
 

 

 

 

  

RELAT ÓRI O
D E EST Á GI O

M
 2016- 17

REALIZADO NO ÂMBITO DO MESTRADO INTEGRADO

EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

Farmácia Campo Alegre
 

Cristina Isabel Ferreira Nunes
 



Estágio Curricular na Farmácia Campo Alegre 

ii 
 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 

 

 

 

 

Farmácia Campo Alegre 

Janeiro de 2017 a maio de 2017 

 

 

Cristina Isabel Ferreira Nunes 

 

 

 

Orientador: Dr.ª Ana Sofia Pinto 

 

_____________________________________________ 

 

 

Tutor FFUP: Prof.ª Susana Casal  

 

______________________________________________ 

 

 

Setembro de 2017



 

Declaração de Integridade 

 

Eu, Cristina Isabel Ferreira Nunes, abaixo assinado, nº 201201105, aluno do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, declaro ter atuado com 

absoluta integridade na elaboração deste documento. 

Nesse sentido, confirmo que NÃO incorri em plágio (ato pelo qual um indivíduo, mesmo por 

omissão, assume a autoria de um determinado trabalho intelectual ou partes dele). Mais declaro que 

todas as frases que retirei de trabalhos anteriores pertencentes a outros autores foram referenciadas 

ou redigidas com novas palavras, tendo neste caso colocado a citação da fonte bibliográfica. 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, ____ de __________________ de ______ 

 

Assinatura: ______________________________________ 

  



Estágio Curricular na Farmácia Campo Alegre 

ii 
 

Agradecimentos  

Agora que esta grande fase da vida se aproxima do final, o meu primeiro agradecimento é sem dúvida 

aos meus pais, ao meu irmão e aos meus avós. Por todo o apoio, por todos os esforços, por nunca me terem 

deixado desistir e por fazerem tudo o que estava ao alcance deles para que mesmo longe pudesse crescer 

sozinha mas sempre acompanhada.  

À Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, por me ter proporcionado uma formação de 

excelência, com professores dedicados e sempre preocupados com o bem-estar dos alunos. Um agradecimento 

especial à Prof. Dr.ª Susana Casal pela prontidão e disponibilidade que sempre teve para mim durante o estágio 

e elaboração deste relatório.  

À Farmácia Campo Alegre, pela receção e pelo acompanhamento excelente que me fez ao longo dos 

quatro meses. Um agradecimento especial à Dr.ª Sofia Pinto, que me fez perceber que afinal existem 

orientadores que realmente se preocupam com a nossa aprendizagem, por tudo o que me ensinou e por me ter 

mostrado um lado mais bonito da profissão. À Dr.ª Ângela Almeida e à Dr.ª Carla Sanches pela paciência, 

pelos ensinamentos e principalmente por me terem sempre ajudado a corrigir os meus erros.  

Aos amigos que fiz aqui e que espero levar até ao fim da minha vida e sem eles não teria sido possível 

chegar ao fim do meu percurso académico. Aos meus amigos das origens, que mesmo longe mantiveram 

sempre o carinho e o apoio. Um agradecimento especial às minhas meninas belas de sempre! Sem vocês não 

seria a mesma coisa. 

Por fim, à pessoa que nestes últimos anos mudou a minha vida. Ao meu namorado, por todo o carinho, 

paciência e principalmente por nunca ter deixado de acreditar em mim quando eu precisava. Obrigada por teres 

estado sempre aqui.   



Estágio Curricular na Farmácia Campo Alegre 

iii 
 

Resumo  

No decorrer do Estágio, o estudante do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas depara-se com 

o desafio de colocar em prática todos os conhecimentos adquiridos durante o curso. Em simultâneo, adquirem-

se novas competências humanas e pedagógicas resultantes das diferentes experiências no decorrer do estágio.  

O presente relatório está dividido em duas partes. Numa primeira parte são expostas as atividades de 

gestão da farmácia e os vários pontos onde o farmacêutico pode intervir, de acordo com a legislação. De facto, 

as farmácias comunitárias são um espaço comercial, e por isso deve ter uma gestão economicamente 

sustentável. Para além disto são abordados alguns produtos que atualmente se disponibilizam nas farmácias, e 

a forma de os aconselhar corretamente. São também realçados os principais serviços realizados nas farmácias 

atualmente.  

Na segunda parte são expostos os projetos desenvolvidos durante o estágio. Aqui esta parte subdivide-

se em três partes independentes. Inicialmente, idealizei o meu contributo pessoal para a farmácia, onde elaborei 

um estudo de mercado, através de um questionário de satisfação, de modo a saber a opinião dos utentes em 

relação a vários pontos. Posteriormente, objetivei um projeto que fosse para a comunidade: num momento em 

que a incidência de Diabetes tem vindo a aumentar significativamente, decidi alertar as pessoas para esse risco. 

Atualmente quem não possui tem tendência a descurá-la, então um rastreio associado ao cálculo do risco de 

vir a desenvolver diabetes foi a opção ideal para despertar e motivar os utentes a saber mais. Por último, fiz 

uma pesquisa sobre um tema que sempre me despertou curiosidade: os medicamentos de uso oftálmico e o 

papel do farmacêutico numa perspetiva oftalmológica, salientando o aconselhamento farmacêutico nesta área. 

Esta foi uma pesquisa onde objetivei um contributo pessoal enquanto futura profissional de saúde.   
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1. Introdução 

O estágio curricular em farmácia comunitária representa o ponto em que somos postos à prova. É chegado 

o momento de consolidar conhecimentos adquiridos ao longo de cinco anos de formação académica, mas 

também é nesta altura que aprendemos mais do que em qualquer outro momento do curso. Para além disto, 

temos a oportunidade de contactar com o mercado de trabalho, conhecer um pouco mais da nossa profissão e 

promover a saúde junto da comunidade.  

O meu estágio iniciou-se no dia 17 de janeiro de 2017, prolongou-se até ao dia 16 de maio, e 

posteriormente do dia 10 de julho ao dia 17 de julho, sendo esta interrupção justificada por ter realizado estágio 

hospitalar. Durante todo o período de estágio o meu horário foi das 10:00h às 18h00, com direito a uma hora 

de interrupção para almoço.  

O presente relatório encontra-se dividido em duas partes. Uma parte onde são abordados temas que fizeram 

parte do dia-a-dia do meu estágio, ligados à gestão da farmácia, atendimentos ao balcão, alguns serviços 

farmacêuticos entre outros. Numa outra parte desenvolvo algumas atividades que desenvolvi na farmácia. 

Enquanto pensava no que poderia fazer enquanto estagiária para além do básico achei por bem desenvolver 

três projetos: um mais para a comunidade, outro para a farmácia e outro para mim, de modo a aprofundar os 

meus conhecimentos.  

Para além disto, acho importante que o estágio esteja orientado e organizado, pois um estágio deve seguir 

uma ordem lógica de aptidões de modo a maximizar a aprendizagem. Isto foi conseguido com a colaboração e 

orientação da equipa da Farmácia Campo Alegre. O cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do meu 

estágio encontra-se detalhado na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Cronograma das atividades desenvolvidas 

Data Atividades desenvolvidas 

17 janeiro Início do estágio 

18 de janeiro a 28 de janeiro Verificação dos stocks dos medicamentos e prazo de validade 

28 de janeiro Gestão da Farmácia (sistema informático, encomendas, gestão de 

stock, armazenamento e verificação de prazos de validade) 

6 de Fevereiro Início do atendimento farmacêutico supervisionado, alternando 

com atividades relacionadas com a gestão da farmácia 

15 de fevereiro Formação Caudalie® 

22 de fevereiro Formação Uriage® 

27 de fevereiro Início do projeto sobre marketing 

15 de março Formação PharmaNord® 

7 de abril Início de rastreio de diabetes tipo 2 
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2. A Farmácia, Organização e Espaço Físico  

2.1. Enquadramento e Localização 

A Farmácia Campo Alegre (FCA) está localizada Rua do Campo Alegre, nº676, Lordelo do Ouro e 

Massarelos, Porto. A farmácia pertence ao grupo de farmácias STS, onde também se insere a Farmácia Porto. 

Está localizada na rua do Campo Alegre, uma zona nobre da cidade do Porto, mas um pouco esquecida pela 

autarquia, o que tem originado um fluxo de pessoas cada vez menor da cidade do Porto, numa zona abrangida 

por consultórios médicos e pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP). Para além disso, é 

uma zona habitacional, o que faz com que os principais utentes sejam essencialmente aqueles que vivem e/ou 

trabalham perto da farmácia. Este facto também permite que a farmácia acabe por adquirir um carácter familiar 

que permite um melhor acompanhamento dos doentes, mesmo estando inserida em plena cidade do Porto.  

2.2. Horário de funcionamento  

A Portaria n.º 277/2012, publicada em Diário da República a 12 de Setembro, estabelece que o período de 

funcionamento semanal das farmácias comunitárias tem o limite mínimo de 44 horas, devendo ser garantida a 

abertura ao público entre as 10:00 e as 13:00 horas e entre as 15:00 e as 19:00 horas nos dias úteis e, ao Sábado, 

entre as 10:00 e as 13:00 horas. [1] 

A farmácia tem um período de funcionamento das 8.30 horas às 20.00 horas, de segunda à sexta, e um 

horário das 9.00 horas às 13.00h aos sábados, cumprindo por isso o regime estabelecido.  

Para além disso, a farmácia faz o serviço permanente, onde permanece aberta das 21.00 horas às 9.00 horas 

do dia seguinte. As escalas de turnos das farmácias do município aprovadas pela respetiva Administração 

Regional de Saúde (ARS) está afixada na farmácia, de forma visível.  

 

2.3. Recursos Humanos  

No que respeita aos recursos humanos, o Decreto-lei (DL) n.º 307/2007, de 31 de agosto, estabelece que 

“as farmácias dispõem, pelo menos, de um diretor técnico e de outro farmacêutico” e que “os farmacêuticos 

devem, tendencialmente, constituir a maioria dos trabalhadores da farmácia” [2]. A FCA cumpre estes 

requisitos, uma vez que é constituída por um total de quatro farmacêuticas, distribuídas da seguinte forma: 

Dr.ª Carla Sanches – Diretora Técnica (DT) 

Dr.ª Sofia Pinto – Farmacêutica e responsável pela farmácia no grupo STS 

Dr.ª Ângela Almeida – Farmacêutica 

Dr.ª Rosa Almeida – Farmacêutica  

 

Todas as farmacêuticas referidas possuem uma vasta experiência, de realçar a experiência da Dr.ª 

Carla e os anos de casa, o que contribui para a fidelização dos clientes há muito conhecidos, e a juventude da 

Dr.ª Sofia e da Dr.ª Ângela, que confere à FCA maior dinamismo e irreverência. Em relação à Dr.ª Rosa, tive 

oportunidade apenas de a conhecer, não podendo contactar com o seu trabalho, uma vez que esta se encontrou 
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em baixa médica durante o meu período de estágio. Esta equipa permite à FCA um equilíbrio e a oportunidade 

de prestar um serviço de excelência.  

O DL referido também define que “os farmacêuticos podem ser coadjuvados por técnicos de farmácia ou por 

outro pessoal devidamente habilitado.“ Na FCA não existe nenhum técnico nem auxiliar de farmácia. Existe 

ainda uma auxiliar de limpeza, a D. Beatriz.  

 

2.4. Espaço Exterior 

A FCA cumpre as normas enunciadas pelo manual de Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia 

Comunitária (BPF), uma vez que a farmácia está identificada através do símbolo cruz verde iluminada, 

permitindo a identificação rápida do local da farmácia (Anexo 1). Colocada na porta da farmácia consta ainda 

um documento com o horário da FCA, já referido, e ainda consta a informação relativa às farmácias do 

município em serviço permanente [3]. Na fachada da farmácia encontra-se uma montra onde se coloca a 

publicidade relativa a alguns produtos, consoante os protocolos da FCA com as marcas, e deste modo, 

destacando na maior parte das vezes produtos que possuem sazonalidade. Gostaria de destacar que na FCA a 

renovação periódica é feita pelos representantes da própria marca. Relativamente a este aspeto, não considero 

que a montra da FCA tenha um grande impacto na escolha de certos produtos, até porque normalmente a 

publicidade em destaque na fachada exterior consta de um ponto de publicidade no interior da farmácia, que 

considero que tenha uma maior influência, como irei explicar posteriormente.  

2.5. Espaço Interior  

Quando um utente entra na FCA depara-se rapidamente com um conjunto de publicidade em grande 

destaque, junto de um sofá que pode ser usado enquanto esperam. Nesta zona encontra-se também a balança 

para determinação da massa corporal, que na FCA é gratuita. Percorrendo o interior da FCA, dos dois lados 

constam alguns produtos dedicados à dermofarmácia e cosmética, como produtos de pele, higiene intima e 

produtos capilares. Ainda na zona exterior ao balcão encontram-se os produtos de venda livre e que mais tem 

saída na FCA, e compras por impulso, como pensos de ferida, pensos para calos, produtos de higiene oral, 

dispositivos médicos e produtos de bebé.  

Em relação a outros espaços da farmácia, de acordo com o Decreto-Lei 171/2012, de 1 agosto, a FCA 

possui ainda as seguintes zonas: 

 Zona de atendimento ao público (Anexo 2) – Aqui encontra-se a placa com o nome da Diretora 

Técnica de forma visível. Na minha opinião, esta é uma zona um pouco pequena, apesar do resto da 

farmácia ser bastante amplo. Possui dois postos de trabalho, que como pude constar, é o suficiente 

para o movimento que a FCA possui. Estes dois postos são devidamente separados, para que haja um 

aconselhamento mais privado, e que deixe os utentes mais confortáveis. Numa farmácia comunitária, 

este é o ponto máximo de contacto entre o farmacêutico e o doente, pelo que por vezes é difícil que o 

doente se sinta à vontade de fazer todas as questões que precisa que sejam respondidas, daí a 

importância da localização dos postos de atendimento bem como a distância que se separa o seu 

atendimento da restante da dinâmica da farmácia. Atrás do balcão bem como na sua superfície 

encontram-se Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), como xaropes, colírios, 
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descongestionantes nasais, suplementos alimentares e alguns medicamentos usados para distúrbios 

gastrointestinais. Estes medicamentos têm uma localização importante porque como estão agrupados 

por grupos, dá a possibilidade ao utente de ver quais as marcas possíveis e também ao farmacêutico, 

de forma a escolher o produto mais adequado.  

 Zona de atendimento privado – Na FCA, existe uma zona destinada a um atendimento mais privado. 

Encontra-se ainda na parte exterior ao balcão, que é uma sala limitada onde se fazem as determinações 

da pressão arterial, medição de glicémia, colesterol e triglicerídeos, bem como a administração de 

vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação (PNV) e outros injetáveis (Anexo 3). Aqui está 

afixado o custo de cada serviço. Na FCA, esta administração pode ser feita por duas farmacêuticas, 

que possuem o curso de Administração de injetáveis e Suporte Básico de Vida, de acordo com a 

Portaria n.º 1429/2007, de 2 de Novembro. [4] 

 Zona de armazenamento – Os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) estão organizados 

em gavetas deslizantes de modo a que rapidamente sejam encontrados de forma manual. Estão 

organizados por forma farmacêutica, sendo a maior parte destes comprimidos. Aqui, os medicamentos 

de marca e os genéricos encontram-se misturados por ordem alfabética, que no caso dos 

medicamentos genéricos e colocação é feita pela denominação comum internacional (DCI). Existe 

ainda outro local para o armazenamento de psicotrópicos e estupefacientes, e ainda um frigorífico 

para medicamentos que assim o obriguem. De salientar que nesta zona e no frigorífico existem termo-

higrómetros, que registam os valores de temperatura e humidade de hora a hora na sua memória 

interna e os dados são descarregados quinzenalmente e compilados num gráfico que é impresso e 

guardado num dossier de registo. 

 . Os excedentes também estão armazenados nesta zona mas fora das gavetas (Anexo 4). 

 Laboratório – o laboratório tem o objetivo a preparação de medicamentos manipulados, não são 

preparados na FCA. Quando surge uma receita de um medicamento manipulado esta é enviada para 

a Farmácia Porto que possui um laboratório bem equipado e produz os manipulados necessários aos 

utentes da FCA (Anexo 6). 

 Back office – Esta é uma zona com uma área bastante grande. Aqui são feitas as receções das 

encomendas e de todos os produtos que chegam à farmácia. Existem dois computadores e duas 

impressoras, telefones, e ainda máquina de faturação, para que esteja sempre mais que uma pessoa 

em simultâneo a trabalhar. Também se encontram todos os documentos relativos à gestão da farmácia 

(Anexo 5).   

 Escritório – zona privada usada pela Diretora Técnica e a Farmacêutica representante do grupo para 

a resolução de assuntos relacionados com a FCA, também com telefone privado.  

 Instalações sanitárias 

 

2.6. Utentes  

Apesar de ser uma farmácia localizada em plena cidade do Porto, a zona do Campo Alegre é uma zona 

residencial. Isto faz com que a maior parte dos utentes sejam pessoas mais idosas, sem grandes dificuldades 

económicas e que fazem da farmácia um lugar diário a visitar, mesmo que seja só para terem um pouco de 
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companhia. Essas pessoas são usualmente polimedicadas, e como são utentes fieis, faz com que a equipa acabe 

por conhecer todos os problemas de saúde inerentes bem como, por vezes, o próprio laboratório que a pessoa 

consome de cada medicamento. Isto foi uma das dificuldades que senti quando comecei a realizar os meus 

primeiros atendimentos, pois as pessoas já eram conhecidas da casa e o contrário também. Para além destes 

utentes regulares, existem outros mais esporádicos, como os alunos da FCUP, funcionários e professores da 

FCUP, e alguns funcionários que trabalham nas empresas em redor.   

