-se ao seu acondicionamento em recipiente adequado, consoante a FF e características físico-químicas. 

O produto acondicionado é devidamente rotulado e embalado em manga de plástico selada. 

Para que informaticamente o stock das matérias-primas e do produto acabado estejam corretos e se possa 

proceder à transferência do produto para o armazém que efetuou o pedido, é necessário dar saída da quantidade 

das matérias-primas utilizadas e dar entrada do produto manipulado, associando os respetivos lotes e PV a cada 

um. Este processo é feito no GHAF. 

Durante o tempo que permanecemos neste setor pudemos acompanhar todas as atividades desempenhadas 

pelo TDT responsável e auxiliar em algumas tarefas, nomeadamente na preparação de vários manipulados 

(papéis medicamentosos de sacarose, pasta de Lassar, solução oral de hidrato de cloral, solução oral de citrato 

de cafeína, solução oral de ranitidina, entre outros), rotular e acondicionar o produto final e proceder ao registo 

das matérias-primas utilizadas. 
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5.2. Produção de preparações estéreis  

As preparações estéreis englobam as preparações estéreis propriamente ditas e as bolsas de nutrição 

parentérica, uma vez que os cuidados a ter na manipulação são semelhantes. As preparações estéreis têm de 

ser realizadas em condições de assepsia e num ambiente que garanta a sua esterilidade (total ausência de 

contaminação). No CHP-HSA existem duas áreas destinadas exclusivamente à produção das preparações 

estéreis. Cada área é constituída por três zonas distintas: zona negra – toda a zona exterior à zona de preparação; 

zona cinzenta – antecâmara; e zona branca – sala de preparação, a pressão positiva, onde se encontra a Câmara 

de Fluxo Laminar vertical (CFLv). Antes de entrar na sala branca para iniciar a manipulação, o farmacêutico e 

o TDT operador devem equipar-se devidamente. Para tal, na sala cinzenta, colocam protetores de calçado, 

touca e máscara, procedem à lavagem assética das mãos, vestem uma bata cirúrgica impermeável, 

descontaminam as mãos com um desinfetante apropriado e calçam as luvas esterilizadas. No início e no fim de 

cada sessão de trabalho, o TDT limpa o interior da CFLv com álcool a 70º e tudo o que entra na CFLv é também 

desinfetado com álcool a 70º [43, 44]. As ordens de preparação juntamente com os rótulos chegam à sala branca 

através de um transfer (janela de comunicação com o exterior).  

5.2.1. Preparações estéreis propriamente ditas 

As preparações estéreis propriamente ditas correspondem, na sua maioria, a fracionamentos ou ajustes de 

dose (diluição ou concentração) de produtos que já existem comercialmente. Deste modo, evita-se o 

desperdício de matérias-primas, ajustando cada formulação às necessidades individuais de cada doente, 

conseguindo-se também uma terapêutica individualizada. 

Uma vez rececionada a ordem de preparação, procede-se à preparação do produto na CFLv, que depois é 

rotulado e embalado em embalagem selada. À semelhança do descrito no ponto 5.1, após obtenção do produto 

final, é dada informaticamente saída das matérias-primas utilizadas e entrada do produto manipulado, 

associando os respetivos lotes e PV, para que depois o produto possa ser transferido para o destinatário. 

5.2.2. Preparação de bolsas de nutrição parentérica 

A nutrição parentérica (NP) destina-se a várias situações clínicas, nomeadamente, recém-nascidos 

prematuros e/ou com baixo peso e indivíduos com mau funcionamento ou obstrução do intestino. No CHP-

HSA preparam-se bolsas de NP para o CHP (Neonatologia, Cuidados Intensivos Pediátricos e Pediatria) e para 

o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, um cliente externo. As bolsas de NP podem ser preparadas 

integralmente, sendo estas mais dirigidas para os serviços de Pediatria e Neonatologia, que requerem 

quantidades e dosagens inferiores às bolsas comercializadas para adultos, ou podem apenas aditivar-se as 

bolsas de NP já comercializadas com aminoácidos, oligoelementos e vitaminas, destinadas a adultos. As bolsas 

“preparadas de raiz” permitem adaptar as quantidades de nutrientes às necessidades do doente, sendo estas 

quantidades alteradas consoante o estado nutricional e clínico deste. 

As bolsas de NP são constituídas por duas soluções preparadas e embaladas separadamente, para 

manutenção da respetiva estabilidade: Solução I - contém macronutrientes (glucose e aminoácidos) e 

micronutrientes hidrossolúveis (oligoelementos e vitaminas) e, se necessário, ranitidina ou heparina; Solução 

II - contém lípidos e vitaminas lipossolúveis. O farmacêutico supervisor deve verificar na prescrição médica 

se os valores relativos à quantidade de cada nutriente estão de acordo com os valores tabelados nas guidelines, 

para a idade e estado clínico do doente, emitindo depois uma ordem de preparação (Anexo 8) [45]. O 
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enchimento das bolsas é efetuado com o auxílio de um sistema automatizado de enchimento ou por via manual, 

quando o último não está disponível. Todos os elementos inseridos na bolsa por via manual são medidos pelo 

TDT e confirmados pelo farmacêutico (dupla verificação).  

Após a sua preparação, as bolsas são homogeneizadas, é retirado o ar que ficou retido dentro das mesmas, 

seguindo-se a sua “clampagem” e obturação [46]. No final, o farmacêutico supervisor certifica-se que o produto 

final está em conformidade, analisando a cor, aspeto, inexistência de partículas em suspensão e de ar [34]. Por 

fim, é efetuada a rotulagem de cada bolsa, com o rótulo interno, e é feito o controlo gravimétrico da bolsa que 

contém a solução I. As bolsas são acondicionadas em papel de alumínio de modo a ficarem protegidas da luz, 

uma vez que esta poderia promover a degradação dos nutrientes, e são novamente identificadas com um rótulo 

externo que contém a identificação do doente, da solução I ou II e PV [47]. No rótulo está também indicado o 

PV da bolsa, estando este de acordo com o descrito na USP pharmacists’ pharmacopeia, 31 – NF26 LH795, 

página 777. 

De modo a assegurar a qualidade das preparações e a esterilidade do local, é efetuado um controlo 

microbiológico diário, recolhendo-se aproximadamente 2 mL da primeira e da última preparação de cada 

sessão de trabalho [48].  

Neste setor, tivemos a oportunidade de acompanhar os farmacêuticos na validação das prescrições e 

produção de preparações estéreis e bolsas de NP. 

5.3. Fracionamento e reembalamento  

O processo de fracionamento permite aos SF obter frações de determinado medicamento comercializado, 

conseguindo-se quantidades e dosagens inferiores, não disponíveis comercialmente, sem que haja 

comprometimento das propriedades físico-químicas e biofarmacêuticas, nem destruição da FF [49]. Este 

processo é particularmente útil para fornecer doses individualizadas ao setor da DIDDU, sendo estas obtidas 

pelo corte dos blisters ou pela individualização da FF, reembalamento e re-identificação.  

A garantia da qualidade do fracionamento é efetuada por meio de ensaios de verificação que incluem o 

controlo visual e o controlo gravimétrico. O controlo visual é efetuado ao longo do processo e pretende verificar 

a integridade da FF. Por outro lado, o controlo gravimétrico é realizado mensalmente, pela pesagem de cinco 

frações, no mínimo, não podendo os pesos individuais variar entre si mais de 5% [50]. 