3. Gestão da Farmácia  

3.1. Sistema Informático  

No mundo tão rodeado de tecnologia, é indispensável a uma farmácia possuir um sistema informático 

que permita a gestão e prestação de serviços de uma maneira rápida, eficaz e, ainda mais importante, minimizar 

os erros humanos, que muitas vezes podem levar a erros tanto de saúde como financeiros.  

Na FCA o sistema informático usado é o Sifarma®2000. O Sifarma® é uma ferramenta muito útil, 

pois permite o rastreio completo de cada produto ou medicamento, desde a sua entrada, controlo de prazo de 

validade, informação de stock, venda e margens. No que diz respeito aos stocks, funciona através da inserção 

de stocks mínimos e máximos de todos os medicamentos ou produtos. Quando se dá a saída destes, o sistema 

vai propondo encomendas que posteriormente podem ser aprovadas ou não pelo profissional responsável, 

consoante a média de saída nos últimos 3 meses e também no mês decorrente. Durante o momento de 

atendimento, o Sifarma® mostra-se bastante útil pois dá imediatamente para cada MSRM a posologia 

recomendada no ecrã principal, bem como os principais grupos contra indicados. Depois, percorrendo a ficha 

do medicamento, é possível ter informações mais específicas como outras posologias, informação científica, e 

ainda as principais interações com outros medicamentos. Dá ainda um alerta, para os MNSRM, quanto tempo 

deve ser feito o tratamento até dispensar consulta médica. Este tipo de informações rapidamente consultáveis 

permitem, aquando da dispensa de cada medicamento dar uma informação mais correta de forma a responder 

rapidamente a todas as dúvidas dos utentes. 

Ao introduzir o Código Nacional Prescrição Eletrónica Médica (CNPEM), aparece a informação de 

qual trará uma margem de lucro maior à farmácia, pelo que seria esse o mais indicado a vender. É bastante útil 

do ponto de vista financeiro, potenciando o lucro da farmácia e o bem-estar do negócio, sem prejuízo para o 

utente. De referir que cada funcionário da farmácia tinha o seu próprio número de utilizador e senha de login, 

o que permitia uma fácil deteção caso algum erro fosse cometido, bem como uma fácil rastreabilidade das 

atividades diárias de cada um.  

Durante as primeiras semanas de estágio, tive oportunidade de fazer algumas receitas no back office 

para os lares com quem a farmácia trabalhava, pelo que rapidamente me habituei ao programa, que na minha 

opinião é intuitivo.  
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3.2. Gestão de stocks 

Entende-se por stock de uma farmácia o conjunto de todos os produtos nela existente num determinado 

período de tempo, passíveis de serem comercializados.  O controlo dos stocks nas farmácias é um processo 

sensível e de grande responsabilidade, que mesmo sendo um processo rigorosamente controlado, é passível a 

ocorrerem erros humanos. Por exemplo, um erro comum que leva rapidamente a um erro de stock em dois 

medicamentos é ser selecionado numa receita um medicamento de um laboratório, mas depois dar um 

exatamente igual mas que pertence a outro laboratório. Mais uma vez, o Sifarma® se mostra útil pois permite 

uma segunda confirmação antes de avançar para a faturação dos produtos, e emite um alerta se a 

correspondência não for concordante. No entanto, este passo pode ser avançado no programa. Assim, nem 

sempre o stock informático corresponde a um stock físico, por isso a conferencia dos stocks deve ser 

regularmente revista.  

Face à conjuntura económica atual, num universo de três mil farmácias em que quinhentas estão em 

processo de insolvência, oitocentas estão em fragilidade económica, e outras mil e quinhentas que devem aos 

fornecedores, o controlo de stocks é imprescindível [5]. Deste modo, deve haver um equilíbrio. Os stocks não 

podem ser muitos altos pois isso envolve um maior investimento, mas também se devem garantir os stocks 

mínimos de acordo com as necessidades da farmácia, relativamente aos hábitos dos utentes. Relativamente aos 

medicamentos genéricos (MG) as farmácias devem ter (em stock) disponíveis para venda no mínimo três 

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

aos cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo (GH), devendo dispensar o de menor preço, salvo se 

for outra a opção do utente. [6]. 

3.3. Encomendas  

3.3.1. Distribuidores  

A FCA trabalha com três principais fornecedores, sendo estes a Alliance Healthcare®, que é o 

principal, a Empifarma® e a Proquifa®. A escolha dos distribuidores tem em conta a prontidão de resposta, 

ou seja a rapidez de entrega bem como o número de entregas diárias, a existência do produto em stock, e 

também o custo dos medicamentos à farmácia. Por isso é importante ter em atenção os protocolos de modo a 

escolher os fornecedores que trabalhem de forma a continuar a estabilidade financeira da farmácia. Atualmente 

a grande maioria das encomendas é feita através de modem uma vez que de forma intuitiva podemos em 

segundos garantir que o fornecedor tem o stock disponível, a hora de chegada do produto e o seu preço de 

custo. Com este gesto poupamos tempo e dinheiro uma vez que evitamos o pedido por via telefónica. Uma vez 

que um medicamento atinge o stock mínimo pré-estabelecido, o Sifarma® coloca-o numa proposta de 

encomenda com o número necessário para atingir o máximo que é delineado para ele no stock da farmácia. Em 

seguida, há uma validação final por parte do operador que realiza a encomenda, tomando a decisão se deve ou 

não ser essa quantidade a ser encomendada e o fornecedor que temos previsto para nos fazer chegar o nosso 

pedido final.   
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3.3.2. Realização de Encomendas  

De um modo geral, a realização de encomendas divide-se em encomendas diárias e encomendas 

instantâneas consoante uma dada necessidade. A FCA realiza três principais encomendas diárias, onde caem 

nas listas os produtos que atingiram o stock mínimo, tal como já foi referido, e também baseado no número 

médio de vendas nos últimos 3 meses aliado ao número de vendas no presente mês. É consoante estes critérios 

que diariamente e até ao final da manhã, são feitas as três encomendas aos fornecedores, cujo profissional 

responsável pela tarefa, os direciona consoante os preços que são feitos à farmácia, de acordo com cada 

produto. Assim, a Alliance Healthcare® faz três entregas diárias (10horas, 16h30 e 18h30) onde apenas uma 

destas contém a encomenda diária desse dia. A Empifarma® faz 2 entregas diárias: uma às 10 horas com os 

pedidos até às 21 horas do dia anterior e outra às 15 horas com os pedidos do próprio dia até às 12.30 horas A 

Proquifa® apenas fazem uma entrega diária que corresponde à encomenda do dia anterior.   

No que diz respeito às encomendas instantâneas, estas acontecem quando o utente precisa de um 

produto urgentemente, que não existe em stock na farmácia, pelo qual não pode esperar até à encomenda diária 

que, consoante a altura do dia, pode já ter sido feita. Assim, existem duas maneiras principais de fazer esta 

encomenda aos distribuidores. A primeira é feita via plataformas, que no caso da Alliance Healthcare® existe 

um separador no Sifarma® que permite rapidamente verificar a existência desse produto disponível para 

entrega, o preço de custo e ainda a hora de entrega. Faz parte da plataforma B2B+ [7]. É uma ferramenta muito 

útil ao nível de produtos urgentes porque, como é uma distribuidora que realiza três entregas diárias, haverá 

uma grande possibilidade da chegada do produto no mesmo dia. Também a Empifarma® tem uma plataforma 

semelhante, que recentemente ficou associada ao Sifarma®. Outra maneira de efetuar a encomenda urgente é 

por telefone.  

Durante o meu estágio tive a oportunidade de realizar apenas as encomendas não diárias, pois muitas 

vezes era necessário pedir especificamente um laboratório, ou então um produto que até nem tinha ficha criada 

na farmácia mas que as pessoas faziam questão de encomendar na farmácia, o que demostra também a 

fidelidade.  

3.3.3. Receção de Encomendas  

A receção das encomendas, feita via sistema informático, diária ou uma instantânea, gera um código 

de encomenda que tem que corresponder ao código que vem inscrito na fatura que chega juntamente com a 

encomenda. As encomendas que são realizadas pelo telefone não ficam registadas no sistema pelo que tem que 

se fazer uma “encomenda manual” que não é enviada, mas é registada pelo sistema, para que de seguida se 

possa rececionar. É no momento de receção de encomendas que se encontra uma parte muito importante da 

gestão, pois permite um controlo dos stocks, prazos de validade e ainda valores que são facturados à farmácia. 

A primeira coisa a fazer aquando da chegada da encomenda é guardar rapidamente os produtos que 

necessitam de uma conservação especial, como é o caso dos produtos conservados no frigorífico. 

Posteriormente seleciona-se a encomenda que se deseja receber o separador “Receção de encomendas”. 

Coloca-se o nº da fatura e o valor total faturado. Posteriormente faz-se passar cada produto um a um, através 

da leitura do seu código de barras ou através do seu código nacional do produto (CNP). Aqui, deve 
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imediatamente conferir-se a validade, que se atualiza apenas quando o stock do produto é zero ou menos um e 

posterior, ou quando o produto chegou com uma validade inferior aos que já existem em stock, ambos são 

mostrados no sistema informático. Este passo, se for sempre cumprido, permite um controlo dos prazos de 

validade, de forma a evitar que produtos expirem a sua validade sem serem notados, ou que se entreguem 

produtos fora do prazo de validade aos utentes. Deve-se também inserir o preço de venda à farmácia (PVF) e 

conferir o preço de venda ao público (PVP), de modo que corresponda ao que está discriminado na fatura. 

Quando o PVP não corresponde e o stock existente é zero, corrige-se o PVP. No entanto, se ainda existirem 

produtos em stock, significa que o PVP sofreu alterações, pelo que deve ser armazenado num local à parte, 

para que primeiramente sejam vendidos os produtos cujo PVP se encontra atualizado com o sistema. Outros 

produtos que merecem uma atenção especial são benzodiazepinas ou psicotrópicos, no momento em que se 

receciona uma encomenda com estes produtos é gerado um número que corresponde ao número da fatura que 

depois é guardado para registo de consumo destes produtos No caso dos MNSRM o PVP é gerado pela 

farmácia, consoante a margem de comercialização rentável para o negócio. No final da receção e conferência 

das encomendas, retira-se os produtos em falta para que possam cair novamente em encomendas automáticas 

diárias e faz-se a impressão das etiquetas com o PVP para os produtos que necessitam. No caso da FCA, quem 

dá entrada da encomenda assina a fatura que posteriormente irá ser arquivada, este ato tem relevância por uma 

questão de rastreabilidade de erros. 

No meu estágio, esta foi uma das primeiras funções desempenhadas de forma autónoma. Acho 

bastante importante esta função ser bem explicada e entregue aos estagiários, pois permite que em simultâneo, 

desenvolvam um sentido de responsabilidade, uma vez que se está a lidar com uma fonte potencial de erros 

para toda a farmácia, aprendam a manobrar melhor o sistema informático implementado, e por último, 

comecem lentamente a contactar com os medicamentos e nomes comerciais, e até outros produtos que 

desconheciam até então, serem vendidos nas farmácias. 

 3.3.4. Armazenamento de medicamentos  

Após a receção da encomenda é necessário proceder ao seu armazenamento no devido lugar. Os 

MSRM são armazenados em gavetas deslizantes e por ordem alfabética. Neste armário existem gavetas e 

estantes de diferentes tamanhos para tendo em conta a forma farmacêutica do medicamento a armazenar. 

Existem gavetas para armazenar comprimidos e cápsulas por ordem alfabética. Depois existem estantes 

deslizantes para xaropes, ampolas, injetáveis, colírios, supositórios e gotas auriculares. Existem ainda gavetas 

para os medicamentos de ginecológicos e produtos para o autocontrolo da Diabetes mellitus. Os produtos de 

venda livre são guardados na parte da frente, e armazenados de forma a dar mais visibilidade aos produtos que 

darão mais rentabilidade à farmácia. Esta função é muito importante que seja realizada pelos estagiários, pois 

começam a familiarizar-se com o lugar dos produtos, de forma que quando estiverem a prestar atendimento, 

diminuam o tempo despendido à procura deste. E também importante para que quando estiverem a aconselhar 

um produto de venda livre saibam imediatamente onde se localiza a categoria e identifiquem rapidamente as 

opções que possuem. É obrigatoriamente verificado em todos os produtos de forma a seguir a regra First 

Expired, First Out (FEFO), em que os produtos com o prazo de validade mais curto devem ser os primeiros a 

ser vendidos, rentabilizando ao máximo o lucro em cada produto, tentando sempre garantir que não há produtos 

com prazo expirado na farmácia. Tudo isto serve para que farmácia esteja em cumprimento com o artigo 34º 
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do Decreto-Lei nº 307/2007, de 31 de Agosto que impede a existência na farmácia de produtos em mau estado 

de conservação e o fornecimento de produtos fora do prazo de validade [2]. 

3.3.5. Devoluções 

O processo de devoluções pode ter vários motivos. Os mais comuns são por aproximação do fim do 

prazo de validade ou por erro no pedido. Outro motivo de devolução pode ser uma recolha voluntária de um 

produto ou lote de produtos por parte do laboratório ou uma recolha obrigatória cuja instrução provem do 

INFARMED. O utente também pode desistir do pedido. No sistema informático é gerada a devolução, que 

contém três guias de devolução: original, o duplicado e triplicado. Estas são assinadas e carimbadas por um 

farmacêutico, o original é arquivado na farmácia depois do motorista do fornecedor assinar e as restantes duas 

vias são enviadas para o fornecedor. No final os produtos podem ser devolvidos em forma de nota de crédito 

ou trocado por um produto novo. Durante o estágio também realizei devoluções, principalmente a devolução 

de produtos cujo prazo de validade se encontrava próximo do limite.  

3.4. Controlo da humidade e temperatura 

É necessário armazenar em condições adequadas todos os medicamentos, que consiste em armazenar 

em frigorífico (2 – 8ºC) os produtos termolábeis e os restantes em condições de temperatura ambiente (15 – 25 

°C) e humidade de 60%. As temperaturas são devidamente controladas [3]. Na FCA existem quatro termo-

higrómetros, localizados junto do armazém, junto do atendimento onde constam os produtos de venda livre, 

no laboratório e no frigorífico. Diariamente são guardados informaticamente os valores de temperatura e 

pressão referente ao local de armazenamento dos medicamentos e do frigorífico.   

3.5. Controlo de prazos de validade  

Na FCA mensalmente e próximo do final de cada mês é impressa uma lista, através do Sifarma®, de 

medicamentos que expiram o seu prazo de validade num período de 2 a 3 meses. No caso dos produtos de uso 

veterinário e de produtos de auxílio ao diagnóstico de diabetes , têm de ser devolvidos com um prazo de 

validade restante de no mínimo cinco meses. Posteriormente estes produtos são colocados à parte para serem 

devolvidos aos respetivos fornecedores. Estes podem aceitar os produtos e emitir uma nota de crédito que será 

descontada nas próximas faturas. Durante a verificação dos prazos de validade, aproveita-se para fazer algumas 

correções de produtos que estão com um prazo de validade errado no sistema (normalmente inferior) e também 

para avaliar o stock real. Para que haja um controlo eficaz, é necessário seguir o enumerado em pontos 

anteriores a regra FEFO. Tal como já foi referido, se a receção das encomendas for feita corretamente, a lista 

estará muito próxima da realidade. Este é um controlo que é importante para a gestão dos produtos uma vez 

que é essencial que todos os medicamentos e produtos na farmácia estejam dentro do prazo de validade. Esta 

tarefa foi realizada por mim mensalmente e de forma autónoma praticamente desde o primeiro mês de estágio. 
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3.6. Receituário e faturação  

3.6.1. Receita médica e regras de prescrição  

A receita médica é o documento indispensável para que seja possível a dispensa de MSRM, isto 

porque determinados medicamentos podem constituir uma ameaça para a saúde do utente direta ou 

indiretamente, caso o produto seja usado para um fim que não é destinado ou de uma forma incorreta. Para 

promover o uso racional deste grupo de medicamentos, apenas um grupo profissional restrito pode fazer a sua 

prescrição, como médicos ou dentistas. No entanto, esta tarefa não começa e acaba neste momento, pois é o 

farmacêutico o último a contactar com o doente antes de iniciar a medicação, pelo que acresce da mesma 

responsabilidade. O farmacêutico não é um mero comercial, pelo que deve ter sentido crítico e assegurar que 

toda a informação é prestada ao utente, pois muitas pessoas não fazem ideia do que consta na receita, nem para 

que serve, nem como tomar, porque não lhes foi explicado ou não conseguiram reter a informação. O papel do 

farmacêutico assume-se, portanto, essencial. Durante o estágio pude reparar que as pessoas não percebem a 

importância das receitas, achando que é simplesmente para poder obter uma comparticipação.  

Segundo o artigo 120º da Lei n.º 11/2012 de 8 de março, a prescrição de medicamentos inclui 

obrigatoriamente a denominação comum internacional da substância ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, 

a apresentação e a posologia. A obrigação da prescrição por DCI foi sem dúvida um avanço, uma vez que 

atualmente o utente tem total liberdade para escolher entre o medicamento de marca ou um medicamento 

genérico. 