Uma vez fracionado, o produto final é reembalado em embalagem que mantem as suas características 

físico-químicas e biofarmacêuticas, garantindo a sua estabilidade. O reembalamento também permite a re-

identificação das unidoses com DCI do princípio ativo, nome comercial, FF, dosagem, lote, PV, data do 

reembalamento, quantidade reembalada e número da sessão [51].  

5.4. Produção de citotóxicos 

A produção e disponibilização de medicamentos citotóxicos (CTX) ao menor custo, nas características e 

prazos acordados e num ambiente de segurança para todos os intervenientes no processo é assegurada pela 

UFO [52]. Este setor encontra-se fisicamente separado dos restantes SF estando localizado no Hospital de Dia 

junto às salas de tratamento dos doentes que realizam quimioterapia, permitindo desta forma, a rápida 

disponibilização das preparações; uma maior comunicação entre enfermeiros, auxiliares e farmacêuticos, de 

modo a garantir a segurança dos doentes, dispensando a preparação correta ao doente correto; minimizar a 

exposição ocupacional e ambiental aos CTX e reduzir custos minimizando os desperdícios de fármacos. A 
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UFO serve os doentes em regime de Hospital de Dia (Oncologia, Hematologia e Polivalente) e os doentes em 

regime de internamento. 

A equipa da UFO é constituída por dois farmacêuticos e dois TDT. À semelhança das salas para 

preparações estéreis, a UFO encontra-se dividida em três zonas: a zona negra, a zona cinza e a zona branca. A 

zona negra é toda a zona exterior à zona de preparação, existindo dois postos de trabalho onde os farmacêuticos 

validam as prescrições e emitem as ordens de preparação. Nesta zona encontra-se o armazém avançado do 

setor de produção de CTX onde estão armazenados os fármacos CTX e adjuvantes, as soluções de diluição e o 

material de consumo clínico. Na zona negra existe ainda um gabinete onde se encontra o arquivo das ordens 

de preparação e onde se faz a gestão das restantes tarefas da UFO, nomeadamente a emissão das ordens de 

preparação para os doentes com prescrição manual, a dispensa de hemoderivados e a elaboração da lista de 

doentes e lista de transporte (referidas mais à frente). A zona cinza corresponde à antecâmara. Neste local os 

TDT procedem à lavagem assética das mãos e equipam-se com touca, máscara, óculos de proteção, protetores 

de calçado, bata de baixa permeabilidade e o primeiro par de luvas de latex esterilizadas. A zona branca é a 

sala de preparação dos CTX que se encontra a pressão negativa e onde se localiza a CFLv, onde se manipulam 

os CTX. Antes de iniciar a manipulação dos CTX os TDT desinfetam a CFLv com álcool a 70º e colocam o 

segundo par de luvas de nitrilo de alta proteção [53].  

Para que um medicamento citotóxico possa ser preparado para um determinado doente é necessário que 

exista uma prescrição médica devidamente autenticada. Atualmente, a UFO encontra-se num período de 

transição entre a prescrição manual e a prescrição eletrónica e, por isso, ambas são aceites. A prescrição manual 

é efetuada em papel num modelo próprio de prescrição, distinto entre doentes em ambulatório (impresso de 

cor rosa) e doentes internados (impresso de cor verde) (Anexos 9 e 10). A prescrição eletrónica é feita através 

do GHAF no módulo do CdM. Todas as prescrições médicas são feitas de acordo com os Protocolos de 

Quimioterapia praticados pelo CHP-HSA, baseados em esquemas reconhecidos internacionalmente. Estes 

protocolos estão disponíveis em formato digital no GHAF e são atualizados periodicamente [54]. 

Assim que o doente chega, é realizada uma colheita de sangue para fazer hemograma. Após aprovação do 

hemograma, a enfermagem emite “luz verde” que permite ao farmacêutico validar a prescrição médica para o 

doente correspondente. À medida que vai recebendo as “luzes verdes”, o farmacêutico vai validando as 

prescrições médicas verificando se as mesmas apresentam: identificação do doente (nome e número do 

processo), peso, altura, superfície corporal, AUC (se aplicável), CTX prescritos por DCI, dose padrão do 

protocolo e dose ajustada ao doente, via de administração, data da realização do ciclo, Serviço Clínico (SC), 

nome e assinatura do médico prescritor, denominação do protocolo e da patologia. Se algum destes dados 

estiver ausente, o farmacêutico devolve a prescrição ao médico prescritor [54]. Verificados estes critérios, o 

farmacêutico confirma se a CFT aprovou a utilização do CTX (no caso de se tratar de um medicamento sujeito 

a aprovação), verifica se o protocolo se adequa à patologia, confere as doses prescritas de acordo com os dados 

antropométricos e clínicos do doente, a via e a duração da administração e verifica se a solução e o volume de 

diluição se adequam ao protocolo e à estabilidade físico-química do fármaco. O processo de verificação e 

monitorização de cada prescrição garante o cumprimento das normas aprovadas pelo CHP-HSA e promove a 

segurança e a eficácia da terapêutica farmacológica instituída [54]. 

Após a validação da prescrição no GHAF, é emitida a ordem de preparação (rótulo interno), verificada 

pelo outro farmacêutico (dupla verificação), e o rótulo de libertação (rótulo externo). Emitidas as ordens de 
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preparação o farmacêutico organiza-as, dando prioridade à medicação que não necessita de manipulação prévia 

(fármacos adjuvantes) e às primeiras preparações de cada ciclo, e prepara cada tabuleiro com o fármaco a 

manipular, devidamente descartonado, a solução injetável para diluição, a ordem de preparação e o rótulo de 

libertação. Os fármacos são debitados ao doente, registando-se sempre o lote e o PV de cada um. Os tabuleiros 

são enviados, pela ordem estabelecida, através do transfer para a zona branca, onde o TDT de apoio confirma 

se o que está no tabuleiro corresponde ao descrito na ordem de preparação (dupla verificação) e prepara todo 

o material consumível necessário à preparação. Após manipulação, a preparação é protegida da luz (se 

necessário), identificada com o rótulo de libertação e acondicionada em embalagem selada. A preparação 

selada é colocada no transfer, levantada pelo farmacêutico que procede à sua libertação no GHAF e a coloca 

na caixa correspondente às camas ou cadeirões, consoante o local onde está o doente no Hospital de Dia, ou 

no tabuleiro destinado aos doentes internados [55]. Posteriormente, as preparações são levantadas e 

transportadas para os serviços destinatários por um AO, num contentor fechado, inquebrável, antiderrame e 

devidamente sinalizado [56].  

Para poder gerir corretamente as preparações diárias e agilizar todo este processo, diariamente o 

farmacêutico gera uma lista com o nome dos doentes que irão realizar ciclos de quimioterapia no dia seguinte, 

cruzando os dados de dois sistemas informáticos, o GHAF e o SClínico. Esta lista organiza os doentes por hora 

de marcação e identifica qual o protocolo que o doente vai realizar. Para além da lista de doentes, o 

farmacêutico gera também uma lista de transporte das preparações que é assinada pelo AO quando levanta a 

preparação. De acordo com a lista de doentes, o farmacêutico elabora as ordens de preparação dos doentes com 

prescrição manual e emite os respetivos rótulos de libertação, através do sistema informático SI_UFO [55]. 