Quando tecnicamente indicado, a prescrição de medicamentos pode incluir a indicação da 

denominação comercial, por marca ou nome do titular da autorização de introdução no mercado (AIM), nos 

casos de: prescrição de medicamento com substância ativa para a qual não exista medicamento genérico 

comparticipado; para a qual só exista original de marca e licenças; ou justificação técnica do médico quanto a 

insusceptibilidade de substituição do medicamento prescrito. Neste ultimo caso, são apenas admissíveis as 

seguintes justificações técnicas: 

a) Prescrição de medicamento com margem ou índice terapêutico estreito 

b) Fundada suspeita, de intolerância ou reação adversa a um medicamento com a mesma substância 

ativa, mas identificado por outra denominação comercial; 

c) Prescrição de medicamento destinado a assegurar a continuidade de um tratamento com duração 

estimada superior a 28 dias. [8] No caso da alínea c) é de salientar, que é permitido ao utente optar por um 

medicamento dentro do mesmo GH, ou seja, com a mesma DCI, forma farmacêutica, dosagem e tamanho de 

embalagem similares ao prescrito desde que sejam medicamentos com preço igual ou inferior ao prescrito. 

Resumindo, a receita médica pode apresentar-se atualmente de três formas: receita médica com 

prescrição manual, receita médica com prescrição eletrónica e receita desmaterializada. 

 

3.6.1.1. Receita médica com prescrição manual  

Tendo em conta a Portaria n.º 137-A/2012, de 11 de maio, é obrigatório fazer a prescrição eletrónica, 

podendo recorrer-se a receitas manuais quando existe falência do sistema informático, inadaptação 
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fundamentada do prescrito, prescrição ao domicílio ou quando em caso de profissionais com volume de 

prescrição igual ou inferior a 40 receitas por mês. [9] 

Este é o tipo de receita que requere uma atenção redobrada por dois motivos: o primeiro é a 

necessidade de ser validada para que possa usufruir da comparticipação do Sistema Nacional de Saúde (SNS) 

pelo que só é valida se se verificar o número da receita, local de prescrição (vinheta do local de prescrição), 

identificação do médico prescritor, nome e número de utente ou de beneficiário de subsistema, entidade 

financeira responsável, referência ao regime especial de comparticipação de medicamentos (se aplicável), 

denominação comum internacional da substância ativa, dosagem, forma farmacêutica, dimensão da 

embalagem, número de embalagens, identificação do despacho que estabelece o regime especial de 

comparticipação de medicamentos (se aplicável), data de prescrição e assinatura do prescritor. O segundo 

motivo é porque, uma vez que é uma receita manual, a letra tem que ser percetível de modo a dispensar o 

medicamento correto.  

Durante o meu estágio ainda contactei com algumas destas receitas e confirmava sempre com outra 

profissional de modo a validar a receita e a ter a certeza que estava a dispensar o medicamento correto.  

 

3.6.1.2 Receita médica com prescrição eletrónica   

A receitas médicas com prescrição eletrónica são um avanço em relação às receitas manuais porque 

para além de serem eletrónicas e portanto conterem o código já referente para medicamento a ser dispensado, 

o que evita erros, também insere o regime de comparticipação automaticamente. A receita é valida a contar 30 

dias após a sua emissão. Em cada receita podem ser prescritos até 4 medicamentos distintos, num total de 4 

embalagens por receita, sendo que no máximo podem ser prescritas duas embalagens por medicamento. No 

caso de medicamentos sob a forma de embalagem unitária podem ser prescritas até 4 embalagens do mesmo 

medicamento. De forma a validar a prescrição, estas devem ser validadas de forma semelhante às características 

referidas para as receitas manuais. A principal desvantagens deste tipo de receitas, tal como nas receitas 

manuais, é o facto do doente ter que levantar a medicação toda na mesma farmácia, pois por vezes a farmácia 

pode não dispor de todos os medicamentos que nela constam, o que obriga a pessoa a esperar ou a ir a outra 

farmácia. 

  

3.6.1.3 Receita médica desmaterializada 

No Despacho de 25 de Fevereiro de 2016, a receita eletrónica sem papel adquire carácter obrigatório 

para todas as entidades do SNS, a começar no dia 1 de Abril de 2016 [10]. Este novo modelo veio colmatar 

muitas das falhas que existiam com os outros tipos de prescrição. Permite, assim, a prescrição, em simultâneo, 

de diferentes tipologias de medicamentos, ou seja, a mesma receita poderá incluir fármacos comparticipados 

com tratamentos não comparticipados. O sistema traz vantagens para o utente, já que todos os produtos de 

saúde prescritos são incluídos num único receituário, o que antes não acontecia. No ato da dispensa nas 

farmácias, o utente poderá optar por aviar todos os produtos prescritos, ou apenas parte deles, sendo possível 

levantar os restantes em diferentes estabelecimentos e em datas distintas. 
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Esta prescrição apesar de ser denominada Receita sem papel, porque usam os códigos referentes ao nº 

da receita, código de acesso e código de direito de opção através de uma mensagem no telemóvel ou no email, 

também pode ser demonstrada através de uma guia de tratamento que o doente se pode fazer acompanhar e 

que leva consigo sempre.  

Este tipo de prescrição foi sem dúvida a prescrição que mais contactei durante o meu estágio, apesar 

de perceber que a maior parte da população ainda não tem total conhecimento de como a receita funciona, nem 

os próprios profissionais de saúde mais antigos querem aderir a este novo modelo, que na minha opinião, é o 

modelo mais fiável, prático e com tendência a aumentar na adesão.  

 

3.6.2. Preços de Referência  

Os preços de referência (PR) de um medicamento são valores calculados tendo em conta a média dos 

cinco PVP mais baixos existentes no mercado, tendo em conta os medicamentos que integram o GH [12]. O 

GH é formado quando existe pelo menos um medicamento genérico, relativo a determinada substância ativa 

(SA), no mercado, e corresponde a um grupo de medicamentos que apresentam características relativas à 

composição qualitativa e quantitativa, forma farmacêutica, dosagem e via de administração comuns [12]. 

Assim, a atualização dos PR é realizada trimestralmente, pelo INFARMED, sendo automaticamente alterados 

no sistema informático da farmácia.  

 

3.6.3. Regime de comparticipação de medicamentos  

A comparticipação de medicamentos pode ser definida como a percentagem paga, pelo Estado ou por 

outras entidades, pelo medicamento, tornando-o desta forma mais acessível ao utente. O organismo que é 

responsável pelo maior número de comparticipações é SNS, sendo estas definidas por escalões de 

comparticipação: Escalão A – 90%, Escalão B – 69%, Escalão C – 37% e Escalão D – 15% [12]. Estes valores 

ainda podem ser alterados, como é o caso dos pensionistas, identificados nas receitas não desmaterializadas 

através da letra R, em que acresce uma comparticipação 5% para o escalão A e de 15% para o escalão B, C e 

D, ou em patologias específicas como o Lúpus, psoríase, doença de Alzheimer ou doenças inflamatórias 

intestinais, em que a comparticipação pode chegar aos 100%. Existe o protocolo de diabetes existe uma 

comparticipação especial por exemplo a comparticipação total (100% do PVP) de agulhas, seringas e lancetas 

para o controlo da diabetes e 85% do PVP das tiras de determinação de glicemia para os testes [13].  

Existem ainda outros regimes de comparticipação privados como é o caso dos seguros e o regime 

SAMS, que complementa a comparticipação do SNS, mediante apresentação de documentos que o 

comprovem. Esta é uma das partes mais confusas no atendimento, pois por vezes é necessário tirar fotocópias 

da receita junto com o cartão e saber o código do organismo. Outro obstáculo é que por vezes os utentes só 

apresentavam o cartão já no final da venda, pelo que era necessário anular esta e começar de novo para inserir 

o regime de comparticipação extra. É uma parte que exige prática uma vez que são muitas entidades com várias 

especificações e diferentes códigos.  
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3.6.4. Conferência de receitas  

A conferência do receituário assume uma importância vital no bom funcionamento da farmácia, pelo 

que erros aquando desta fase levam ao não reembolso por parte do estado ou das entidades e seguros, e, 

portanto, prejuízo para a farmácia. Após recolha e conferência (prazo de validade, o regime de comparticipação 

correto, número de utente, assinatura médica, dispensa do medicamento correto, na dosagem correta, assinadas, 

datadas e carimbadas com carimbo da farmácia) efetua-se a separação do receituário por organismos, e agrupa-

se em lotes de 30 receitas cada, exceto o último lote do mês, que poderá conter um número inferior. No caso 

de receitas suspensas, deve-se informar o utente que em cada trimestre estas são, obrigatoriamente, fechadas, 

por alterações nas comparticipações. 

Na FCA, uma vez que esta pertence a grupo, todo o receituário é feito noutra farmácia central, sendo os 

lotes enviados de lá, juntamente com verbete de identificação do lote, resumo de lotes (em triplicado), fatura 

(em triplicado) e receitas médicas. 

Enviam-se estes documentos ao Centro de Conferência de Faturas do SNS até ao dia 5 de cada mês. 

Uma das faturas é enviada à ANF (via CTT e online). A este organismo cabe o pagamento à farmácia do 

montante relativo às receitas do SNS, até ao dia 20 do respetivo mês. Uma outra cópia é enviada para a 

contabilidade. Para outros organismos diferentes do SNS, são enviadas três vias dos documentos referidos 

diretamente para a ANF, que encaminha para a respetiva entidade, juntamente com o receituário. Uma quarta 

via fica na farmácia, para a sua contabilidade 

Quando há erros detetados, a receita é devolvida à farmácia, para sua correção. Qualquer que seja o 

motivo, a procurar solucioná-lo e, quando resolvido, a receita é incluída no receituário do mês seguinte. A 

farmácia envia uma nota de débito ou crédito com vista à retificação da fatura a corrigir, em conformidade com 

as indicações recebidas. 

 

4. Dispensa de Medicamentos 

Segundo o Estatuto do medicamento, este pode ser definido «como toda a substância ou composição 

que possua propriedades curativas ou preventivas das doenças e dos seus sintomas, do homem ou do animal, 

com vista a estabelecer diagnóstico médico ou a restaurar, corrigir ou modificar as funções fisiológicas». 

Atualmente os medicamentos para uso humano da classificam-se da seguinte forma: Medicamentos 

Sujeitos a Receita Médica, Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica e por último, os recentemente 

aprovados no  DL n.º 128/2013, de 5 de setembro, os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de dispensa 

exclusiva em Farmácia (MNSRM-DEF). [14][15] 

Grande parte da atividade de uma farmácia comunitária é a dispensa de medicamentos, mas não se 

resume a isto, pelo que atividade farmacêutica completa-se através de um aconselhamento adequado, e a 

promoção do uso racional do medicamento. No início do meu segundo mês de estágio, foi-me dada a 

oportunidade de começar a atender, de forma individual. Como praticamente desde a primeira semana de 

estágio me foi dito para vir sempre para o balcão junto dos outros profissionais de saúde para que começasse 

a ouvir, a aprender a logística do programa, etc.; quando cheguei ao balcão, a parte logística do programa já 
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estava praticamente ambientada, tirando algumas exceções. A maior dificuldade foi mesmo conseguir 

responder rapidamente a todas as questões que os utentes faziam, porque quando comecei a atender deram-me 

a liberdade de estar sozinha e faze-lo de forma independente. Desde já realço o apoio da equipa que em muitas 

situações me ajudaram a esclarecer todas as dúvidas, e me explicaram sempre como deveria proceder e o que 

deveria perguntar em determinadas situações.  

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

Existem um conjunto de medicamentos que impedem que sejam dispensados sem a presença de uma 

receita médica. São estes os medicamentos que podem constituir um risco para a saúde do paciente, direta ou 

indiretamente, mesmo quando são usados para o fim a que se destinam; ou quando estes são usados com 

frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daqueles que se destinam; medicamentos que 

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

indispensável aprofundar; medicamentos que se destinam a ser administrados por via parentérica. 

Como já referi inúmeras vezes, o farmacêutico quando olha para uma prescrição médica deve ativar 

o seu sentido crítico, perceber qual o problema do doente e quais aqueles medicamentos que necessitam de um 

aconselhamento mais atento pelos motivos referidos em cima. Deve ainda explicar sempre a posologia 

(oralmente ou escrita), tendo especial atenção para seguir a posologia que foi aconselhamento dado pelo 

médico, que por vezes pode ser diferente da padronizada.  

Quando iniciei o atendimento, as receitas foi aquilo com que mais contactei, felizmente, pois segue 

sempre os mesmos procedimentos e serve para um estagiário se habituar a estar no atendimento, ao próprio 

programa, sendo que também começa a ganhar alguma sensibilidade para os medicamentos que não conhecia 

e as suas posologias, pois estas normalmente vêm descritas nas receitas, e assim também começa a ganhar mais 

confiança em si e autonomia. Assim, a primeira coisa que fazia quando chegava a mim receitas manuais ou 

eletrónicas, era conferir todos os parâmetros referidos anteriormente de forma a validar a prescrição. Quando 

tinha dúvidas era-me tudo explicado. Especialmente em receitas manuais, quase sempre fui confirmar com 

outra farmacêutica da equipa, pois por vezes certos nomes não conhecemos e não conseguimos avaliar pela 

letra. Posteriormente questionava se a medicação era para o próprio e se era a primeira vez em algum dos 

medicamentos. Com o tempo é uma coisa que nos habituamos a saber, pois por um lado começamos a conhecer 

as pessoas, e por outro conseguimos ganhar a sensibilidade para perceber quais são os medicamentos de 

prescrição em doença aguda ou tratamentos contínuos. Mas por exemplo, em caso de inaladores, foi-me 

instruído para questionar sempre se era a primeira vez, pois se fosse teria que explicar como fazer corretamente 

o inalador. Outros medicamentos que merecem atenção são os antibióticos, psicotrópicos, benzodiazepinas e 

anti depressivos.  

Em relação às receitas eletrónicas e receitas sem papel, procedi sempre à introdução do CNPEM no 

sistema informático Sifarma® o que me permitia ter acesso a todos os medicamento, que fazem parte do mesmo 

GH e que podia dispensar. Estas receitas garantem que se está a dispensar o medicamento correto, na forma 

farmacêutica correta, com a dose e número correto. De seguida, questionava se a pessoa preferia o 

medicamento de marca ou genérico, e segundo a resposta, questionava de seguida qual o laboratório que 
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preferia. Após a recolha dos medicamentos a serem dispensados, introduzia no sistema o regime de 

comparticipação a aplicar, ou caso aplicável, as comparticipações especiais abrangidas por Decretos-Lei ou 

Portarias que consagram uma comparticipação especial para medicamentos específicos para determinadas 

patologias ou regimes de complementaridade adicional, como seguros de saúde ou membros de sindicatos. 

Neste caso cabe ao utente a apresentação do respetivo cartão identificativo. 

É também dever do farmacêutico, explicar então a posologia, alguns efeitos adversos mais marcantes 

e também algumas interações medicamentosas. Esta é uma parte em que senti dificuldade, pois tinha que ir ver 

sempre à ficha do medicamento. Por último, procedia a impressão dos documentos finais da dispensa, já 

referidos anteriormente.  

4.2. Medicamentos Genéricos 

Um Medicamento Genérico (MG) define-se como um medicamento com a mesma composição 

qualitativa e quantitativa em SA, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de 

referência tenha sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados [15]. Os medicamentos 

genéricos são identificados pela substância ativa seguidamente pela sigla MG, e a sua prescrição segue a mesma 

regra de um medicamento de marca, podendo o médico acrescentar o nome do laboratório. Desde a entrada em 

vigor da prescrição por DCI, o farmacêutico deve informar o utente quais os medicamentos com a mesma 

composição, forma farmacêutica e dosagem que existem na farmácia para o medicamento prescrito e quais os 

respetivos preços, devendo indicar o mais barato. 

Durante o meu estágio questionava sempre se preferia a dispensa do medicamento de marca ou o 

medicamento genérico, pois cabe ao utente decidir. Se o utente optasse pelo medicamento genérico, 

questionava de seguida qual o laboratório que preferia. Em relação a este ponto, considero que existem três 

tipos de utentes, aqueles que respondem sem hesitar que querem o medicamento de marca; aqueles que são 

fiéis à medicação anterior, seja esta de marca ou o genérico, e neste último tentávamos sempre juntos descobrir 

qual era o laboratório, mesmo que implicasse trazer as caixas todas para a pessoa ver, ou então consultar o 

histórico da ficha; e por ultimo as pessoas que não se importam e respondem que preferem o “genérico mais 

barato” ou então “o genérico, se não tiver o que costumo levar, dê-me um que tiver aí”. Na minha opinião o 

farmacêutico não deve tecer comentários da escolha, sendo a sua obrigação alertar quando existe um 

medicamento genérico, mas o utente é que tem a decisão final, sendo que aqui respondia apenas quando me 

perguntavam “se era a mesma coisa” e se “tinha o mesmo efeito”. Devemos sempre combater de forma educada 

e não exaustiva estas opiniões erradas por parte dos utentes. É dever do farmacêutico informar que os 

medicamentos genéricos são terapeuticamente iguais aos medicamentos de marca. E além de ser um dever é 

também uma instrução por parte do Ministério da Saúde, do INFARMED e da ANF.  