Durante o período que permanecemos neste setor foi possível acompanhar as funções que os farmacêuticos 

aqui desempenham, designadamente, validação e monitorização das prescrições médicas, emissão das ordens 

de preparação, supervisão da manipulação dos CTX, arquivo dos registos (prescrições e ordens de preparação), 

gestão do armazém (encomendas e gestão de PV), elaboração da lista de doentes e de transporte e dispensa de 

hemoderivados. No último dia tivemos a oportunidade de entrar na sala branca e acompanhar todo o processo 

de manipulação dos CTX desde a receção dos tabuleiros, registo dos dados das preparações, técnicas de 

manipulação dos fármacos, acondicionamento das preparações e desinfeção da CFLv e da mesa de trabalho. 

6. Distribuição 

6.1. Distribuição clássica 

A distribuição clássica corresponde ao fornecimento de medicamentos e outros produtos farmacêuticos 

para um determinado SC que tenha efetuado um pedido para reposição de stocks ao APF, em formato eletrónico 

ou manual [57]. Neste sentido, no CHP-HSA existem 3 circuitos de distribuição (A, B e C), que abastecem o 

CMIN, HJU, UFA, UFO, DIDDU, blocos operatórios, consultas, Viatura Médica de Emergência e Reanimação 

e todos os SC do CHP-HSA [58]. 

Efetivamente, o processo inicia-se com uma requisição ao APF para reposição de stocks, sendo esta 

analisada pelo TDT ou pelo farmacêutico. O aviamento dos pedidos é efetuado pelos TDT, em 4 postos de 

trabalho, pelos quais estão distribuídos os circuitos A, B e C e os injetáveis de grande volume, tendo o 

farmacêutico responsável pelo APF a função de conferir o aviamento realizado [59]. 
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A reposição de stocks pode ser realizada pelo HLS, consistindo na troca de caixas cheias por caixas vazias, 

de acordo com as quantidades estabelecidas entre os SF e os SC; por reposição de stocks nivelados nos SC, 

que consiste na reposição das unidades consumidas; ou por sistema de Kanbans, como previamente descrito 

[60, 61]. O APF está também responsável pelo abastecimento dos Pyxis®, por reposição de stocks nivelados. 

O Pyxis® (Anexo 11) é um sistema semiautomático de dispensa de medicamentos, que inclui armários e gavetas 

onde são armazenados medicamentos. Estes sistemas estão localizados na Unidade de Cuidados Intensivos e 

no Bloco Central de forma a facilitar o rápido acesso à medicação nestes SC [61]. 

O aviamento de epoetinas e darbepoetinas é efetuado exclusivamente pelo farmacêutico, uma vez por 

semana, segundo uma requisição individual, que depois de aviada é arquivada. Aquando o aviamento, estes 

medicamentos são identificados individualmente, registando-se o lote de cada produto dispensado e o número 

do CAUL de modo a garantir a rastreabilidade.  

Durante o estágio contactamos com a organização do APF, os documentos de requisição e regras de 

aviamento, visualizamos e realizamos débitos e transferências de medicamentos entre os diferentes armazéns 

no GHAF. Procedemos também ao aviamento de medicação para a DIDDU, UFA e HJU. Foi-nos ainda 

explicado o funcionamento do Pyxis® da Unidade de Cuidados Intensivos e realizamos o seu carregamento. 

Por fim, realizamos o aviamento de estupefacientes e psicotrópicos, hemoderivados e epoetinas, sempre sob 

supervisão. 

6.2. Distribuição individual diária em dose unitária 

O setor da DIDDU tem por objetivo assegurar a distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos, 

de forma individualizada, para os doentes em regime de internamento, por um período de 24 horas nos dias 

úteis ou 48h aos sábados e vésperas de feriados, e ao menor custo possível [62]. As atividades desenvolvidas 

neste setor visam otimizar os resultados da farmacoterapia, promover o aumento da segurança, efetividade e 

racionalização da terapêutica, reduzir possíveis efeitos adversos e o desperdício [62, 63]. 

Compete ao farmacêutico responsável por este setor interpretar e validar todas as prescrições médicas 

emitidas no módulo de prescrição eletrónica do CdM, avaliando o perfil farmacoterapêutico do doente e a 

possível existência de interações medicamentosas. Para além da validação das prescrições emitidas no CdM o 

farmacêutico é ainda responsável pela dispensa de medicamentos sujeitos a controlo especial como os 

estupefacientes e hemoderivados, pela validação das requisições do Portal Interno (portal partilhado entre os 

serviços de enfermagem e os SF) da medicação em falta que não foi enviada, e pelo esclarecimento das dúvidas 

de outros profissionais de saúde no que diz respeito ao medicamento. 

No CHP-HSA, todos os SC, com exceção do Serviço de Urgência e do Bloco Operatório, recebem a 

medicação por DIDDU. Nos dois serviços supracitados a dispensa é realizada a partir do Pyxis®. Este sistema 

permite melhorar a qualidade do ato da dispensa ao doente, uma vez que há diminuição dos erros e do tempo 

utilizado, assegurando, assim, a disponibilidade imediata dos medicamentos nesses serviços bem como a 

racionalização dos stocks [62]. 

6.2.1. Validação da prescrição médica 

As prescrições médicas são instruções de dispensa de medicamentos emitidas pelos médicos e individuais 

para cada doente. O papel do farmacêutico é interpretar e validar todas as prescrições médicas, de modo a 

assegurar o cumprimento das Políticas de Utilização de Medicamentos (PUM), com base no FNM e respetivas 
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adendas, nas deliberações da CFT, e nas características do medicamento e do doente. Desta forma, a validação 

de prescrições médicas tem como finalidade a otimização dos resultados da farmacoterapia assente no uso 

racional dos medicamentos, assegurando assim a maximização da segurança e efetividade da terapêutica 

instituída e a redução do risco de aparecimento de efeitos adversos, ao menor custo possível. Este processo 

deve ser realizado sempre que ocorra alguma alteração e/ou atualização do perfil farmacoterapêutico do doente 

[64]. 

A prescrição médica deve sempre conter os dados do doente (nome, número do processo, serviço e número 

de cama), a designação do medicamento pela DCI, FF, dose, frequência, via de administração, duração do 

tratamento, data e hora de prescrição e a identificação do prescritor. Adicionalmente, pode ainda constar a 

idade, peso, altura e o diagnóstico do doente, permitindo assim uma validação mais correta e adequada às 

caraterísticas do doente. 

No ato da validação farmacêutica, o farmacêutico pode e deve intervir ativamente na farmacoterapia dos 

doentes sempre que considere necessário e pertinente. Para tal, o farmacêutico escreve o seu parecer para que 

possa reportar ao médico algum Problema Relacionado com Medicamentos (PRM) ou Resultados Negativos 

associados à Medicação (RNM). Estas intervenções farmacêuticas podem dever-se a interações 

medicamentosas, alternativas farmacológicas, tempo de farmacoterapia inadequado, dosagem ou FF 

inadequada, entre outras. Posteriormente, o médico prescritor pode aceitar ou rejeitar a intervenção realizada.  