4.3. Medicamentos Manipulados  

Um Medicamento Manipulado (MM) define-se como qualquer fórmula magistral ou preparado 

oficinal feito segundo indicações de uma farmacopeia ou de um formulário, em farmácia de oficina ou nos 

serviços farmacêuticos hospitalares e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico diretamente aos 

doentes assistidos por essa farmácia ou serviço. A Indústria Farmacêutica começou a inovar-se, a crescer e 
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avançar no mundo e em Portugal. A variedade de medicamentos que a indústria proporciona atualmente é 

elevada o que diminuiu a procura e necessidade de manipulação de fórmulas na farmácia. No entanto em 

determinados casos ainda existe a procura de manipulados e por isso as farmácias podem faze-los desde que 

cumpram as normas do Decreto-Lei nº 95/2004, de 22 de Abril [16].  

No caso da FCA, os medicamentos manipulados são todas preparados na farmácia Central do grupo, 

a farmácia apenas faz a encomenda. Por este motivo, durante o meu estágio não tive oportunidade de fazer 

nenhum. No entanto, foram-me explicadas todas as regras no que concerne este assunto e mostrado os 

respetivos manuais de procedimentos etc. Também é obrigatório a farmácia possuir um laboratório com 

determinadas características, que obedecem à portaria n.º 594/2004, de 2 de Junho [17]. O seu cálculo está 

regularizado pela portaria 769/2004 de 1 de julho, é a soma do preço das matérias-primas, preço dos materiais 

de embalagem e dos honorários dos profissionais, multiplicado por 1.3 mais IVA [18]. Após a preparação do 

medicamento manipulado, procede-se à sua rotulagem que deve constar as seguintes informações: identificação 

da farmácia, identificação do farmacêutico Diretor Técnico, posologia, via de administração, instruções 

especiais para a utilização do medicamento («uso externo» a fundo vermelho), condições de conservação, prazo 

de utilização do medicamento, número de lote atribuído, fórmula do medicamento manipulado prescrito pelo 

médico e nome do doente. 

4.4. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica  

Os MNSRM podem ser substâncias ou associações de substâncias que não satisfazem as condições 

legislativas para serem um MSRM. Devido às suas características, estes medicamentos podem resolver 

transtornos ou problemas menores sem passar por uma receita médica, apesar de frequentemente serem 

aconselhados pelos médicos. Neste tipo de medicamentos os farmacêuticos podem adquirir uma interação 

máxima, pois frequentemente são desafiados a, em conjunto com o doente, a escolherem qual o que melhor se 

adapta ao seu estado de saúde, às suas características pessoais e ainda ao seu nível económico que pode ser um 

entrave. A dispensa destes produtos nas farmácias melhora o SNS na medida em que funciona como uma 

resolução mais rápida, evitando idas aos hospitais e urgências desnecessárias. 

Durante o meu estágio no início senti alguma dificuldade em aconselhar estes medicamentos e a 

responder rapidamente à necessidade do doente, mas é uma coisa que melhora com o tempo, com a 

autoconfiança, e claro, com um pouco de estudo e dedicação. Os medicamentos que mais aconselhei nesta 

matéria foram os antigripais, descongestionantes nasais, tratamento de micoses e tosse.  

4.4.1. Auto medicação  

Automedicação compreende-se como a instauração de um tratamento medicamentoso por iniciativa 

própria do doente, sem recorrer ao médico ou a outro profissional de saúde, assumindo o doente a 

responsabilidade de escolha do tratamento no sentido de melhorar a sua condição de saúde. O farmacêutico, 

como profissional máximo do medicamento, tem o dever de intervir em duas frentes; primeiro, não deve 

dispensar nenhum medicamento proveniente de automedicação sem perceber o motivo, os sintomas e se é o 

mais adequado; e segundo deve lutar para que este tipo de acontecimentos não sejam frequentes, uma vez que 

isto aumenta os riscos para a saúde dos indivíduos e saúde pública.  
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No meu estágio, percebi que felizmente a maior parte das pessoas que já pedem um medicamento 

acompanham sempre da pergunta “ou outro que seja melhor” o que me deu sempre um espaço para intervir e 

iniciar as questões que precisava de saber para consequentemente escolher com o doente o medicamento mais 

indicado.  

 

4.5. Legislação Especial  

4.5.1. Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes Mellitus  

Em 1998 foi iniciado o Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes Mellitus, que marcou 

o início de etapa no circuito de vigilância da doença permitindo a melhoria de acessibilidade das pessoas com 

diabetes aos dispositivos de autovigilância e de administração de insulina. Este programa estipula uma 

comparticipação diferente e especial sobre os medicamentos e dispositivos médicos (DM) usados nesta doença. 

Desta forma, insulinas e DM para controlo da glicémia são comparticipados pelo Estado Português a 100% e 

as tiras reativas a 85%. [19]. Sobre este tema irei desenvolver mais posteriormente no relatório.  

 

4.5.2. Estupefacientes e Psicotrópicos  

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes atuam no sistema nervoso central, provocando uma 

marcada alteração psíquica estimulante, depressora ou desviante. São utilizados essencialmente em patologias 

do foro psíquico e no tratamento da dor. Medicamentos que contenham as substâncias listadas no DL n.º 15/93, 

de 22 de janeiro, estão integradas nesta classe de medicamentos [20]. Devido as características farmacológicas 

que estes medicamentos apresentam estão sujeitos a um controlo bastante rigoroso no circuito do medicamento. 

Inicialmente, quando chega uma encomenda que contenha este tipo de medicamentos, estes chegam 

acondicionados em sacos de plástico, separados dos restantes produtos, onde o farmacêutico deve carimbar, 

assinar e datar o duplicado que, desta forma é enviado para o armazenista como comprovativo de receção, e o 

original é arquivado na farmácia, devendo permanecer na mesma por um período mínimo de 3 anos. A segunda 

fase de controlo surge aquando da dispensação destes produtos, uma vez que, durante o processo, é exigido o 

preenchimento de um formulário onde constam dados relativos ao utente (nome, morada), adquirente (que 

pode ou não ser o utente, indicando-se o nome, morada, número de identificação e idade), identificação do 

médico prescritor (nome) e número da receita. A dispensa só pode ser efetuada após apresentação do cartão de 

cidadão ou outro documento de identificação. Uma vez terminada a venda, é-lhe atribuída um número 

sequencial de registo. Para além da impressão normal dos dados no verso da receita, é também impresso um 

comprovativo da venda (registo de saída), que deve se guardado na farmácia durante três anos. Posteriormente 

o INFARMED, em articulação com a Direcção-Geral da Saúde, procede, com recurso a meios informáticos, 

ao controlo do receituário aviado, ficando sujeitos ao segredo profissional todos aqueles que acedam a esta 

informação [21]. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de dispensar este tipo de medicamentos com toda a sua 

logística inerente, solicitando sempre ajuda de outro farmacêutico.  
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4.6. Outros Produtos Farmacêuticos  

4.6.1. Medicamentos veterinários 

Os medicamentos veterinários são atualmente regulamentados pela Direção Geral de Veterinária e são 

definidos pelo Decreto-Lei n.º 184/97 de 26 de Julho [21] como qualquer substância destinada a animais com 

propriedades curativas ou de prevenção da doença e dos seus sintomas, com vista a estabelecer diagnóstico 

médico ou a restaurar, corrigir ou modificar as funções orgânicas.  

Durante o meu estágio senti que o meu conhecimento nesta área era muito limitado, e nunca fui eu a 

aconselhar qualquer produto, pois normalmente as pessoas já traziam a ideia exatamente do produto que 

queriam, incluindo marca. Na FCA a procura por estes produtos é limitada pelo que não tive oportunidade de 

ter grande contacto com esta gama de produtos. De destacar que os produtos mais vendidos são os 

antiparasitários.  

 

4.6.2. Produtos cosméticos e de higiene corporal  

Os produtos cosméticos e de higiene corporal definem-se como qualquer preparação com intuito se 

entrar em contacto com várias partes do corpo humano, como unhas, cabelo, lábios pele e mucosas genitais, 

mucosas bucais, dentes e sistema piloso, com o objetivo de os limpar, perfumar, modificar o aspeto, proteger 

e corrigir odores corporais [22].  Acho que as raparigas têm um dom natural e também mais interesse por esta 

área pelo que se torna mais fácil aprender sobre esta matéria. Adicionando a isto existem as formações que 

auxiliam e muito a aprender a orientar os produtos adequadamente. Neste tipo de produtos as pessoas estão 

mais dispostas a ouvir o aconselhamento e muitas vezes já conhecem as marcas.  

 

4.6.3. Dispositivos Médicos  

Os DM são produtos usados na prevenção, tratamento e diagnóstico de patologias, correspondendo a 

qualquer instrumento, aparelho, software, equipamento ou material usado em conjunto ou isoladamente com o 

intuito já referido, não atuando no organismo humano por mecanismos farmacológicos, metabólicos ou 

imunológicos [23]. São exemplos de DM material de penso, dispositivos de ostomia, dispositivos para 

imobilização de membros, entre outros.  

Como tive a oportunidade de durante o curso ter uma unidade curricular opcional sobre este tema, já 

me senti mais à vontade em orientar os doentes, e pude notar que são produtos bastante procurados pelos 

utentes.  

 

5. Cuidados e serviços farmacêuticos  

Com o avançar do tempo, cada vez mais as farmácias tiveram que se diferenciar por outros caminhos, 

uma vez que apenas a venda de medicamentos não é suficiente para marcar a diferença num mercado tão 

competitivo. Assim, foram autorizadas pela Portaria 1429/2007, de 2 de Novembro à prestação de cuidados e 

serviços farmacêuticos e promoção da saúde, e deste modo podem-se diferenciar por conseguirem de um modo 

paralelo aumentar a confiança dos utentes, explicando o significado das coisas, pois não se encontra este tipo 
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de serviços em todos os locais onde se dispensam medicamentos [24]. Assim, também a FCA presta serviços 

à comunidade, sendo estes a medição dos parâmetros bioquímicos (glicemia, colesterol total e triglicerídeos), 

medição da pressão arterial, administração de vacinas não incluídas no PNV, e por fim medição de parâmetros 

físicos como massa corporal e altura.  

5.1. Medição da glicémia  

A medição da glicemia na FCA tem um custo e é feita através da punção capilar. Na maior parte das 

medições que fiz, as pessoas não estavam em jejum, por isso os valores não eram tão conclusivos. Aqui 

explicava muitas vezes para voltarem à farmácia e medirem o valor em jejum. Desde as primeiras semanas que 

me foi explicado e que tive oportunidade de fazer inúmeras vezes, devido a um projeto desenvolvido que irei 

abordar mais à frente. 

 

5.2. Medição do colesterol total e dos triglicerídeos  

Estes também foram dois parâmetros que desde logo que foram ensinados a medir, e também eram 

feitos por punção capilar, na mesma máquina, tendo apenas que inicialmente se calibrar para a máquina saber 

qual dos parâmetros medir. Não foi um serviço que fiz com tanta frequência, por dois motivos: inicialmente o 

custo, pois as pessoas por vezes não fazem ideia que os custos das tiras é elevado e cada serviço envolve espaço 

e tempo despendido; em segundo porque acho que as pessoas não se preocupam tanto com o colesterol e muito 

menos sabem da existência de triglicerídeos, questionando muitas vezes o que era isso. No entanto, sempre que 

tive a oportunidade de o fazer, explicava sempre quais os valores de referência, se o valor se encontrava ou não 

dentro dos limites e o porquê do valor, depois dava sempre conselhos de como melhorar e baixar estes 

parâmetros.  

5.3. Medição da tensão arterial 

Este é sem dúvida o serviço mais procurado na farmácia, apesar de na FCA ter um custo. Acontecia 

muito as pessoas estarem com tonturas ou dor de cabeça e dirigirem-se à farmácia para avaliar. Hoje em dia é 

habitual as pessoas possuírem em casa aparelhos de medição da tensão arterial, mas noto que elas preferem vir 

na mesma à farmácia, porque confiam e tem ali alguém a quem podem questionar e ser respondido rapidamente 

e também pedir alguns conselhos. Na FCA o serviço é feito através de um tensiómetro com manga. Caso os 

valores se encontrassem acima do normal recomendava medidas não farmacológicas como exercício físico 

adaptado à idade e diminuição da ingestão de sal. 

5.4. VALORMED 

O VALORMED funciona através de contentores instalados nas farmácias, onde as pessoas podem 

trazer para a farmácia medicamentos fora de prazo ou fora de uso, e ainda material de embalagem ou outros 

acessórios que auxiliam a administração de medicamentos, por exemplo. Estes resíduos não devem ser 

eliminados no lixo comum, uma vez que podem causar graves problemas ambientais e não forem eliminados 
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corretamente. Através do VALORMED os resíduos vão ser eliminados sob controlo farmacêutico e depois são 

processados em estações de tratamento adequadas. 

 

6. Formação complementar 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de fazer três formações. A primeira realizou-se no dia 15 

de fevereiro e foi promovida pela Caudalie®, onde tive a oportunidade de, durante um dia inteiro, conhecer 

toda a marca. Posteriormente, no dia 22 de fevereiro, outra formação da marca Uriage®, onde novamente e 

durante um dia contactei com toda a gama. Foi realmente uma formação muito útil pois alargou o meu 

conhecimento sobre problemas de pele, o que permitiu sentir me mais à vontade a identificar algumas 

patologias e também a aconselhar sobre os produtos não só desta marca, pois também adaptada às outras. Tive 

ainda outra formação no dia 15 de março da PharmaNord®, onde tive a possibilidade de saber mais sobre 

suplementos alimentares.  

Houveram ainda outras formações dadas na farmácia promovidas pelas marcas que vão lá apresentar 

novos produtos ou relembrar outros. 

Acho que as formações são realmente muito importantes para os estagiários pois conseguem de uma 

forma sucinta ensinar matérias que caso contrario demorariam meses de estágio a aprender sozinhos. 

Principalmente no campo da dermofarmácia, onde somos confrontados com tantos e distintos produtos.   
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Projeto 1 – Estudo de mercado 

1. Enquadramento geral e objetivos 

A FCA tem a sua localização em pleno coração da cidade do Porto, está rodeada de comércio e habitantes, 

juntando às pessoas que passam naquela zona diariamente. No entanto, desde o início do meu estágio que 

verifiquei que a farmácia tinha frequentemente tempos sem utentes, e no restante tinha geralmente pouco 

movimento. Assim, ao verificar esta situação, despertou-me a curiosidade de qual seria o motivo e mais, o que 

fazia os clientes da FCA virem a esta farmácia. Uma vez que estava também a tirar um curso, decidi que iria 

fazer um estudo de mercado, para analisar esta situação numa perspetiva de marketing. Objetivei neste estudo 

o meu contributo pessoal para a farmácia. Os resultados seriam úteis para a farmácia, pois permitiriam conhecer 

melhor a opinião dos utentes, que de outra maneira seria mais difícil de saber, uma vez que são assuntos que 

não se questionam, por exemplo, durante um atendimento. Assim, a minha ideia foi fazer um pequeno 

questionário de escolha múltipla com algum espaço para resposta aberta que considerei ser a maneira ideal de 

obter todas as respostas rapidamente, pois não demoraria mais de 5 minutos a responder. Uma vez que foi 

anónimo, as pessoas sentiam-me mais desinibidas para expressar as suas opiniões.  

 

Os objetivos gerais deste projeto foram: 

 Conhecer o público-alvo frequentador da FCA 

 Avaliar o grau de satisfação, confiança e fidelidade dos utentes 

 Avaliar a opinião sobre condições físicas 

 Avaliar a variedade de produtos e serviços 

  

2. Fundamento teórico  

As farmácias são parte integrante do sistema nacional de saúde. Nelas são dispensados para além de 

MSRM, MNSRM, medicamentos de venda exclusiva em farmácia, serviços e ainda outros produtos. As 

farmácias têm como maior fonte de rendimento os MSRM ocupando cerca de 70% do total das suas vendas. 

No entanto, não determinam nem a procura nem a oferta da sua maior fonte de rendimento. Em Portugal, 

existem cerca de 2670 farmácias, que oferecem todas os mesmos produtos, onde o preço dos MSRM tem preço 

fixado administrativamente pelo Estado, e como não tem a capacidade de prescrever, não influenciam a procura 

de medicamentos e as suas vendas [25]. 

A estes dados junta-se a criação das parafarmácias, que oferecem um nível de competição ainda mais 

elevado no que diz respeito a medicamentos não sujeitos a receita médica. Num mercado tão competitivo, cabe 

a cada farmácia escolher a melhor estratégia de marketing para sobreviver. Para isto, tem que ser a escolha da 

população. Numa perspetiva de marketing, é importante perceber o que leva uma determinada pessoa a escolher 

essa farmácia, e usar isso como uma força.  

Os estudos de mercado consistem na análise da procura, por observação e questionários dos consumidores, 

mas também passa pela análise da oferta (concorrência) e dos fatores envolventes que influenciam as vendas. 
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Os estudos de mercado concentram-se na compreensão do cliente, da empresa e da concorrência. [26] As fases 

da realização de um estudo de mercado são: 

1.Definição do problema de Marketing; 

2. Formulação do Problema do Estudo e da Informação a Recolher; 

3. Escolha do Projeto de Estudo e do Prestador de Serviços; 

4. Acompanhamento e Auditoria da Realização do Estudo; 

5. Análise, Interpretação e utilização dos Resultados; [27] 

 

Quando decidi fazer um pequeno estudo de mercado na FCA, foi devido ao facto da farmácia ter 

habitualmente poucos utentes, mesmo sendo muito bem localizada e aos que tinha, avaliar a sua fidelidade e 

grau de satisfação. Posto isto, a população a estudar foram todo e qualquer utente que tenha passado pela 

farmácia durante um período de dois meses, para que pudesse abranger ao máximo a população usuária da 

FCA. O método escolhido foi um pequeno questionário de resposta com escolha múltipla e algum espaço para 

resposta aberta. A escolha do método baseou-se no facto da população ser na maior parte idosa e alguma jovem 

com pouco tempo para questionários muito extensos. Um questionário simples conseguia cativar as pessoas a 

responder. Foi feita através de uma análise qualitativa – Identificam-se, numa amostra de clientes, as 

características mais importantes para o produto ou serviço (satisfação ou insatisfação) [27]. O questionário 

abrangia as seguintes questões (Anexo 7):  

 

 Sexo: Feminino/Masculino 

 Idade: 20-35 anos / 36-49 anos / 50-75 anos /> 75 anos 

 1- Qual o motivo de frequentar a Farmácia Campo Alegre? 

 2- Em relação ao atendimento/aconselhamento na farmácia: 

 3- Como classifica o horário de funcionamento que a farmácia dispõe? 

 4- Como classifica as condições físicas da farmácia? (localização, limpeza, temperatura, etc.) 

 5- Em relação à variedade de produtos que a farmácia dispõe: 

 6- Gostaria de ver algum serviço na farmácia Campo Alegre? 

 

Posteriormente foram recolhidos os questionários para estudo e análise dos resultados. Há que transformar 

a informação em conhecimento e tirar as conclusões em termos de marketing. Termina-se esta parte com a 

elaboração de um resumo executivo, acompanhado das recomendações a implementar. 

 

3. Resultados 

O questionário foi preenchido ao longo de algumas semanas, somando um total de 30 participantes (26 

mulheres e 4 homens), dentro destes a sua maioria com idades entre 50-75 anos (60%) seguido de 36-49 

(26,7%). Os resultados serão apresentados na Figura 1. 



Estágio Curricular na Farmácia Campo Alegre 

23 
 

 

 

7%

26%

60%

7%

Intervalo de idades

20-35

36-49

50-75

>75

87%

13%

Sexo

Feminino

Masculino

43%

37%

10%

10%

1 - Qual o motivo de frequentar a FCA?

É a farmácia mais perto da minha
residência

É a minha farmácia há muitos
anos

Gosto especialmente desta
farmácia, por vários motivos

Sou um utente de passagem

100%

0%0%

2 - Em relação ao atendimento/aconselhamento na FCA

A farmácia presta sempre
atendimento e explica-me como
tomar a medicação

Como já sei tomar tudo, dispenso
qualquer aconselhamento

Estou insatisfeito(a) com o
atendimento nesta farmácia
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Além disto, é importante referir que na pergunta 5 no espaço aberto foram dadas as seguintes adições à 

resposta: produtos baby (1); mais exames (1); presentes para bebés (1). Na resposta à pergunta 6 no espaço 

aberto foram ainda dadas as seguintes adições à resposta: entrega ao domicílio (2); estacionamento (1).  

67%

33%

0%

3 - Como classifica o horário de funcionamento da FCA?

Muito bom

Suficiente

Insuficiente. Gostaria de ver o
seguinte horário_____

100%

0%0%

4 - Como classifica as condições fisicas da FCA? (localização, 
limpeza, temperatura)

Boas condições

Podiam ser melhores. Quais?
_____

Más condições

Figura 1 - Resultados em percentagem das respostas ao questionário de marketing 

73%

14%

13%

0%

5 - Em relação à variedade de produtos que a FCA dispõe:

A farmácia tem muita variedade de escolha

A farmácia tem pouca variedade. Em________

Quando tem pouca variedade oferecem-me
rapidamente outra solução
A farmácia tem pouca ou nenhuma variedade
nos produtos que procuro

10%

90%

6 - Gostaria de ver algum serviço na FCA?

Sim. Qual?____

Não
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4. Discussão 

A primeira observação que rapidamente se conclui é que a esmagadora maioria dos utentes frequentadores 

da FCA são mulheres entre as idades entre 50 e 75 anos. Em termos analíticos, as mulheres normalmente são 

quem se desloca para levantar a medicação tanto para elas como para os maridos, e são estas as idades em que 

há maior desenvolvimento de doenças agudas e crónicas. Numa perspetiva de mercado, este é o mercado a que 

uma farmácia também deve apostar, acompanhando em paralelo produtos por exemplo de dermofarmácia e 

cosmética de modo a fazerem-se vendas cruzadas.  

Em relação ao motivo que leva as pessoas a serem utentes da farmácia, as respostas com maior 

percentagem foram o facto de ser próximo da residência e ser a farmácia de eleição há muitos anos. Aqui é 

preciso olhar de uma perspetiva de fidelidade: se o motivo pelo qual os utentes vão a farmácia por ser a mais 

perto da residência, no ponto de vista de marketing isto é uma oportunidade e não uma força. Se o motivo é ser 

a farmácia de eleição, isto sim é uma força e uma marca de fidelidade do utente. Claro que isto é visto de um 

modo muito geral, porque o motivo pode ser em simultâneo os dois. Como referi anteriormente, a FCA está 

localizada numa zona de residência, e data desta localização há bastantes anos, por isso é muito comum que 

estes dois motivos se cruzem.  

É de notar que na resposta à pergunta 2 e pergunta 4, a resposta foi de 100% a opção mais favorável à 

farmácia, respetivamente que a farmácia presta sempre atendimento e aconselhamento devido, e que as 

condições físicas são muito boas. Isto são aspetos muito positivos porque apesar de amostra não ser muito 

grande, todas as pessoas que preencheram o questionário dotaram dessa opinião. Além disto, 67% das pessoas 

consideram o horário muito bom e 33% um horário suficiente. 

Em relação à variedade de produtos, 74% das pessoas acham que a farmácia tem muita variedade. De 

destacar que duas pessoas referiram uma lacuna na variedade de produtos para bebé. Por fim 90% das pessoas 

não acha necessário mais nenhum serviço na FCA. Importante referir que aqui duas pessoas responderam 

entrega ao domicílio e uma pessoa a falta de estacionamento.  

Deste modo, o questionário mostrou que a maioria da população encontra-se bastante satisfeita em todos 

os aspetos da FCA, e que a maioria dos utentes é utentes fiéis à FCA, o que nos dias de hoje é bastante positivo. 

Um dos fatores que parece influenciar é o facto da localização da farmácia não ser a melhor em termos de 

estacionamento, o que acaba diretamente por influenciar os utentes de passagem, que também são um 

importante mercado, pois normalmente com mais tempo e sem preocupações poderiam “levar mais qualquer 

coisa”. 

Por fim, acho que a realização deste questionário foi muito proveitosa, pois dá para perceber de um modo 

geral e relativamente simples qual a opinião dos utentes da FCA e o seu nível de fidelidade, e qual o mercado 

em que a farmácia poderia apostar mais no futuro.  
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Projeto 2 – Rastreio e Cálculo do risco de diabetes mellitus 

tipo 2 

1. Enquadramento Geral  

“Diabetes mata 12 pessoas por dia e há 168 novos casos em Portugal, principal causa é o envelhecimento”. 

Uma notícia cujo título despertou um interesse em aprofundar um pouco mais este tema [28]. Depois de 

perceber que a maioria da população que frequentava a FCA era composta por utentes habituais e com idades 

compreendidas entre os 50 e 74, decidi que este era um bom estudo a elaborar: avaliar quais dos utentes estavam 

em maior risco de desenvolver diabetes mellitus tipo 2 (DM2). 

Estamos inseridos numa sociedade em que a diabetes apenas é conhecida por aqueles que padecem dela, e que 

os restantes pouco ou nada sabem e também não tentam saber. E foi neste subtópico que se concentrou o meu 

seguinte estudo.  

 

Assim, os objetivos gerais deste estudo foram: 

 Avaliar o risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2 mais completo na população da FCA 

 Possibilitar aos utentes saber como andam os seus níveis de glucose no sangue e de forma gratuita 

 Explicar aos utentes quais os níveis máximos de glucose em jejum e fora dele 

 Estabelecer quais os fatores de risco mais frequentes dos utentes do estudo  

 Elucidar a população sobre os fatores de riscos modificáveis e não modificáveis 

 Elucidar a população sobre as complicações da diabetes  

 

 

2. Fundamento teórico 

A DM2 surge quando o pâncreas deixa de produzir insulina suficiente ou quando o organismo não 

consegue utilizar de uma forma eficaz a insulina produzida. O diagnóstico ocorre normalmente após os 40 anos 

de idade, mas isto não é limitador, pois pode ocorrer mais cedo em populações com uma elevada prevalência, 

uma vez que também existem crianças a desenvolver este tipo de diabetes, mas que consegue passar 

despercebida por muitos anos. [29] 

 

Segundo a Norma da DGS N.º 2/2001, de 14/01/2011, os critérios que permitem o diagnóstico de Diabetes, 

são:  

a) Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl (ou ≥ 7,0 mmol/l); ou 

b) Sintomas clássicos de descompensação + Glicemia ocasional ≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/l); ou 

c) Glicemia ≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/l) às 2 horas, na prova de tolerância à glicose oral (PTGO) 

com 75g de glicose; ou  

d) Hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5 %.  

 

Mais acrescenta que: 
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Para o diagnóstico da hiperglicemia intermédia ou outras categorias de risco aumentado para diabetes, faz-se 

através dos seguintes critérios:  

a) Anomalia da Glicemia de Jejum (AGJ): glicemia de jejum ≥ 110 e < 126 mg/dl (ou ≥ 6,1 e < 7,0 mmol/l); 

b) Tolerância Diminuída à Glicose (TDG): glicemia às 2 horas na PTGO ≥ 140 e < 200 mg/dl (ou ≥ 7,8 e < 

11,1 mmol/l) [30]. 

 

Existem fatores de risco associados, podendo ser estes modificáveis ou não: 

 

A Idade: a prevalência de DM2 aumenta gradualmente com o envelhecimento da população, porque aumenta 

a intolerância à glucose, sendo a hiperglicemia pós-prandial a característica que mais se destaca nos idosos. 

Como resultado, os adultos podem ser diagnosticados incidentalmente depois dos 65 anos ou podem ter tido 

um diagnóstico de diabetes em meia-idade ou início precoce. Estudos demonstram que na DM2, a 

proeminência de retinopatia é maior no caso de diabetes com início tardio e, curiosamente, não há diferença na 

prevalência de doenças cardiovasculares (DCV) ou neuropatia periférica, de acordo com a idade de início de 

diagnóstico. Assim os idosos estão em maior risco de desenvolver DM2 devido a efeitos combinados entre a 

disfunção do pâncreas associados ao aumento da resistência da insulina [30]. 

 

O Índice de massa corporal (IMC) e a medida da cintura: Embora a causa direta do aparecimento de DM2 

seja a falta da insulina ou a diminuição da sensibilidade a esta, é um facto que em cerca de 80% dos pacientes 

com DM2, a obesidade é o principal fator de predisposição. A obesidade leva à resistência à insulina periférica, 

que por sua vez leva à hiperglicemia como referido. É também importante referir que, independentemente da 

obesidade, certas etnias têm maior risco de resistência à insulina. Tanto a obesidade, como a gordura abdominal 

são fatores predisponentes para complicações metabólicas e vasculares, incluindo doenças cardíacas 

isquémicas. Infelizmente, o ganho de peso é um efeito adverso conhecido da maioria dos agentes utilizados 

para tratar DM2, o que muitas vezes leva a uma falta de adesão à medicação [31-33]. 

 

Hipertensão: A pressão arterial (PA) elevada e DM são fatores de risco para o desenvolvimento de doenças 

cardíacas, acidentes vasculares cerebrais e doenças renais. Apesar da disponibilidade generalizada de 

tratamentos efetivos, a falta de adesão à terapêutica faz com que metade dos pacientes tratados não tenha um 

controlo eficaz da PA ou um controlo glicémico adequado. Em pacientes com DM, a doença cardiovascular é 

uma das principais causas de mortalidade prematura, e este risco aumenta em pessoas diabéticas hipertensas. 

O stress oxidativo emergiu como um importante mecanismo de desenvolvimento de complicações diabéticas. 

A angiotensina II é conhecida como indutora de stress oxidativo no tecido cardiovascular. O tratamento e 

controlo adequados PA são importantes fatores de forma a prevenir complicações macrovasculares e reduzir a 

progressão das complicações microvasculares [34, 35]. 

 

Diabetes Gestacional: Existem evidências que relacionam a Diabetes Gestacional (DG) com o 

desenvolvimento de DM2, em mulheres predispostas que enfrentam os desafios metabólicos da gravidez. 

Embora a regulação da glucose retorne ao seu valor normal pouco tempo após o parto, as mulheres que tiveram 

DG, estão em maior risco de desenvolver DM2, síndrome metabólico e DCV mais tarde, sendo que as mulheres 
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com DG possuem um risco 7 vezes maior de DM2 em comparação com mulheres sem episódios de DG. O 

risco de progressão para DM2 aumenta abruptamente nos primeiros 5 anos após o parto, e em seguida em 

planaltos após 10 anos [36]. 

 

Fatores hereditários: Apesar de vários estudos terem sugerido que polimorfismos genéticos na massa gorda 

e no gene associado à obesidade (FTO) estão associados ao risco de DM2, os resultados foram inconsistentes. 

Em 2007 um estudo que procurava genes de suscetibilidade ao DM2, confirmou uma variante comum no gene 

FTO, que predispõe ao aparecimento de DM2 na população europeia. Embora os mecanismos de patogénese 

de DM2 não tenham sido ainda claramente definidos, acredita-se que uma combinação de fatores genéticos e 

ambientais conduza ao aparecimento da doença [37]. 

 

Tipo de alimentação e atividade física: A atividade física melhora a utilização da glucose a nível periférico. 

Nas últimas décadas, a sociedade sofreu mudanças drásticas alterando o comportamento e estilo de vida das 

pessoas. A globalização, aumento da tecnologia, faltas de tempo e melhorias de transportes são alguns fatores 

que levaram a um aumento no consumo de fast food e sedentarismo, com falta de exercício físico. Nestas 

circunstâncias, a obesidade tende a aumentar, tal como já foi referido, sendo notável que o aumento da 

obesidade ocorre em paralelo com o aumento da síndrome metabólico e desenvolvimento de DM2, tornando-

se um dos mais importantes problemas de saúde pública [38]. 

 

Assim, nos dias anteriores ao dia 7 de abril (Dia Mundial da Saúde) começou a divulgação do rastreio 

gratuito (Anexo 8). O rastreio realizou-se na semana toda do dia 7 e alguns dias depois, de forma a envolver o 

máximo de pessoas possíveis. Através do questionário disponível para cálculo do risco de DM2 disponível na 

Sociedade Portuguesa de Diabetologia, elaborei um questionário semelhante, onde era possível atribuir um 

valor a cada fator de risco. O questionário feito encontra-se disponível no Anexo 9. É importante referir que 

todos os participantes puderam medir o valor glicémico através de uma punção capilar. Além disso o IMC foi 

calculado através de uma balança disponível no local do rastreio e uma fita métrica. Também foi calculada a 

medida da cintura através de uma fita métrica na zona do umbigo. As restantes questões foram respondidas 

pelos utentes, sendo estes responsáveis pela veracidade das respostas.  

 Após a realização do cálculo, eram possíveis os resultados demonstrados na tabela 2, e apresentados 

na forma de “O risco de vir a ter diabetes tipo 2 dentro de 10 anos é…”. Esta parte era destacável e entregue 

aos utentes, juntamente com o valor da glicemia obtido por punção capilar, para que levassem consigo os 

resultados e pudessem refletir os resultados. Também foram criados panfletos com alguma informação relativa 

à doença, que foi entregue a todos os participantes após participação no rastreio. O panfleto entregue encontra-

se no Anexo 10.  
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Tabela 2 - Classificação do risco de vir a desenvolver DM2 com base no cálculo efetuado previamente [39] 

 

3.  Resultados 

Neste rastreio participaram 36 pessoas, sendo que 35 fizeram punção capilar para medida da glicemia 

capilar. Na tabela 3 estão representadas a frequência do valor de glicemia, tanto em jejum como ocasional, uma 

vez que alguns dos participantes, após fazerem uma picada ocasional, optaram por voltar à farmácia para 

verificar o valor da glicémia em jejum. Os resultados em percentagem do risco de vir a desenvolver DM2 

encontra-se no Anexo 11. 

 

Tabela 3 - Frequência do valor de glicemia, por intervalos relevantes 

Valor em jejum Frequência Valor ocasional Frequência 

<110 mg/dl 3 <140 mg/dl 30 

≥ 110 e <126 mg/dl 0 ≥ 140 e <200 mg/dl 4 

≥ 126 mg/dl 1 ≥ 200 mg/dl 1 

Total 4 Total 35 

 

 

4. Discussão 

A consulta iniciou-se com a punção capilar, onde se elucidou o participante do valor obtido e se se 

encontrava dentro dos limites estabelecidos nos critérios de diagnóstico de DM. Posteriormente, era realizado 

o cálculo do risco. Após a conclusão do cálculo, foi explicado detalhadamente o resultado, apresentando (aos 

que assim se justificava) individualmente quais os fatores de risco mais fortes e o porquê de contribuírem para 

o maior risco. Paralelamente, foram explicados também quais os fatores modificáveis e medidas a adotar de 

forma a contribuir para um estilo de vida mais saudável. Dos 36 participantes, 12 (33%), e por sua vez maioria 

da amostra, tinham mais de 64 anos, mas isto não se reflete diretamente num maior risco, pois em algumas 

pessoas até era o único fator de risco, e outras pessoas com idades em intervalos menores apresentaram riscos 

mais elevados.  