6.2.2. Dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos 

Todas as manhãs, após responder às requisições do Portal Interno e validar as prescrições emitidas no 

CdM, o farmacêutico emite as listas de aviamento da medicação (que indicam quais os medicamentos a ser 

enviados para os respetivos SC) e as etiquetas com a identificação de cada doente [65]. As listas de aviamento 

podem ser impressas em papel, quando o aviamento é feito manualmente, ou enviadas para o Pharmapick® 

(sistema dispensador robotizado no qual se encontram armazenados, em gavetas, os medicamentos de elevado 

consumo) (Anexo 12), de acordo com os horários estipulados ao longo do dia. Com recurso a estas listas, os 

TDT organizam os medicamentos e produtos farmacêuticos em cassetes unidose, que por sua vez são colocadas 

em carros de transporte, com a identificação do serviço, número de cama, nome do doente e número de processo 

ao qual se destinam [65]. Caso ocorram alterações ao regime farmacoterapêutico dos doentes antes da entrega 

dos carros, o farmacêutico responsável emite listas com as diferenças da medicação e os TDT realizam as 

alterações à unidose manualmente, removendo ou adicionando medicação à respetiva gaveta do doente [65]. 

Após o envio dos carros para os SC, as alterações à unidose, realizadas em horários previstos, são enviadas em 

embalagens individuais devidamente identificadas [65]. Toda a medicação urgente, como as primeiras tomas 

de antibióticos e antídotos, é enviada para os SC num período máximo de 30 minutos, não sendo adicionada 

às cassetes unidose [66]. 

Os medicamentos e produtos farmacêuticos estão organizados no stock avançado (células de aviamento 

ou Pharmapick®, a torre ou o supermercado) de acordo com a respetiva rotatividade a cada momento. Para tal, 

cada produto é distribuído por três categorias A, B ou C, segundo o seu elevado, intermédio ou baixo consumo, 

respetivamente [67]. Os produtos da categoria A são aqueles que integram as células de aviamento (Anexo 13) 

e o Pharmapick®, da categoria B os que integram a torre (Anexo 14) e da categoria C (Anexo 15) os produtos 

de baixa rotatividade que normalmente não integram o stock avançado da DIDDU [67, 68]. 



 

13 

 

6.2.3. Medicamentos e/ou produtos sujeitos a controlo especial 

Dada as suas características particulares, alguns medicamentos e produtos farmacêuticos exigem um 

circuito especial sujeito a um controlo mais rigoroso, como é o caso dos medicamentos estupefacientes e 

psicotrópicos, hemoderivados, material de penso, anti-infeciosos, nutrição artificial e antídotos. 

Os estupefacientes e psicotrópicos estão sujeitos a uma regulamentação própria, ao abrigo do Decreto-Lei 

nº 15/93, de 22 de Janeiro, sendo o farmacêutico responsável por armazenar, preparar e dispensar esta classe 

de medicamentos. A prescrição deve ser efetuada em impresso próprio (Modelo nº 1590 da INCM) devendo 

mencionar DCI, FF, dosagem, via de administração, posologia e assinatura do prescritor, bem como número e 

carimbo com a identificação do centro de custo a que se destina. Após rececionar a prescrição entregue pelo 

AO ou enfermeiro, o farmacêutico valida-a conferindo todos os requisitos acima mencionados, efetua o débito 

no CdM ao respetivo SC e emite a guia respetiva. A medicação é preparada no cofre onde estão armazenados 

os estupefacientes e psicotrópicos, de acordo com a guia emitida, em caixas fechadas e identificadas com o 

respetivo SC [65]. 

O farmacêutico é também responsável pela dispensa de medicamentos hemoderivados aos doentes do 

Bloco Operatório e Serviço de Urgência, sendo necessária a realização de um procedimento uniforme de registo 

da requisição clínica, da distribuição aos SC e administração dos mesmos [65]. A prescrição de medicamentos 

derivados do plasma humano é também realizada em impresso próprio (Modelo nº1804 da INCM) e com 

validade de 24 horas [64]. Este impresso contém a identificação do doente e o número de processo. Juntamente 

com a requisição são enviados, pelo SC, autocolantes identificativos do doente a quem o medicamento se 

destina, de modo a que cada embalagem de medicamento hemoderivado seja devidamente identificada com o 

seu destinatário [65]. No impresso, o farmacêutico preenche o número de lote, número do CAUL, assina e data, 

procedendo, por fim, ao débito do medicamento no CdM [65]. Deste modo está assegurada a rastreabilidade 

do produto de origem biológica.   

A requisição de material de penso é realizada pelos enfermeiros em impresso próprio (Anexo 16), de forma 

individualizada para cada doente e tem validade de 8 dias [64]. No impresso de requisição constam informações 

sobre o diagnóstico do doente, o local, grau e características da ferida que justificam a escolha e permitem ao 

farmacêutico validar a requisição verificando se, de facto, o tipo de penso pedido e a sua quantidade estão de 

acordo com o tipo de ferida. 

Os anti-infeciosos podem ser dispensados na DIDDU, através do CdM, para os doentes internados em SC 

com DIDDU ou no APF no caso de doentes internados em SC sem DIDDU, devendo-se, neste último caso, 

realizar a prescrição em impresso próprio. A validação farmacêutica é feita mediante justificação médica para 

a prescrição, devendo esta estar conforme as PUM do CHP-HSA. A prescrição tem uma validade de 7 dias, 

pelo que ao fim deste tempo o médico deve rever a prescrição e, caso seja a sua intenção, manter o tratamento 

renovando a prescrição [64]. 

O regime de prescrição de nutrição artificial é o mesmo que o utilizado para os anti-infeciosos, sendo que 

neste caso a prescrição tem uma validade de 10 dias, finda a qual o médico prescritor deve rever a necessidade 

da sua administração [64]. 

A prescrição de antídotos pode ser realizada em impresso próprio (Anexo 17), no qual deve constar a 

identificação do doente e o SC, o diagnóstico, o fármaco por DCI, a quantidade/dose, o ritmo e a via de 

administração. A prescrição pode também ser realizada de forma eletrónica pelo CdM [64]. As requisições de 
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antídotos, bem como as guias de aviamento, são arquivadas de modo a garantir a rastreabilidade dos antídotos 

dispensados. 

No período em que permanecemos no setor da DIDDU observamos e realizamos, com acompanhamento, 

a validação de prescrições, tendo sempre especial atenção aos aspetos chave da mesma, como as justificações 

para a prescrição de antibióticos, a análise da função renal através do valor da clearance da creatinina, a 

adequação da FF, a dose prescrita, entre outros.  Tivemos também a oportunidade de validar e dispensar 

medicamentos sujeitos a controlo especial, como os estupefacientes e psicotrópicos, materiais de penso e 

hemoderivados. Analisamos intervenções farmacêuticas, sendo os erros na dosagem e na FF os mais comuns. 

Adicionalmente, verificamos como é efetuado o pedido de autorização à CFT para medicamentos que não 

cumprem as PUM. Relativamente aos antídotos, tivemos a oportunidade de verificar que o antídoto mais 

frequentemente prescrito é o Flumazenilo, utilizado em casos de intoxicação por benzodiazepinas, sendo esta 

a causa mais comum de admissão hospitalar por intoxicação. Na maioria das vezes associada à ingestão de 

benzodiazepinas estava relatada a ingestão, concomitante e intencional, de álcool e, por isso, era também 

prescrito carvão ativado. Foi-nos também explicado o funcionamento do Pharmapick® e o modo de preparação 

da medicação a ser enviada para os SC. Realizamos ainda o aviamento de medicação em falta pedida através 

do Portal Interno, para os respetivos SC. 

6.3. Distribuição de medicamentos em regime de ambulatório 

A distribuição de medicamentos em regime de ambulatório é o segmento da distribuição de medicamentos 

no hospital que fornece medicação aos doentes para administração em local externo ao hospital. Esta dispensa 

é realizada de modo gratuito e é assegurada pelo Serviço Nacional de Saúde [69]. São diversas as vantagens 

da administração da medicação em local externo ao hospital, nomeadamente a redução de custos e riscos 

associados ao internamento, como as infeções [70]. Este tipo de distribuição de medicamentos em contexto 

hospitalar permite a vigilância de certas terapêuticas, havendo a monitorização de efeitos secundários graves e 

de situações de não adesão à terapêutica [70]. Este serviço é exclusivamente assegurado por farmacêuticos que 

efetuam a validação da prescrição médica e o fornecimento da medicação, assim como a disponibilização de 

informação acerca da sua correta utilização, armazenamento e destruição (informação particularmente 

importante no caso de medicamentos novos) e explicação da importância da adesão à terapêutica [71].  

A UFA do CHP-HSA funciona durante os dias úteis das 9 às 17h, por sistema de senhas, e é constituída 

por uma sala de espera e pela zona de atendimento [72]. A zona de atendimento contém 4 balcões. Os 

medicamentos e produtos farmacêuticos estão organizados em prateleiras (nutrição entérica e medicamentos 

para o VIH), gavetas (medicamentos para hepatite B, hipertensão pulmonar, insuficiência renal, quimioterapia, 

fibrose quística e outros) e, num armário à parte, a medicação para a hepatite C. Nestes locais a organização é 

feita em primeiro lugar por patologia e em segundo lugar por ordem alfabética. A medicação que necessita de 

ser conservada no frio, entre 2 a 8ºC, está distribuída pelos 3 frigoríficos existentes. Diariamente são realizados 

cerca de 200 atendimentos, sendo que as principais patologias para as quais são dispensados medicamentos 

são insuficiência renal crónica, profilaxia de rejeição aguda de transplante renal, VIH e doenças autoimunes, 

como artrite reumatóide.   

Assim que o doente ou o seu representante (mencionado no termo de responsabilidade) é atendido, o 

farmacêutico valida a prescrição, verificando se a mesma foi realizada de acordo com as normas do CHP-HSA 

para a UFA, se estão presentes a identificação do doente e da especialidade médica prescritora; data da próxima 
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consulta; assinatura do médico; validade da prescrição; prescrição do medicamento por DCI, FF, dose, 

frequência e via de administração; e se a prescrição reúne todas as condições necessárias para a dispensa, 

através de diplomas legais, autorizações da Direção Clínica, Conselho de Administração, CFT e CES [71]. As 

prescrições médicas são realizadas eletronicamente. Apenas a prescrição de nutrição entérica é realizada de 

forma manual. No caso do farmacêutico detetar alguma não conformidade, a dispensa dos medicamentos não 

se pode realizar e é comunicada a situação ao médico prescritor [71]. As não conformidades englobam 

situações de interações medicamentosas, duplicação da terapêutica e erros na dose, via de administração e 

frequência, destacando-se nesta etapa a importância da validação farmacêutica [71]. 

De forma a garantir uma maior rastreabilidade dos medicamentos, em cada dispensa registam-se todos os 

lotes dispensados ao doente, sendo que este aspeto é particularmente importante no caso dos quimioterápicos, 

antiretrovíricos e imunossupressores. Tendo em consideração a patologia, a data da próxima consulta, o local 

de residência do doente, o valor económico do medicamento e o stock de medicamento disponível, o 

farmacêutico determina a quantidade de medicação a dispensar ao doente, podendo dispensar medicação para 

3 meses, desde que o valor total seja inferior a 100€ para doentes residentes em qualquer área ou até 300€ para 

doentes residentes fora do distrito do Porto, e dispensa de imunossupressores até 3 meses em transplantados 

renais e hepáticos [73]. Excecionalmente, alguns medicamentos, definidos em lista própria, só podem ser 

cedidos para 1 mês. Deste modo, existem diversas situações em que a medicação não é fornecida na totalidade 

até à próxima consulta, ficando alguma quantidade pendente que o doente levantará um pouco antes da 

medicação anteriormente cedida terminar. 

Adicionalmente, de acordo com o Decreto-Lei nº 206/2000 de 1 de setembro, a UFA pode vender 

medicamentos ao público no caso de determinado medicamento se encontrar em rutura na farmácia 

comunitária, existindo a obrigatoriedade de apresentação da prescrição médica carimbada por 3 farmácias 

comunitárias que comprovem a situação [74, 75]. A UFA pode ainda realizar a dispensa de medicamentos a 

doentes externos ao hospital, em caso de artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite 

juvenil poliarticular e psoríase em placas, de modo gratuito [76]. 

Quando os doentes, por algum motivo, deixam de tomar a medicação, devem devolvê-la à UFA. Aquando 

da receção dos medicamentos devolvidos, o farmacêutico deve colocá-los em local próprio, identificado com 

“Devolução de Medicamentos”, registar o seu nome e o dia da entrega e, se possível, o número do processo do 

doente [77]. É da responsabilidade do farmacêutico aceitar ou rejeitar as devoluções, averiguando se foram 

mantidas as condições de conservação exigidas, se os medicamentos se encontram dentro do PV, se as 

embalagens primária e secundária permanecem intactas e se os medicamentos unidose estão em blisters 

identificados com DCI, dose, lote e PV. Todos os medicamentos de conservação no frio e todos os 

medicamentos multidose abertos são rejeitados, pois é impossível garantir a sua correta conservação [77]. 

Durante a passagem pela UFA, tivemos acesso à legislação em vigor para este setor, percebendo que para 

cada patologia existem determinados medicamentos aprovados, e que todas as prescrições que extrapolem estes 

diplomas legais têm de ser aprovadas internamente a nível hospitalar pela CFT, CES e Direção Clínica. 

Percebemos a organização e gestão desta unidade dos serviços farmacêuticos, assistimos a inúmeros 

atendimentos e efetuamos alguns com supervisão, tendo assim contacto com as regras de prescrição e os 

impressos específicos, a validação de prescrições, o módulo do CdM do GHAF, a dispensa e o aconselhamento 

ao doente. Assistimos também à entrega de devoluções e procedemos à separação de medicamentos 
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devolvidos, tendo sempre em atenção o PV, se as embalagens multidose estavam fechadas e intactas e se os 

blisters em unidose se encontravam intactos e devidamente identificados como previamente descrito. 

7. Ensaios clínicos 

Um ensaio clínico é qualquer investigação conduzida no ser humano destinada a descobrir ou a verificar 

os efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos 

experimentais, ou a identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou a 

analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, 

a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia [78]. Desta forma, os EC fornecem evidências científicas 

extremamente relevantes para a avaliação do risco/benefício de novos medicamentos para uso humano, 

assumindo por isso um papel preponderante na obtenção da Autorização de Introdução no Mercado dos 

medicamentos avaliados.  

Primando o ser humano e o carácter científico, todos os EC devem ser concebidos, realizados, registados 

e notificados, e os seus resultados revistos e divulgados de acordo com os princípios das Boas Práticas Clínicas 

(BPC), aplicáveis à investigação em seres humanos [78]. 