Valor Classificação do risco 

<7 Baixo 

7-11 Sensivelmente elevado 

12-14 Moderado 

15-20 Alto 

>20 Muito alto 
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Relativamente aos valores da glicemia capilar, pode-se verificar que 1 pessoa em jejum apresentou um 

valor fora dos limites, podendo ser classificada como diabético, mas ressalvando que apenas 4 pessoas fizeram 

o rastreio em jejum, o que constitui uma limitação grande ao estudo. Em relação aos valores da glicose 

ocasional, os valores já foram mais díspares, pois 4 pessoas apresentaram uma hiperglicemia intermédia, e a 

estas foi dada especial atenção no aconselhamento. Uma pessoa apresentou o valor de 427mg/dl, o que 

realmente deve ser considerado um valor alarmante, facto que foi devidamente explicado.  

Todos os participantes que apresentaram um valor fora dos limites de segurança apresentaram também um 

risco de moderado, no mínimo. Infelizmente, durante o período de estágio não me foi possível fazer um 

acompanhamento pessoal a cada um destes utentes. Nenhum deles tinha diagnóstico de diabetes e não tomavam 

medicação. Todos eles ficaram um pouco alarmados com os resultados, ao qual foi oferecida outra 

oportunidade de medir o valor num dia diferente, mas nenhum deles compareceu. De qualquer maneira, a todos 

foi explicado que deveriam consultar o médico e alertar do valor obtido (tendo como prova o papel que levaram 

com o valor).  

Em relação aos resultados gerais do risco da população interveniente no estudo, a maioria (36%) 

apresentou um risco sensivelmente elevado, pois possuem um ou mais fatores de risco mais contribuintes. 

Cerca de 11% e 6% dos participantes apresentaram um risco, respectivamente, alto e muito alto. Estes utentes 

apresentam um conjunto de fatores de risco, em que se destacam efetivamente a idade e o fator genético (não 

modificável) associado ao alto IMC e gordura abdominal (modificável).  

Em conclusão, a maior parte da amostra frequentadora da FCA apresenta um risco sensivelmente elevado 

de vir a desenvolver DM2 dentro de 10 anos. Isto significa que 1 em 25 pessoas poderá vir a desenvolver a 

doença. E que igualmente 36% da população tem um risco de moderado para cima (19% + 11% + 6%), o que 

também se torna um valor preocupante, principalmente quando os fatores de risco como o IMC alto e gordura 

abdominal estão presentes na maior parte destes.  

Por fim, penso que a realização deste estudo se tornou muito proveitosa, pois permitiu à população 

contactar com uma fonte de informação mais próxima, onde poderiam colocar todas as questões que tivessem, 

e também em algumas foi-lhes possível contracenar com uma realidade que não estavam à espera, como é o 

caso das pessoas que apresentaram riscos elevados. Estes pequenos gestos ajudam a melhorar um bocadinho a 

forma como as pessoas encaram os seus estilos de vida, ao mesmo tempo que acabam por fidelizar os utentes 

à farmácia.    
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Projeto 3 – O papel do farmacêutico em Oftalmologia 

1. Enquadramento geral e objetivos 

Tal como já foi referido, quando um estagiário inicia o seu percurso, encontra pela frente uma série de 

novos produtos, de patologias, de medicamentos, etc. Então cabe a este, por sua própria iniciativa, pesquisar e 

estudar tudo aquilo não percebe, ou que falta na sua aprendizagem. As farmácias são, sem dúvida, o primeiro 

local que os utentes recorrem quando têm alguma dúvida relacionada com a sua saúde. Por isso, é cada vez 

mais importante que os farmacêuticos tenham um conhecimento bastante abrangente sobre diversas patologias, 

como identificá-las rapidamente, e quais destas devem ser imediatamente reencaminhadas como situação de 

emergência médica.   

Enquanto estagiária, uma das situações que mais me chamou a atenção foram os medicamentos para uso 

ocular, e ainda mais, as patologias associadas a cada um. É bastante frequente os utentes irem à farmácia e 

questionarem sobre os sintomas que apresentam e sobre rápidas resoluções. Durante o meu estágio, este sempre 

foi um tema que despertou bastante curiosidade e acerca do qual não me sentia preparada para distinguir ou 

aconselhar medicamentos. Por falta de oportunidade, não me foi possível inserir este tema num contexto de 

intervenção para a sociedade. Ainda assim, achei que seria pertinente para o meu conhecimento, enquanto 

futura profissional de saúde, fazer uma pesquisa de modo a distinguir os diferente sinais e sintomas, e 

aprofundar o meu conhecimento sobre medicamentos de uso oftálmico.  

Assim, os principais objetivos desta pesquisa foram:  

 Distinguir as diversas patologias de acordo com os sinais e sintomas descritos; 

 Aconselhar sobre os diversos medicamentos usados no tratamento das patologias; 

 Distinguir entre as situações de tratamento na farmácia ou emergência médica; 

 Promover o uso correto do medicamento: prazo de validade e conservação; 

 Aprofundar o papel do farmacêutico em oftalmologia. 

2. Introdução 

As farmácias comunitárias prestam uma vasta gama de serviços, incluindo serviços direcionados para as 

patologias do foro ocular. Destacam-se a dispensa de produtos oftálmicos, como é o caso de óculos de correção, 

soluções para higienização de lentes de contacto, produtos de higiene oftálmica, colírios, pomadas oftálmicas, 

suplementos alimentares. Para além da dispensa, é também feito um aconselhamento sobre os medicamentos, 

sobre a prescrição médica e também como conservar este tipo de medicamentos, bem como fazer um alerta 

para os seus prazos de validade.  

3. Doença Ocular Crónica 

3.1. Glaucoma Ângulo Aberto  

O glaucoma é uma doença neurodegenerativa ótica progressiva com características que residem na 

cabeça do nervo ótico estrutural (OHN), que afeta principalmente as células ganglionares da retina (RGCs) 
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juntamente com a presença de alterações no campo visual funcional. É uma das principais causas de cegueira 

do mundo. A sua fisiopatologia ainda não é totalmente compreendida, mas pode salientar-se a degeneração e 

morte de RGCs, e sendo que estas não possuem capacidade de regeneração, uma vez danificadas faz deste 

processo uma patologia irreversível [40]. A pressão intraocular aumentada (PIO) é um dos principais fatores 

de risco para o glaucoma, que causa danos mecânicos ao ONH e às camadas retinianas internas, o que 

eventualmente leva a perda progressiva e irreversível do campo de visão funcional [40, 41, 42] 

Existem dois principais tipos de glaucoma: o glaucoma de ângulo aberto (GAA) e o glaucoma de 

ângulo fechado (GAF). É importante distinguir os dois, uma vez que o GAF é uma situação de emergência 

medica [43] sendo desenvolvido posteriormente.  

A GAA é uma neuropatia ótica multifatorial crónica, progressiva e irreversível que se caracteriza por 

perda progressiva de visão periférica seguida de perda de campo visual central (cegueira). Em condições 

normais, a produção de líquido no olho (humor aquoso) está em equilíbrio com a sua drenagem. No glaucoma, 

há um bloqueio parcial dos canais de drenagem entre a íris e a córnea (ângulo). Devido a este bloqueio, a 

pressão no olho gradualmente (muito lentamente) aumenta, resultando em danos no nervo ótico (perda visual 

progressiva). Os fatores de risco para o desenvolvimento de GAA incluem idade, história familiar, raça (negra) 

e PIO. A incidência de glaucoma de ângulo aberto e a taxa de cegueira associada a este aumenta com a idade, 

particularmente naqueles com mais de 40 anos. Foram atribuídos fatores de risco adicionais que se pensa 

contribuírem para o risco, e que incluem doenças cardiovasculares, hipertensão sistémica, diabetes, hipotensão 

sistémica e redução da perfusão, e enxaquecas associadas a vasoespasmo [43].   

3.1.1. Tratamento 

A intervenção de primeira linha para a redução da PIO é através do uso de fármacos, administrados 

como gotas oculares tópicas. O mecanismos de ação dos fármacos atuais para o glaucoma incluem aumento do 

fluxo de humor aquoso e/ou diminuição da produção de humor aquoso. Quando a terapia médica se torna 

insuficiente, realizam-se intervenções de laser ou cirúrgicas. Em estudos anteriores foram demonstrados que 

os conservantes provocam efeitos tóxicos e pro-inflamatórios das soluções oftalmológicas anti glaucoma. 

Assim, foram desenvolvidas formulações sem conservantes, de modo a aumentar a adesão à terapêutica tópica 

e reduzir o desconforto e efeitos colaterais, com eficácia semelhante. Os análogos da prostaglandina (PG) são 

geralmente a primeira escolha para o tratamento do glaucoma porque são eficazes na redução da PIO e 

apresentam poucos efeitos adversos sistémicos. Além disto, possuem uma vantagem de serem administrados 

uma vez por dia. No entanto, quando os análogos de PG não conseguem reduzir de forma suficiente a PIO, é 

necessária uma alteração ou adição de medicação. Os betabloqueadores não induzem qualquer efeito colateral 

local importante, exceto pela redução na produção de lágrimas ligada ao bloqueio dos recetores beta-

adrenérgicos nas glândulas lacrimais. Os inibidores tópicos da anidrase carbônica e os estimuladores α-2 

podem funcionar como adições de medicamentos apropriados para pacientes que não podem usar 

bloqueadores-beta. Está ainda disponível a combinação fixa de fármacos, o que pode oferecer uma melhoria 

até 15% mais do que um tratamento separado, e, para além disso, oferecem a vantagem de diminuir o número 

total de gotas administradas diariamente. A desvantagem é que aumenta a possibilidade de efeitos colaterais 

[44-46].  
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Na tabela 4 encontram-se alguns exemplos dos fármacos autorizados em Portugal, bem como algumas 

contraindicações e efeitos adversos.  

Tabela 4 - Distribuição das substâncias ativas, por classe, contra indicações e efeitos adversos (47-54) 

Classe Terapêutica Substância Ativa Contraindicações Efeitos Adversos 

Antagonistas  

Beta adrenérgicos  

Timolol, 

Levobunol, 

Betaxolol, Carteolol 

Asma brônquica grave, 

doenças cardíacas, doença 

pulmonar obstrutiva crónica  

Broncospasmo, secura dos 

olhos, bradicardia, Hipotensão  

Análogos da 

prostaglandina 

Latanoprost, 

Bimatoprost 

Predisposição para irites, 

uveítes 

 

Aumento da pigmentação da 

iris 

 

Adrenérgicos-alfa 

 

Brimonidina, 

Clonidina 

Recém-nascidos, 

hipersensibilidade, doenças 

cardiovasculares graves  

Desconforto e prurido ocular 

transitório (clonidina), secura 

da boca, hiperemia ocular, 

ardor (brimonidina)  

Inibidores da 

Anidrase Carbónica 

Brinzolamida, 

Dorzolamida 

Alergia a sulfonamidas, 

insuficiência renal grave  

Ardor nos olhos, reações de 

hipersensibilidade  

 

3.2. Retinopatia Diabética  

Das complicações vasculares associadas às complicações diabéticas, destacam-se a nefropatia, 

retinopatia e doença cardiovascular, responsáveis por morbidade grave em pacientes com DM2. A retinopatia 

diabética (DR) é uma das mais graves complicações microvasculares de pacientes com DM2 e poderá mesmo 

causar cegueira se não for efetivamente controlada [55]. A DR está classificada em dois tipos: retinopatia 

diabética não-proliferativa (NPDR) e retinopatia diabética proliferativa (PDR). A NPDR normalmente precede 

a PDR e é dividida entre leve, moderada, grave e muito grave. Clinicamente destacam-se num paciente com 

NPDR as anormalidades microvasculares como microaneurismas e hemorragias, afetando a mácula e retina 

posterior (Figura 2). Na PDR está presente a neovascularização. Em resposta à hipoperfusão da retina, acontece 

um aumento na produção local de fatores vasoproliferativos como o fator de crescimento endotelial vascular 

(VEGF) e o fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF), funcionando como um mecanismo de proteção 

inadaptada. Tanto o VEGF como o PDGF estão fortemente associados à neovascularização por meio da 

indução de desenvolvimento vascular novo. Essa neovascularização agrava ainda mais o dano, contribuindo 

para o desenvolvimento de hemorragias pré-retinais e vítreas, fibrose, potencial desprendimento de retina e 

cegueira [56, 57].  
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As medidas de deteção de complicações microvasculares são feitas através de técnicas de imagem, 

utilizando uma câmara de fundo digital. Este dispositivo que pode ser utilizado para registar vasos sanguíneos 

retinianos. Alguns sintomas podem ser visão de pontos negros ou flutuantes no campo de visão [57]. 

3.2.1. Tratamento  

A principal medida de tratamento de DR é através de laser, um procedimento altamente eficaz para 

diminuir a perda visual em pacientes com PDR. A fotocoagulação mediada por laser reúne vazamento de vasos 

sanguíneos diretamente ou elimina vasos sanguíneos anormais recém-formados na periferia da retina que se 

pensa estar envolvido na produção de VEGF. As atuais estratégias de tratamento farmacológico também se 

direcionam para a sua inibição dentro da retina. A terapia anti-angiogénica foi desenvolvida na tentativa de 

melhorar a visão em pacientes com edema macular diabético e PDR. De facto, as injeções mensais de 

ranibizumab (anti-VEGF) mostraram reduzir o risco de perda de visão adicional [56].  

4. Emergência Oftalmológica 

4.1. Glaucoma Ângulo Fechado 

Um ataque agudo de glaucoma de ângulo fechado é precipitado por dilatação pupilar, levando ao 

aumento da íris, aumentando o bloqueio pupilar, fechando agudamente o ângulo entre a íris e a córnea, 

obstruindo assim a via de saída de humor aquoso. A pressão intraocular aumenta de forma aguda levando a 

sintomas como dor no olho unilateral grave ou dor de cabeça associado a visão turva, visão de halos coloridos 

tipo arco iris, náuseas e vómitos [59]. Na figura 3 está representada o aspeto de um ataque agudo de glaucoma 

do angulo fechado. É importante salientar que é um ataque agudo, unilateral que se distingue de uma 

hemorragia subconjuntival pela presença de dor no olho afetado.  

 

Figura 3 - Aspeto exterior de um ataque agudo de glaucoma de ângulo 

fechado 

Figura 2 - Lesões patológicas da retinopatia diabética [58] 
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4.2. Descolamento da Retina  

O desprendimento de retina regmatogénico ocorre com a separação da retina neurosensorial da camada de 

epitélio do pigmento da retina devido à presença de quebras de retina. Normalmente, essas quebras são 

causadas por tração vítrea na retina e resultam na acumulação de líquido no espaço sub-retiniano. Os principais 

sintomas caracterizam-se pela perda total ou parcial do campo visual; fotopsias (clarões luminosos semelhantes 

a relâmpagos ou faíscas), e ainda pontos escuros que se deslocam no campo visual acompanhados de visão 

turva. A sua reparação é feita por um procedimento por excelência de cirurgiões [61]. Na figura 4 está 

representada a visão com presença de descolamento da retina onde se salienta os pontos escuros no campo de 

visão.  

5. Sintomas Oftalmológicos Benignos Agudos 

5.1. Conjuntivites  

A conjuntivite é a inflamação ou infeção da conjuntiva e é caracterizada por dilatação dos vasos 

conjuntivais, onde aparecem sintomas tipicamente conhecidos como hiperemia e edema da conjuntiva. A 

conjuntivite divide-se em conjuntivite com causa infeciosa e não infeciosa. Os vírus e as bactérias são os 

agentes responsáveis mais comuns pelas causas infeciosas. O outro tipo de conjuntivite inclui conjuntivite 

alérgica, tóxica, inflamação secundária às doenças imunomediadas e aos processos neoplásicos. Além disso, 

pode ser primária ou secundária a doenças sistémicas, como clamídia ou gonorreia, que envolvem um 

tratamento sistémico [61]. É importante diferenciar a conjuntivite de outras doenças visíveis que apresentam 

apresentação similar, para tomar decisões de encaminhamento ou tratamento. Pode ser usado um algoritmo 

como demonstrado na figura 3 para distinguir os vários tipos.  

Figura 4 - campo de visão com presença de descolamento da retina 

Figura 5 - Algoritmo para abordagem clínica na suspeita de conjuntivite aguda. Adaptado de [61] 
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Em comparação com a conjuntivite bacteriana, na presença de um olho vermelho bilateral com uma 

secreção mucosa aquosa associada a comichão deve-se suspeitar de um agente viral ou uma alergia. A 

conjuntivite viral começa num olho [62]. 

5.1.1. Tratamento 

Em relação à conjuntivite bacteriana, são dois os agentes tópicos utilizados com mais frequência: a 

gentamicina (aminoglicosídeo) e ofloxacina (fluoroquinolona). A dose mínima recomendada é de 3 × por dia 

durante 5 dias. Se não se verificar uma melhoria após 5 dias, o paciente deve ser encaminhado para um 

oftalmologista para investigação urgente. A antibioterapia tópica administrada na forma de colírio, gel ou 

pomada oftálmica. Como medidas não farmacológicas temos a lavagem frequente das mãos, evitar apertos de 

mãos para diminuir as contaminações; na presença de secreção mucopurulenta abundante, recomenda-se a 

lavagem dos olhos antes da aplicação do antibiótico com soro fisiológico. Eliminar lentes de contacto 

contaminadas, não partilhar toalhas nem cosméticos e lavar diariamente todas as toalhas e lençóis que possam 

estar contaminados [62].   