No CHP-HSA decorrem atualmente cerca de 100 EC, na sua maioria de fase III, mas também de fase II e 

fase IV. Na unidade de EC do CHP-HSA pudemos acompanhar uma visita de início, uma visita de 

monitorização e uma visita de fim de estudo, auxiliar na receção e armazenamento da medicação e nos registos 

de receção, dispensa e devolução de medicamentos para EC. Interpretamos ainda diversos protocolos de EC e 

contactamos com toda a documentação que constitui o Pharmacy Site File. Deste modo, pudemos familiarizar-

nos com os vários processos relativos aos EC e perceber a importância que estes têm para a introdução de 

novos medicamentos no mercado e para a monitorização de efeitos indesejáveis de medicamentos já 

comercializados. 

7.1. Fases de preparação e desenvolvimento de um ensaio clínico 

A equipa de investigação responsável pela realização de um EC é constituída por: promotor (entidade 

responsável pela conceção, realização, gestão e financiamento do EC); monitor (profissional designado pelo 

promotor para acompanhar o EC, assegurando que o mesmo é realizado em conformidade com as exigências 

legais e regulamentares aplicáveis, e que mantém o promotor permanentemente informado, relatando a 

evolução do EC e verificando as informações e dados recolhidos, sendo esta função muitas vezes 

desempenhada por um Contract Research Organization (CRO)); investigador (pessoa que exerça profissão 

reconhecida em Portugal para o exercício da atividade de investigação, proposta pelo promotor, e que se 

responsabiliza pela realização do EC e pela equipa de investigação que o executa nesse centro, podendo, neste 

caso, ser designado por investigador principal) e outros profissionais que, por força das suas funções, 

participam diretamente no ensaio clínico, nomeadamente, médicos, farmacêuticos e enfermeiros [78]. 

Antes de um EC se iniciar, o promotor determina quais os centros de ensaio clínico onde este decorrerá, 

através de um processo de seleção que se inicia com uma visita de qualificação a vários centros de ensaio. 

Nesta visita, o monitor avalia se o centro tem as condições necessárias para a condução do estudo, verificando 

as qualificações dos profissionais envolvidos, os equipamentos e as infraestruturas (nomeadamente segregação 

da área de armazenamento do Medicamento Experimental (ME) e a existência de frigoríficos com registos de 

temperatura e sistema de alarme, para armazenamento do ME) e se a amostra de doentes elegíveis para o EC é 
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a exigida. Uma vez selecionados os centros de ensaio, o promotor deve submeter um pedido de parecer à 

Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC) - que avalia entre outros aspetos, a pertinência do EC e 

da sua conceção, os benefícios e riscos previsíveis, o protocolo do EC e a aptidão do investigador principal e 

dos restantes membros da equipa - e requerer autorização para a realização do EC ao conselho diretivo do 

INFARMED e à Comissão Nacional de Proteção de Dados [78]. Após obtenção de parecer favorável da CEIC, 

da autorização do INFARMED e da Comissão Nacional de Proteção de Dados, é ainda necessário que a CES 

do hospital avalie o protocolo do EC, e aprove a sua realização, e que o promotor celebre o contrato financeiro 

com o conselho de administração do hospital [24]. 

Celebrado o contrato com o centro de ensaio e obtidas todas as aprovações, o EC inicia-se com uma visita 

de início na qual o monitor se reúne com toda a equipa de investigação envolvida (investigador principal, co-

investigadores, enfermeiros, serviços farmacêuticos, etc.) e discute detalhadamente o protocolo; dá a formação 

necessária a todos os procedimentos inerentes à realização do EC; define os procedimentos relativos à 

prescrição, dispensa e preparação da medicação experimental; define os procedimentos relativos aos registos 

de dispensa e devolução da medicação; fornece ao farmacêutico responsável, o dossier do EC (Pharmacy Site 

File) e preenche o documento Site Responsability Log onde delega as responsabilidades de cada elemento da 

equipa de investigação devidamente autorizado pelo investigador principal. Após a visita de início, o 

investigador principal inicia a seleção e inclusão dos participantes no EC explicando previamente os objetivos, 

os riscos, os inconvenientes e as condições em que o EC é realizado, de modo a obter o seu consentimento 

informado [24, 78]. 

No decorrer do EC são realizadas visitas de monitorização, nas quais o monitor avalia o progresso do EC 

e se assegura de que o mesmo está a ser conduzido de acordo com o protocolo, as BPC e a regulamentação 

[78]. O monitor verifica os dados referentes ao armazenamento, distribuição e devolução do ME, bem como a 

restante documentação constituinte do Pharmacy Site File. 

Terminado o EC, é efetuada uma visita de encerramento ou visita de fim. Durante esta visita o monitor 

retifica e arquiva toda a documentação do estudo, assegura que a contabilidade do fármaco, bem como os 

procedimentos necessários para a devolução da medicação estão completos e realiza os pagamentos em falta. 

Em qualquer fase do EC, e mesmo depois deste terminar, podem ser realizadas auditorias externas, efetuadas 

por auditores do Departamento de Qualidade do promotor; ou internas, efetuadas pelo próprio centro de ensaio; 

ou ainda inspeções efetuadas por inspetores de uma autoridade competente como a CEIC ou o INFARMED 

[78]. 

7.2. Estrutura e organização do setor dos ensaios clínicos 

De acordo com a legislação, os SF são os responsáveis pelo armazenamento e dispensa do ME e dos 

dispositivos utilizados para a sua administração e pelos medicamentos já autorizados complementares à 

realização dos EC, devendo garantir a segregação dos medicamentos e do respetivo circuito [78]. Nos SF foi 

criada uma área exclusiva para os EC, designada por Unidade de Ensaios Clínicos (UEC), composta por duas 

salas adjacentes (Anexo 18): uma sala, de acesso restrito aos farmacêuticos da UEC, onde se armazenam os 

ME e os medicamentos já autorizados necessários aos EC, e outra sala que funciona como gabinete de trabalho 

[24]. 

O farmacêutico responsável pelos EC fornece toda a informação ao doente sobre a conservação e 

administração do ME e garante o circuito do ME, bem como a sua re-etiquetagem (se aplicável), gestão de 
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stock, registos de receção, dispensa e devolução pelo participante, controlo do inventário do ME e arquivo de 

informações. 

7.3. Circuito do medicamento experimental 

Após a visita de início de um EC, o farmacêutico coordenador elabora e implementa um procedimento 

normalizado de trabalho para garantir o cumprimento das BPC e agilizar todos os procedimentos de um EC. 

Neste documento encontram-se sistematizados os procedimentos a realizar na receção, armazenamento, 

dispensa, manipulação, registos e devolução da medicação [24]. 

O circuito do ME inicia-se com a chegada da medicação experimental (fornecida pelo promotor) aos SF. 

Tal como referido anteriormente, ao chegar ao APF, o ME é rececionado por um TDT que preenche o impresso 

de receção da medicação de EC e envia a medicação, acompanhada do impresso, para os EC ao cuidado do 

farmacêutico responsável. O farmacêutico deve verificar: a presença de dispositivo de registo de temperatura 

durante o transporte (datalogger), que é imediatamente parado; a correta etiquetagem do medicamento e a 

indicação “medicamento/amostra de ensaio clínico”; se o código do medicamento está de acordo com o 

protocolo; o estado de conservação das amostras; a integridade das embalagens e dos selos de garantia; o 

número de unidades recebidas comparando com o número de unidade descritas no documento que acompanha 

as amostras; a FF, PV e lote; o envio dos certificados de análise das amostras; o nome e a morada do laboratório 

produtor. Posteriormente, o farmacêutico acondiciona o ME de acordo com as especificações de conservação 

e recolhe os dados do datalogger para um ficheiro informático que é impresso e arquivado no Pharmacy Site 

File. Se ocorrer qualquer desvio de temperatura durante o transporte, o farmacêutico deve notificar de imediato 

o promotor e colocar a medicação de quarentena até receber resposta do promotor (aprovação ou rejeição do 

uso do ME). A receção da medicação experimental é confirmada pelo farmacêutico através de um software 

específico partilhado com o promotor (Interactive Web Response System, IWRS, ou Interactive Voice Response 

System, IVRS). Seguidamente, arquiva os Drug Shipment Receipts e os certificados de análise e regista a 

quantidade recebida e a data da receção no Drug Accountability Log do Pharmacy Site File [24]. 

Chegando um participante ou coordenador dos EC para aviar a medicação, o farmacêutico assegura a 

dispensa do ME, de acordo com a prescrição enviada pelo investigador principal (ou outro médico autorizado) 

e o respetivo protocolo. Alguma medicação requer manipulação antes de ser dispensada, sendo este processo 

assegurado pelo setor da Produção dos SF, após emissão da ordem de preparação pelo farmacêutico 

responsável pelos EC. O farmacêutico deve registar a dispensa no Drug Accountability Log, e arquivar os 

impressos de prescrição correspondentes no Pharmacy Site File. Em alguns EC é necessário calcular a 

compliance, aquando da devolução da medicação [24]. As embalagens devolvidas pelos participantes, as 

embalagens cujo PV expirou e as amostras que sobraram no fim do estudo são devolvidas ao promotor para 

que proceda à sua destruição, ou esta é feita no próprio hospital.  

8. Cuidados Farmacêuticos 

No CHP-HSA, os SF têm vindo a dedicar-se cada vez mais à área de Cuidados Farmacêuticos. Esta área 

tem como finalidade avaliar a farmacoterapia, identificar e resolver PRM, interações medicamentosas, prevenir 

RNM, melhorar as condições de saúde do doente e/ou diminuir os custos de utilização dos medicamentos [79-

81]. As intervenções farmacêuticas realizam-se em diversos setores, sendo mais notórias aquando da validação 

das prescrições (tanto na UFA como na DIDDU) durante a qual o farmacêutico tem a possibilidade de intervir 
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e contribuir com o seu conhecimento para a melhoria do perfil farmacoterapêutico do doente. Para avaliar e 

identificar PRM, o farmacêutico deve analisar cada medicamento segundo os quatro parâmetros 

farmacoterapêuticos, presentes no diagrama do Anexo 19, podendo assim identificar 4 tipos de PRM.  

Atualmente encontram-se em curso nos SF do CHP-HSA dois programas que visam os Cuidados 

Farmacêuticos: o programa de conversão terapêutica da via de administração e/ou da FF que tem como objetivo 

protocolar a utilização da via oral em detrimento da via IV, uma vez que se trata de uma alternativa mais segura, 

e além disso redução do custo associado e o programa de monitorização de parâmetros analíticos pertinentes, 

permitindo desta forma a identificação de erros de medicação, prevenção de RNM, e ajuste da dose de acordo 

com a função renal e hepática de forma a otimizar a terapêutica, através da diminuição de efeitos secundários 

e aumento da eficácia [80]. 

No âmbito dos Cuidados Farmacêuticos, o farmacêutico é ainda responsável por realizar estudos e elaborar 

pareceres técnicos sobre a utilização de medicamentos, com a finalidade de divulgar material informativo, 

protocolos e algoritmos de tratamento pelos SC, promovendo assim o uso racional do medicamento. É também 

da sua competência a elaboração de pareceres para a introdução e/ou substituição de um medicamento ou 

produto farmacêutico no CHP-HSA, bem como fornecer, sempre que solicitado por profissionais de saúde, 

todas as informações relativas ao medicamento [82, 83]. Para além disso, deve desenvolver e incentivar a 

educação para a saúde de forma a melhorar o conhecimento dos doentes sobre a doença e a terapêutica, como 

é o caso da elaboração de folhetos informativos que são cedidos aos doentes da UFA aquando da toma de um 

medicamento pela primeira vez [84]. 

9. Atividades complementares realizadas 

9.1. Gestão da devolução de medicamentos na UFA 

No CHP-HSA os doentes são instruídos e alertados para a devolução à UFA de medicamentos cuja toma 

tenha sido suspensa ou cujo PV tenha expirado. Deste modo, é garantido que estes medicamentos são 

devidamente encaminhados para destruição ou reutilizados adequadamente. Durante o estágio nos SF, 

procedemos à separação da medicação devolvida que se encontrava íntegra e dentro do PV, encaminhando a 

restante para destruição/incineração. Parte da medicação separada foi encaminhada para a UFA e outra parte 

foi entregue à instituição Médicos do Mundo.   

9.2. Organização dos medicamentos na UFA e APF 

Durante a semana em que desempenhamos funções na UFA, foi-nos solicitado que reorganizássemos a 

medicação, segundo a classe terapêutica, nomeadamente agrupar no mesmo armário toda a medicação anti-

retrovírica e organizar por ordem alfabética todos os medicamentos armazenados nas gavetas, verificando se 

todos estavam devidamente identificados. Ao mesmo tempo, procedemos à re-identificação das gavetas, 

atualização da localização dos medicamentos no respetivo Kanban e na tabela geral de localização, bem como 

elaboração de uma lista com os medicamentos que não continham identificação. Esta ação permitiu assim a 

otimização e rentabilização do espaço, assim como uma maior facilidade de localização da medicação, 

melhoria do processo de dispensa e minimização dos erros.  

No âmbito da organização do APF, foi-nos pedido para verificar a presença ou ausência de etiquetas de 

identificação nas prateleiras, bem como do Kanban respetivo, de forma a cumprir as normas do SGQ. 
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Seguidamente, emitimos uma lista dos produtos que não tinham etiqueta e/ou Kanban para que posteriormente 

pudessem ser elaborados. Além disso, assinalamos casos em que existia etiqueta e não existia produto, de forma 

a que fosse verificado se o produto já não era movimentado, alterando informaticamente como “produto não 

movimentado”. Ao reduzir o número de códigos em circulação diminui-se o risco de erros aquando o débito.  

9.3. Atualização da listagem de medicamentos de frio e das enzimas 

Os medicamentos de frio do APF estão listados e devidamente identificados de modo a que sejam 

facilmente encontrados dentro da câmara frigorífica. De modo a garantir que a listagem estava correta e 

atualizada, procedemos à re-identificação de todos os produtos, corrigindo a sua localização. Durante este 

processo, verificamos também se as etiquetas dos produtos e os Kanbans existiam e estavam corretamente 

colocados, elaborando uma lista dos produtos cujas etiquetas ou Kanbans estavam ausentes ou desatualizados 

de modo a elaborar novos. Assim, pudemos contribuir para a melhoria do processo de aquisição de 

medicamentos de frio e reduzir os riscos de identificação incorreta e perigos associados. 

A dispensa de enzimas está sumariada numa tabela com a indicação do doente e qual a prescrição. Visto 

que se encontrava desatualizada, foi-nos solicitada a sua renovação (Anexo 20). 