A conjuntivite viral, secundária aos adenovírus, é altamente contagiosa e o vírus espalha-se através 

do contato direto através de mãos contaminadas, instrumentos médicos, água da piscina ou itens pessoais. À 

semelhança de conjuntivites bacterianas, a lavagem das mãos e o isolamento dos pacientes infetados são 

essenciais para evitar a transmissão. Embora não exista um tratamento eficaz, as lágrimas artificiais e as 

compressas frias podem ajudar no alívio de alguns sintomas. O uso de antibióticos não está indicado para a 

conjuntivite viral, e o seu uso pode ainda causar alergia e toxicidade, complicando a apresentação clinica. A 

conjuntivite adenoviral está associada a complicações significativas, incluindo infiltrados subepiteliais, 

anormalidades da drenagem lacrimal [64]. Por isso o tratamento com antivíricos só está recomendado para 

infeções por Herpes simplex. A posologia recomendada é uma tira de pomada na face interna do saco 

conjuntival inferior cerca de 5x por dia, sendo que após cicatrização o tratamento deve prolongar-se pelo menos 

3 dias [64]. 

5.2. Hemorragia Subconjuntival  

A hemorragia subconjuntival repentina pode ocorrer em pacientes que recebem anticoagulantes orais 

e com hipertensão arterial não tratada ou pouco controlada. Em cada hemorragia subconjuntival "simples", a 

pressão arterial do paciente deve ser medida para excluir uma crise aguda de pressão arterial. O sangue é 

reabsorvido espontaneamente num período de 2 a 4 semanas e não requer tratamento [62]. 

5.3. Hordéolo 

Um hordéolo é uma infeção bacteriana aguda que se apresenta como uma inflamação dolorosa e 

eritematosa na pálpebra. Pode-se formar na pálpebra externa ou interna. Esta condição dura geralmente uma a 

duas semanas, é auto-limitante e, muitas vezes, resolve-se por conta própria. Para ajudar nos sintomas, podem 

ser aplicadas compressas quentes e massagem terapêutica. Em casos mais raros pode haver necessidade de 

drenagem da pústula. É importante nunca espremer a glândula afetada [65].  
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5.4. Olho seco 

O olho seco é uma doença multifatorial da superfície ocular caracterizada por desconforto ocular, 

distúrbios visuais, instabilidade do filme lacrimal e inflamação crónica. É causada por fatores que possam 

perturbar o equilíbrio homeostático da superfície ocular. Estudos recentes mostraram que esta condição é uma 

doença inflamatória e com características comuns a uma doença autoimune. Em pacientes que sofrem de olho 

seco observou-se que exibem uma sobre expressão de citoquinas pró-inflamatórias na superfície ocular. Esta 

condição aparece como um ciclo vicioso, uma vez que as reações inflamatórias levam a um maior dano na 

superfície ocular, incluindo a destruição das glândulas lacrimais [66]. 

5.4.1.  Tratamento 

Atualmente, aceitando que a inflamação é um fator importante na etiologia do olho seco, os agentes anti-

inflamatórios são uma escolha atual para o seu tratamento.  As lágrimas artificias (administradas uma a duas 

vezes por dia) e o hialuronato de sódio (ácido hialurónico), sob a forma de gotas, são populares uma vez que 

são de fácil aplicação e económicas. O ácido hialurónico possui uma grande capacidade de retenção de água e 

resiste à dissecação, o que melhora a molhabilidade da superfície ocular. Outras opções são os flavonoides que 

demonstraram potencial na prevenção e tratamento de distúrbios oculares (Ginkgo biloba, própolis, etc.) pelo 

seu potencial anti-inflamatório, e podem ser administrados sob a forma de suplementos alimentares orais [67].  

6. Uso correto do medicamento e papel do farmacêutico  

O farmacêutico é um profissional de saúde importante para utentes que estão a fazer tratamentos, mas 

também para os que apresentam sinais ou sintomas que envolvam um conhecimento mais alargado de modo a 

distinguir as diferentes patologias. Por vezes, é confrontado com decisões importantes: aqueles cujas patologias 

podem ser tratadas em contexto de farmácia comunitária e as que requerem um encaminhamento para o médico, 

como é o caso de suspeita de ataque agudo de glaucoma do angulo fechado e descolamento da retina.  

Para doentes que estão a efetuar tratamentos contínuos, o farmacêutico assume um papel importantíssimo 

principalmente ao nível de indicações de posologia e o modo de aplicação de um colírio, por exemplo. Deve 

ainda prestar aconselhamento sobre alguns efeitos adversos e monitorizar as prescrições, promovendo sempre 

a adesão à terapêutica. Salientam-se aqui os tratamentos para o glaucoma de angulo aberto e olho seco.  

É o profissional de saúde que contacta mais com o paciente diabético a seguir ao médico, por isso é da sua 

responsabilidade promover a adesão à terapêutica antidiabética. Também deve estar atento a possível alterações 

que possam indicar complicações da diabetes, sensibilizando para a necessidade de atingir os objetivos 

terapêuticos (Hb A1c <6,5%). Para isso também deve fazer-se acompanhar de uma revisão dos valores de 

glicemia, colesterol e pressão arterial. É também importantíssimo fazer a referenciação para a consulta de 

oftalmologia periódica. Para um impacto diferenciado em toda a sociedade o farmacêutico deve promover 

ações de sensibilização, tanto para pacientes diabéticos como não diabéticos.  

Cabe sempre ao farmacêutico promover o uso racional do medicamento, incluindo os medicamentos de 

uso oftálmico, como pomadas e colírios utilizados nas conjuntivites. Nunca devem ser dispensados colírios 

que contenham antibióticos sem indicação médica, e também cabe a este perceber se o utente está a utilizar 
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medicamentos que já tinha em casa, e aconselhar o mesmo a não o fazer. No caso de utilização de antibióticos, 

reforçar a ideia de finalizar sempre o esquema terapêutico de modo a evitar possíveis resistências.  

Em suma, o farmacêutico deve compreender todos os sintomas, acompanhando-se de questões pertinentes, 

perceber os sinais e tomar decisões. Em doenças do foro ocular, esta intervenção deve ser ainda mais cuidada, 

porque por vezes estes sintomas ou mesmo as doenças não têm a atenção necessária por parte dos doentes. 

6.1. Conservação 

À semelhança dos restantes medicamentos, os medicamentos e produtos de uso oftálmico também 

devem ser conservados a uma temperatura inferior a 25ºC ao abrigo da luz, salvo exceções. Alguns 

medicamentos, como o cloranfenicol na dose de 8mg/ml, muito utilizado no tratamento de conjuntivites 

bacterianas, deve ser conservado no frigorífico (2-8ºC) [68]. Embalagens unidose, por ausência de 

conservantes, destinam-se a utilização única, devendo o excedente ser rejeitado pelo doente. 

6.2. Prazos de validade 

Qualquer medicamento não deve ser utilizado após ultrapassar o prazo de validade inscrito na 

embalagem. Regra geral, os fármacos acondicionados em dispensadores multidose, devem ser utilizados no 

prazo de 28 dias após a sua abertura, mas existem exceções [69]. O farmacêutico deve sempre verificar junto 

do utente qual o prazo máximo de utilização após abertura, que pode variar. Após cumprimento do esquema 

terapêutico, toda a embalagem deve ser rejeitada convenientemente (Valormed).  
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Conclusão 

Chegando ao final deste grande percurso, vejo em mim uma grande evolução enquanto pessoa e 

enquanto profissional. Se no primeiro dia de estágio praticamente não falei e só fazia o que me mandavam, 

com o aproximar do final já eu própria fazia parte integrante da equipa, sugeria o que, no meu ponto de vista, 

seria a melhor opção, nunca descurando a experiência das minhas orientadoras, a quem devo muito do que 

aprendi.  

O estágio em farmácia comunitária permite consolidar 5 anos de estudo, por vezes desorganizado. Dá-

nos a oportunidade de contactar com diferentes realidades, ao mesmo tempo que construímos ainda mais a 

nossa personalidade enquadrada na sociedade. Esta é uma parte que o estágio me ajudou imenso, a comunicar 

melhor, a comunicar consoante o público, e a saber “desenrascar-me” sozinha quando assim teve que ser. 

Ensina-nos algumas lições, ao mesmo tempo que aprendemos a ser mais solidários com o outro. O farmacêutico 

não é só um mero profissional, por vezes alarga a sua função a uma função de confidente, de amigo, de 

conselheiro. Esta é também uma parte bonita que a profissão que o estágio me mostrou.  

Ao olhar para trás, sinto que cresci imenso não só com o curso, mas principalmente com o estágio, e 

como tal, não poderia estar mais feliz. Sem dúvida que cumpri todos os meus objetivos profissionais e pessoais, 

que levo comigo para a vida.  
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Anexo 3 - Zona de realização de testes bioquímicos 

Anexos 

Anexo 1 - Fachada da FCA 

 

Anexo 2  -Zona de atendimento ao público da FCA 
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Anexo 4 - Zona de Armazenamento dos medicamentos sujeitos a receita médica 

 

 

Anexo 5 - Back office 
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Anexo 6 - Laboratório da FCA 



Estágio Curricular na Farmácia Campo Alegre 

47 
 

Anexo 7 - Questionário do estudo de mercado 
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Anexo 8 - Cartaz promotor do rastreio realizado na FCA 
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Anexo 9 - Questionário que possibilita o cálculo do risco de desenvolver DM2 com a parte destacável (baixo) 
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Anexo 10 - Panfleto entregue aos participantes do rastreio 
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28%

36%

19%

11%

6%

Frequência de acordo com a 
classificação do risco

< 7 - Baixo

7-11 - Sens. Elevado

12-14 - Moderado

15-20 - Alto

>20 Muito Alto

Anexo 11 - Resultados por classificação de risco dos participantes do rastreio (n=36) 



Estágio Curricular na Farmácia Campo Alegre 

52 
 

 



  

RELAT ÓRI O
D E EST Á GI O

M
 2016- 17

REALIZADO NO ÂMBITO DO MESTRADO INTEGRADO

EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

Centro Hospitalar São João, E.P.E. 

Cristina Isabel Ferreira Nunes
 



 

ii 
 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

 

 

 

Relatório de Estágio Profissionalizante 

 

 

 

 

 
Centro Hospitalar São João, E.P.E. 

Maio, junho e julho de 2017 

 

 

Cristina Isabel Ferreira Nunes 

Sara Fernanda de Pinto e Andrade 

 

 

Orientador: Dr.ª Ana Luísa Pereira 

 

________________________________________________ 

 

 

 

Tutor FFUP: Prof.ª Susana Casal  

 

________________________________________________ 

 

 

 

Setembro de 2017



Declaração de Integridade 

 

Eu, Cristina Isabel Ferreira Nunes, abaixo assinado, nº 201201105, aluno do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, declaro ter atuado com 

absoluta integridade na elaboração deste documento. 

Nesse sentido, confirmo que NÃO incorri em plágio (ato pelo qual um indivíduo, mesmo por 

omissão, assume a autoria de um determinado trabalho intelectual ou partes dele). Mais declaro que 

todas as frases que retirei de trabalhos anteriores pertencentes a outros autores foram referenciadas 

ou redigidas com novas palavras, tendo neste caso colocado a citação da fonte bibliográfica. 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, ____ de __________________ de ______ 

 

Assinatura: ______________________________________ 

  



 

ii 
 

Agradecimentos  
 

Em primeiro lugar, um agradecimento ao Dr. Paulo Carinha por me ter possibilitado a 

realização do estágio nos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar de São João, EPE.  

 

Em segundo lugar, queria agradecer à Dra. Ana Luísa Pereira pela sua disponibilidade, por 

me ter acolhido e me ter dado uma visão geral sobre as várias áreas de intervenção dos Serviços 

Farmacêuticos, e principalmente por me ter explicado sempre tudo com a maior paciência. 

 

Resta-me agradecer aos restantes profissionais dos Serviços Farmacêuticos do Centro 

Hospitalar de São João que tive a possibilidade de conhecer e trabalhar. Obrigada pela colaboração, 

disponibilidade, transmissão e partilha de conhecimentos e competências e por me terem tornado 

uma farmacêutica mais capaz. 

  



 

iii 
 

 

Índice geral 
 

Índice geral ........................................................................................................................................ iii 

Lista de abreviaturas .......................................................................................................................... v 

Índice de Anexos ............................................................................................................................... vi 

Índice de Tabelas ............................................................................................................................... vi 

Índice de Figuras ............................................................................................................................... vi 

Introdução .......................................................................................................................................... 1 

1. Enquadramento do Centro Hospitalar São João ......................................................................... 2 

1.1. Funcionamento, organização e integração do Centro Hospitalar São João  ....................... 2 

1.2. Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar São João .................................................... 3 

1.2.1. Organização dos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar São João  ..................... 3 

1.2.2. Comissões de apoio técnico  ............................................................................................ 4 

1.2.3. O sistema informático  ..................................................................................................... 5 

2. Gestão e aprovisionamento de stocks de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos 

médicos.  ............................................................................................................................................ 6 

2.1. Gestão de stocks  ..................................................................................................................... 6 

2.2. Código Hospitalar Nacional do Medicamento (CHNM) ........................................................ 6 

2.3. Indicadores de gestão (IG) ...................................................................................................... 7 

2.4. Sistemas e critérios de aquisição de produtos farmacêuticos  ................................................. 7 

3. Sistemas de Distribuição e dispensa de medicamentos  ................................................................. 8 

3.1. Distribuição tradicional  .......................................................................................................... 9 

3.1.1. Distribuição de Reposição de Stocks nivelados  .............................................................. 9 

3.1.2. Distribuição Automatizada de Medicamentos: Pyxis MedStation®  ............................... 9 

3.2. Distribuição individual diária em dose unitária  ................................................................... 10 

3.3. Unidade de Cuidados Farmacêuticos Ambulatório (UFA)  .................................................. 11 

3.3.1. Unidade de Hospital de Dia de Ambulatório  ................................................................ 12 

3.4. Distribuição personalizada e por circuitos especiais ............................................................. 13 

3.4.1. Psicotrópicos e estupefacientes  ..................................................................................... 13 

3.4.2. Hemoderivados............................................................................................................... 15 

3.4.3. Anti-infeciosos  .............................................................................................................. 15 

4. Manipulação Clinica: Produção e Controlo de medicamentos .................................................... 16 

4.1. Unidade de Manipulação de Medicamentos Não Estéreis  ................................................... 17 

4.1.1. Receção e armazenamento de Matérias-Primas (MP) .................................................... 18 

4.1.2. Validação de requisições e prescrições  ......................................................................... 18 



 

iv 
 

4.1.3. Preparação de MMNE e respetiva conferência  ............................................................. 19 

4.1.4. Garantia/ controlo de qualidade de MMNE  .................................................................. 20 

4.2. Unidade de Manipulação de Medicamentos Estéreis ] .......................................................... 20 

4.2.1. Nutrição Parentérica  ................................................................................................ 22 

4.2.1.1. Tipos de Bolsas  ...................................................................................................... 22 

4.2.1.2. O papel do farmacêutico em assegurar a qualidade, segurança e efetividade da 

preparação [] .......................................................................................................................... 22 

4.2.1.3. Produção de bolsas parentéricas  ...................................................................... 23 

4.3. Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos  ...................................................... 24 

4.3.1. Organização da UCPC  ............................................................................................ 25 

4.3.2. Procedimento de validação de prescrições médicas contendo citotóxicos  .............. 25 

4.3.3. Procedimento de Elaboração das ordens de preparação  .......................................... 26 

4.4. Unidade de Reembalagem  ............................................................................................... 27 

5. Unidade de Ensaios Clínicos  ................................................................................................... 30 

6. Informação sobre medicamentos  ............................................................................................. 31 

6.1. Farmacovigilância ................................................................................................................. 31 

7. Trabalhos Realizados ............................................................................................................... 32 

7.1. Protocolo de atuação em caso de extravasamento ............................................................ 32 

Bibliografia: ..................................................................................................................................... 39 

Anexos.............................................................................................................................................. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

v 
 

Lista de abreviaturas 
AIM Autorização Introdução no Mercado 

AO Assistente Operacional 

BFP Boas Práticas de Fabrico 

CA Conselho de Administração 

CES Comissão Ética para a Saúde 

CFL Câmara de fluxo laminar  

CFT Comissão Farmácia Terapêutica 

CHNM Código Hospitalar Nacional do Medicamento  

CHSJ Centro Hospitalar São João 

CPC HS Companhia Portuguesa de Computadores, Healthcare Solutions, S.A  

DCI Denominação Comum Internacional  

DGS Direção-Geral da Saúde 

DIDDU Distribuição Individual Diária de medicamentos em Dose Unitária  

DL Decreto-Lei 

EPE Entidade Pública Empresarial 

FDS Fast Delivery System 

FF Forma Farmacêutica 

FHNM Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos  

FTP Ficha Técnica de Preparação 

HD Hospital de Dia 

HEPA High Efficiency Particulate Air  

IG Indicadores de Gestão 

MICF Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

MN Misturas Nutritivas 

MP Matéria-prima 

PE Ponto de encomenda 

RCM Resumo das Características do Medicamento 

SC Serviço Clinico 

SF Serviços Farmacêuticos 

SGICM Sistema de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento  

SiNATS Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde  

TDT Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 

UEC Unidade de Ensaios Clínicos  

UFA Unidade Farmácia Ambulatório 

UMC Unidade de Manipulação Clinica 

UMME Unidade de Manipulação de Medicamentos Estéreis 

UMMNE Unidade de Manipulação de Medicamentos Não-Estéreis 

UPCIRA Unidade de Prevenção e Controlo da Infeção 

UPCP Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos 

UR Unidade Reembalagem 

 