9.4. Formações 

Durante o nosso estágio tivemos a oportunidade de assistir a uma formação sobre o “Acompanhamento 

multidisciplinar no doente com cancro da próstata”, para promoção do fármaco Zytiga®, no tratamento do 

Cancro da Próstata. Esta formação revelou-se como sendo de extremo interesse, uma vez que nos permitiu não 

só ter uma visão mais ampla sobre a missão do FH, como também aprofundar o nosso conhecimento sobre a 

temática em questão e estratégias para aumentar a adesão à terapêutica. Efetivamente, nesta formação foi 

focada a utilização terapêutica da substância ativa Abiraterona em casos de Cancro da Próstata, tendo sido 

dado destaque para a importância da adesão à terapêutica por parte do doente, pois a eficácia do fármaco 

está obviamente condicionada pela sua toma efetiva e, citando o Dr.  Everett Coop, “Drugs don’t work in 

patients who don’t take them.”. 

9.5. Folhetos informativos 

Uma das funções do FH é promover a saúde junto dos seus utentes. Deste modo, a fim de esclarecer os 

doentes sobre a sua doença e terapêutica, bem como incentivar a educação para a saúde, a UFA disponibiliza 

aos seus doentes folhetos informativos sobre medicamentos que irão ser tomados pela primeira vez. 

Efetivamente, um doente melhor informado terá uma maior adesão à terapêutica e, consequentemente uma 

melhor evolução clínica.  

Neste sentido, a pedido da coordenadora da UFA, elaboramos 4 panfletos (Anexos 21, 22, 23 e 24) para 4 

novos medicamentos dispensados neste setor, consultado a bibliografia mais adequada e tendo o cuidado de 

utilizar um vocabulário acessível a toda a população de doentes do CHP-HSA. 

9.6. Validação da Prescrição Médica - Casos de Estudo 

A validação de prescrições médicas é uma das principais atividades do FH. Para tal é necessário que o 

farmacêutico possua um conhecimento alargado sobre os vários medicamentos e saiba onde encontrar a 
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informação necessária. Neste sentido, fomos desafiadas a analisar dois casos de estudo reais que surgiram 

durante o período de estágio no setor da DIDDU. 

A análise destes casos de estudo tem como objetivos: verificar a compatibilidade dos medicamentos 

prescritos entre si e com a fisiologia do doente em questão, e averiguar qual a condição médica do doente. Para 

tal, recorremos ao Resumo das Caraterísticas do Medicamento, ao site da Agência Europeia do Medicamento 

e ao site Medscape, de forma a recolher informações relevantes como a indicação terapêutica, a posologia, as 

contraindicações, o modo de preparação (no caso de preparações injetáveis) e as interações medicamentosas. 

Este exercício demonstrou-se estimulante e desafiador e permitiu-nos aplicar e interligar múltiplos 

conhecimentos.  

Após a análise do Caso 1 (Anexo 25) verificamos que toda a medicação prescrita se encontrava adequada 

à patologia e na dose indicada para a mesma, exceto a metoclopramida, que, ainda que administrada apenas 

em SOS, estava prescrita numa dose inadequada. A dose diária máxima recomendada é 30 mg ou 0,5 mg/kg 

(36 mg neste caso) e, em doentes com doença renal em estado terminal (clearance da creatinina ≤ 15 ml/min), 

como neste caso, a dose diária deve ser reduzida 75%, ou seja, no máximo 9 mg/dia [85]. Para além disso, 

salientamos ainda que em doentes com insuficiência renal, a eliminação do tramadol se encontra prolongada, 

pelo que neste doente, o prolongamento do intervalo entre as doses deverá ser criteriosamente considerado em 

função das necessidades do mesmo [85]. De acordo com os valores laboratoriais e a medicação prescrita, 

concluímos que o senhor JP terá sido admitido na Unidade de Infeciologia por ter contraído uma infeção cuja 

etiologia não nos é possível concluir apenas com os dados fornecidos. 

Já no Caso 2 (Anexo 26), toda a medicação prescrita se encontra adequada à patologia e à doente. 

Relativamente à condição médica, para além da senhora MS estar internada na Unidade de Cirurgia, o tipo de 

medicação prescrita e o facto da sua maioria ser administrada apenas em situações de SOS, poderá indicar 

tratar-se de uma situação de recuperação após cirurgia, para controlar as dores e possíveis hipocalcemias 

decorrentes da cirurgia. 

10.  Conclusão 

Enquanto estudantes de Ciências Farmacêuticas consideramos que este estágio contribuiu em muito para 

a nossa formação, pela visão global que nos proporcionou da Farmácia Hospitalar. Tivemos o privilégio de 

observar e por vezes executar as funções desempenhadas pelo FH, nos diversos setores. Percebemos ainda a 

importância do FH na equipa multidisciplinar de uma Unidade de Cuidados de Saúde Secundários, bem como 

a intervenção ativa que o farmacêutico tem na promoção da saúde. Efetivamente, os SF desempenham um 

papel fundamental no ambiente hospitalar.  

Tratando-se de um hospital central, são bastantes os setores do CHP-HSA que integram os SF e, portanto, 

este estágio foi bastante abrangente e completo, mostrando-nos uma visão alargada do funcionamento da 

Farmácia Hospitalar.  

Terminamos considerando que este estágio contribuiu de forma inequívoca para o desenvolvimento das 

nossas aptidões enquanto futuras farmacêuticas pela visão que nos permitiu obter deste ramo das Ciências 

Farmacêuticas, mas também a nível de desenvolvimento de competências pessoais necessárias em qualquer 

ramo desta profissão.
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Anexo 1 – Instrução ilustrativa sobre o modo correto de aplicar a metodologia FEFO 
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Anexo 2 – Kanbans  

 

 

Anexo 3 – Aviso visual de aproximação do prazo de validade 

 

 

Anexo 4 – Aviso visual de novo lote 
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Anexo 5 – Aviso visual de solução concentrada 

 

 

 

Anexo 6 – Aviso visual de medicamentos com a mesma substância ativa, mas com dosagens diferentes 

 

 

 

Anexo 7 – Aviso visual para um medicamento LASA 
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Anexo 8 – Ordem de preparação 

 

 

 

Anexo 9 – Impresso de prescrição médica para doentes em ambulatório (impresso de cor rosa) 
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Anexo 10  – Impresso de prescrição médica para doentes internados (impresso de cor verde) 
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Anexo 11 – Pyxis® 

 

 

Anexo 12 – Pharmapick® 
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Anexo 13 – Células de aviamento da DIDDU 

 

 

 

Anexo 14 – Torre da DIDDU 
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Anexo 15 – Local de armazenamento de medicamentos da Categoria C na DIDDU 
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Anexo 16 – Impresso para requisição de material de penso 
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Anexo 17 – Impresso para prescrição e requisição de antídotos 
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Anexo 18 – Planta das duas salas da Unidade de Ensaios Clínicos 
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Anexo 19 – Diagrama utilizado para identificação de PRM 
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Anexo 20 – Tabela de enzimas atualizada 
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Anexo 21 – Folheto informativo relativo ao medicamento com a substância ativa Eltrombopag 
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Anexo 22 – Folheto informativo relativo ao medicamento com a associação de substâncias ativas Ivacaftor e 

Lumacaftor 
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Anexo 23 – Folheto informativo relativo ao medicamento com a substância ativa Midostaurin 
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Anexo 24 – Folheto informativo relativo ao medicamento com a associação de substâncias ativas Sofosbuvir 

e Velpatasvir 
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Anexo 25 – Caso clínico 1  
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Anexo 26 – Caso clínico 2 
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