 

  



 

vi 
 

Índice de Anexos 
Anexo 1 - Organograma serviços farmacêuticos CHSJ ................................................................... 44 

Anexo 2 - Modelo 1509 do ICNM ................................................................................................... 45 

Anexo 3 - Registo de saídas diárias de estupefacientes ................................................................... 46 

Anexo 4 – Nota de devolução de Estupefacientes, Psicotrópicos e benzodiazepinas ...................... 47 

Anexo 5 - Modelo 1804 Requisição de Hemoderivados .................................................................. 48 

Anexo 6 - Modelo 271 Requisição de Antimicrobianos .................................................................. 49 

Anexo 7 -Mapa relacional ................................................................................................................ 49 

Anexo 9  -Registo de preparação de citotóxicos .............................................................................. 50 

Anexo 8 - Ficha técnica de preparação de uma bolsa parentérica .................................................... 51 

Anexo 10 - Resumo dos procedimentos diários da UCPC, de acordo com a zona e o operador ..... 52 

Anexo 11  - Circuito experimental ................................................................................................... 53 

 

Índice de Tabelas  
Tabela 1 - Procedimentos padronizados ........................................................................................... 17 

Tabela 2 - Procedimentos padronizados MME ................................................................................ 21 

Tabela 3 - Resumo dos fatores que afetam a estabilidade/compatibilidade das misturas nutritivas 23 

Tabela 4 - Classificação dos citotóxicos de acordo com o tratamento imediato no caso de 

extravasamento ................................................................................................................................. 32 

Tabela 5 - Medidas específicas ........................................................................................................ 34 

Tabela 6 - Medidas gerais* .............................................................................................................. 34 

Tabela 7- Componentes do kit de extravasamento ........................................................................... 35 

Tabela 8 - Outros medicamentos incluídos no CHSJ ....................................................................... 37 

Tabela 9 - Classificação dos fármacos citotóxicos de acordo com o seu potencial para causar 

necrose quando administrado fora da veia – extravasamento (NHS)............................................... 38 

 

Índice de Figuras 
Figura 1 - Ficha Técnica de Preparação (FTP)................................................................................. 19 

Figura 2 - Suspensão oral de Vigabatrina 50mg/ml e respetiva FTP ............................................... 20 

Figura 3 – Enchimento de bolsas para preparação da mistura nutritiva e respetiva e verificada pelo 

farmacêutico supervisor ................................................................................................................... 24 

Figura 4 - Modelo de rótulo do citotóxico ....................................................................................... 27 

Figura 5 - Auto-Print Unit Dose System - Grifols ........................................................................... 28 

Figura 6 - FDS® (Fast Delivery System) ......................................................................................... 29 

  

file:///C:/Users/Cristina/Downloads/RFH%20-%20CHSJ%20C&S%20-criiiiis.docx%23_Toc491340592
file:///C:/Users/Cristina/Downloads/RFH%20-%20CHSJ%20C&S%20-criiiiis.docx%23_Toc491340593
file:///C:/Users/Cristina/Downloads/RFH%20-%20CHSJ%20C&S%20-criiiiis.docx%23_Toc491340598
file:///C:/Users/Cristina/Downloads/RFH%20-%20CHSJ%20C&S%20-criiiiis.docx%23_Toc491340599
file:///C:/Users/Cristina/Downloads/RFH%20-%20CHSJ%20C&S%20-criiiiis.docx%23_Toc491340600
file:///C:/Users/Cristina/Downloads/RFH%20-%20CHSJ%20C&S%20-criiiiis.docx%23_Toc491340602
file:///C:/Users/Cristina/Desktop/Relatório%20CHSJ%20Cristina%20e%20Sara.docx%23_Toc491875029
file:///C:/Users/Cristina/Desktop/Relatório%20CHSJ%20Cristina%20e%20Sara.docx%23_Toc491875030
file:///C:/Users/Cristina/Desktop/Relatório%20CHSJ%20Cristina%20e%20Sara.docx%23_Toc491875031
file:///C:/Users/Cristina/Desktop/Relatório%20CHSJ%20Cristina%20e%20Sara.docx%23_Toc491875031
file:///C:/Users/Cristina/Desktop/Relatório%20CHSJ%20Cristina%20e%20Sara.docx%23_Toc491875032
file:///C:/Users/Cristina/Desktop/Relatório%20CHSJ%20Cristina%20e%20Sara.docx%23_Toc491875033
file:///C:/Users/Cristina/Desktop/Relatório%20CHSJ%20Cristina%20e%20Sara.docx%23_Toc491875034


 

1 
 

Introdução 
 

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) implica a realização de um estágio 

curricular final, onde é dada a oportunidade a cada estudante de realizar uma parte do seu estágio em 

Farmácia Hospitalar. Desta forma, foi-nos possível fazer este estágio nos serviços farmacêuticos (SF) 

do Centro Hospitalar de São João (CHSJ). 

Durante o MICF, os conhecimentos adquiridos sobre esta área são muito escassos, falha esta que 

pode em parte ser colmatada com os conhecimentos adquiridos durante o estágio Hospitalar. Neste, 

o estagiário contacta com as várias áreas de intervenção do farmacêutico contactando com 

competências técnicas e científicas do farmacêutico em ambiente hospitalar. 

Neste relatório serão abordadas as várias áreas do CHSJ onde os farmacêuticos exercem as suas 

funções, a estrutura física e organizacional do hospital. 
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1. Enquadramento do Centro Hospitalar São João 
 

1.1. Funcionamento, organização e integração do Centro Hospitalar São 

João [1-4] 

O CHSJ destaca-se pela sua constante relação com a investigação e ensino, compartilhando as suas 

instalações com a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. A principal missão do CHSJ é 

a prestação de cuidados de saúde diferenciados com qualidade e eficiência; investigação e 

desenvolvimento científico e tecnológico; formação pré e pós-graduada. 

O CHSJ localiza-se na cidade do Porto e presta assistência direta a população das freguesias do 

Bonfim, Paranhos, Campanhã e Aldoar, dentro do concelho do Porto, bem como aos concelhos da 

Maia e Valongo. Atualmente, conta com 33 especialidades médicas e uma imensa diversidade de 

meios complementares de diagnóstico e terapêutica.  

A abrangência dos serviços de saúde a um grande número de pessoas e toda a organização do hospital 

tornam o CHSJ uma referência nacional. No ano 2005, por forma a garantir à população da Região 

Norte o acesso a cuidados de saúde, e adequando os recursos disponíveis às necessidades de forma a 

cumprir políticas e programas de saúde na sua área de intervenção, o Hospital São João passou a ser 

uma Entidade Pública Empresarial (EPE). Mais tarde fundamentalmente devido á necessidade de 

redução de custos tanto a nível de recursos humanos como a nível das infraestruturas mas sempre 

com o intuito de melhorar continuamente a prestação de cuidados de saúde, e segundo o Decreto-lei 

(DL) n.º 30/2011 de 2 de Março, surge a fusão do Hospital de São João e o Hospital de Nossa Senhora 

da Conceição em Valongo, nascendo assim o CHSJ.  

O CHSJ organiza-se em níveis intermédios de gestão, que por sua vez agrupam serviços. Para além 

da área de produção clínica, existe a área de apoio e suporte, que por sua vez é dividida em vários 

centros, como o Centro de Logística, Compras e Património, onde se inserem os Serviços 

Farmacêuticos.  

O órgão máximo que coordena o CHSJ é o Conselho de Administração (CA). Este recebe o apoio 

das várias comissões existentes no hospital nomeadamente a Comissão de Ética para a Saúde (CES), 

Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), Unidade de Prevenção e Controlo da Infeção 

(UPCIRA), Comissão da Qualidade e Segurança do Doente, Comissão de Coordenação Oncológica, 

Comissão Técnica de Certificação da Interrupção da Gravidez e, por fim, a Comissão Hospitalar de 

Transfusão.  
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1.2. Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar São João   

 

1.2.1. Organização dos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar São João [4-7] 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares, regulamentados por diploma governamental constituem 

uma estrutura importante dos cuidados de saúde dispensados em meio hospitalar. A sua missão 

envolve todo o circuito do medicamento, da seleção á dispensa, objetivando dispensar medicações 

seguras e adequadas ao doente. 

Assim sendo, a FH define-se como órgão de abrangência assistencial, técnico-científica e 

administrativa, dirigido pelo farmacêutico, e dotado de autonomia técnica e científica, embora ligado 

hierarquicamente à direção do hospital e integrada funcionalmente com as demais unidades de 

assistência ao paciente. 

A direção dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares é obrigatoriamente assegurada por um 

farmacêutico hospitalar. No CHSJ, os serviços farmacêuticos operam 24 horas por dia, são dirigidos 

pelo Dr. Paulo Carinha, sendo responsável por todas as unidades que os compõem: a Farmácia 

Central, a Unidade de Manipulação Clínica (UMC), a Unidade Centralizada de Preparação de 

Citotóxicos (UCPC), a Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA) e ainda a Unidade de Ensaios 

Clínicos (UEC). 

A integração das unidades da FH no hospital e diversos serviços clínicos é conseguida por diferentes 

intervenientes: Farmacêuticos, Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), Assistentes 

operacionais (AO) e Assistentes técnicos, que articulados entre si e tendo por base organizacional os 

SF asseguram a terapêutica medicamentosa aos doentes com qualidade, eficácia e segurança, 

garantindo o uso racional dos medicamentos, integrando as equipas de cuidados de saúde, assim 

como a promoção de ações de investigação científica e de ensino. 

Deste modo, os profissionais de saúde pertencentes aos SF são responsáveis pela implementação e 

monitorização da política de medicamentos, definida no Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos (FHNM) e pela CFT. O organograma referente aos serviços farmacêuticos do CHSJ 

encontram-se representado no Anexo 1. 

 

Em jeito de sumário, as funções dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares, são:  

1. A seleção e aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos;  

2. O aprovisionamento, armazenamento e distribuição dos medicamentos experimentais e os 

dispositivos utilizados para a sua administração, bem como os demais medicamentos já 

autorizados, eventualmente necessários ou complementares à realização dos ensaios 

clínicos;  

3. A produção de medicamentos;  

4. A análise de matérias-primas e produtos acabados;  
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5. A distribuição de medicamentos e outros produtos de saúde;  

6. A participação em Comissões Técnicas (Farmácia e Terapêutica, Infecção Hospitalar, 

Higiene e outras);  

7. A Farmácia Clínica, Farmacocinética, Farmacovigilância e a prestação de Cuidados 

Farmacêuticos;  

8. A colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos;  

9. A participação nos Ensaios Clínicos;  

10. A colaboração na prescrição de Nutrição Parentérica e sua preparação;  

11. A Informação de Medicamentos;  

12. O desenvolvimento de ações de formação. 

 

1.2.2. Comissões de apoio técnico [5-7] 

As comissões de apoio técnico são órgãos de carácter consultivo que têm por função colaborar com 

o conselho de administração, de forma a coordenar da melhor forma a rede de órgãos e serviços que 

constituem o hospital.  

São exemplos de comissões de apoio técnico do CHSJ:  

a)Comissão de Ética para a Saúde (CES) ;  

b)Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT);  

c)Comissão de Controlo da Infeção (CCI) ;  

d)Comissão da Qualidade e Segurança do Doente;  

e)Comissão de Coordenação Oncológica ;  

f) Comissão Técnica de Certificação da Interrupção da Gravidez ;  

g)Comissão Hospitalar de Transfusão.  

 

As comissões que mais contactamos ao longo do estágio foram a CES e CFT.  

As grande parte das comissões técnicas têm como função definir e fazer cumprir as políticas de 

utilização do medicamento e produtos farmacêuticos, promovendo o seu uso de forma segura e 

eficaz. A integração do farmacêutico nestas equipas multidisciplinares facilita a comunicação entre 

os diferentes profissionais de saúde no que diz respeito ao medicamento, uma vez que o farmacêutico 

tem maior conhecimento nesta área. 

A CES é um órgão consultivo, multidisciplinar e independente constituído por 9 membros. Durante 

o nosso estágio contactamos com uma nova realidade, a utilização de medicamentos off-label.  A 

prescrição off-label  de medicamentos, corresponde à utilização de medicamentos para uma 

indicação terapêutica diferente daquela que está indicada no RCM, isto é para indicações 

terapêuticas, grupo etário, dose, forma farmacêutica ou via de administração diferente das aprovadas. 

Sempre que seja necessário submeter à CES um pedido, deverão constar o consentimento informado 
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do utente ou representante legal; a informação clínica, assim como uma sustentação bibliográfica. 

Após receção do parecer da CES, o mesmo é encaminhado à DC onde é tomada a decisão final.   

A CFT é constituída no máximo por seis membros, igual parte de médicos e farmacêuticos, 

funcionando como órgão de ligação entre os SC e os SF. Compete-lhe a elaboração de adendas ou 

exclusões ao FHNM, emissão de pareceres sobre a utilização dos medicamentos em ambiente 

hospitalar e elaborar a lista de medicamentos de urgência que devem existir nos Serviços Clínicos 

(SCs), tendo em vista não só a razão eficácia/custos do tratamento do doente mas também a 

racionalidade na gestão de stocks. 

Por sua vez, a UPCIRA tem como principais objetivos prevenir, detetar e controlar as infeções no 

centro hospitalar, promovendo iniciativas nesse âmbito, em conjunto com os vários departamentos, 

serviços, unidades e demais órgãos técnicos e desenvolver três grandes áreas de intervenção: 

vigilância epidemiológica, formação, elaboração e divulgação de normas e recomendações de boas 

práticas.  

 

1.2.3. O sistema informático [8] 

Os SF dispõem do Sistema de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento (SGICM®), que se 

encontra sob a responsabilidade da Companhia Portuguesa de Computadores, Healthcare Solutions, 

S.A (CPC HS), explorado pela Glintt®. A utilização do SGICM traduz-se numa mais-valia para os 

SFA, uma vez que permite executar online uma série de tarefas, assegurando uma melhor qualidade 

do Serviço relativamente à redução de tempo, número de erros e custos. Este sistema além de permitir 

a consulta integral do circuito do medicamento possibilita a avaliação e gestão dos diferentes 

parâmetros intervenientes. Desde os níveis de stock, criação de pontos de encomenda, detalhes de 

prescrição, e permite igualmente criar e consultar as fichas dos produtos, onde temos dados como o 

Código Hospitalar Nacional do Medicamento (CHNM) que corresponde ao código referente à grupo 

famacoterapêutica do medicamento, DCI, dosagem, forma farmacêutica, via de administração. Estas 

fichas podem ainda incluir o preço medio global, laboratório fornecedor, condições de conservação 

e estabilidade do produto. Assim o SGICM® traduz-se num sistema muito prático, funcional e 

intuitivo de trabalho que contribui para o correto controlo e movimentação de produtos, através do 

acompanhamento seguro e eficiente do medicamento ao longo do todo o seu circuito, desde que este 

é adquirido, prescrito e até dispensado e administrado ao doente, tendo sempre em consideração o 

uso racional do mesmo, associado ao menor custo e à maior rotatividade, prestando desta forma um 

serviço melhorado a todos os utentes. 
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2. Gestão e aprovisionamento de stocks de medicamentos, produtos 

farmacêuticos e dispositivos médicos. [2] 
 

A gestão de medicamentos é o conjunto de procedimentos realizados pelos SF que garantem o bom 

uso e dispensa dos medicamentos em perfeitas condições aos doentes do hospital. É da 

responsabilidade destes também a manutenção de stocks dos produtos de forma a evitar a sua rutura 

ou excesso, minimizando também os custos do stock imobilizado.  

A gestão de medicamentos tem várias fases, começando na sua seleção, aquisição e armazenagem, 

passando pela distribuição e acabando na administração do medicamento ao doente. A seleção de 

medicamentos para o hospital deve ter por base o FHNM e as necessidades terapêuticas dos doentes 

do hospital. 

Aqui, as especialidades farmacêuticas encontram-se ordenadas por DCI e ordem alfabética, seguindo 

a regra FEFO (First expire, First out). Alguns medicamentos, pelas suas especificidades encontram-

se ordenadas, e  armazenadas em armários próprios e fora da ordem comum. (antimicrobianos, 

citostáticos, formas oftalmológicas, material de penso, medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos que não fazem parte do formulário hospitalar em vigor no CHSJ). No cofre estão 

acondicionados os medicamentos de acesso restrito (estupefacientes, benzodiazepinas e 

psicotrópicos). Este setor possui também dois frigoríficos dotados de registo automático de 

temperatura, que deve ser mantida entre os 2º e 8ºC.  

 

2.1. Gestão de stocks [2] 

A gestão de stocks consiste em verificar periodicamente a quantidade e o prazo de validade dos 

produtos em stock, sendo um processo contínuo. Assim, é responsabilidade dos SFA estes 

procedimentos de modo que os stocks se adequem às necessidades terapêuticas dos doentes do 

hospital, e por este motivo esta gestão é um processo dinâmico sujeito a alterações consoante essas 

necessidades.  

A gestão de stocks dos produtos farmacêuticos, é efetuada informaticamente, com atualização 

automática de existências.  

 

2.2. Código Hospitalar Nacional do Medicamento (CHNM) [8-10] 

O CHNM consiste num sistema de codificação atribuído pelo INFARMED,  a todos os 

medicamentos com autorização de introdução no mercado (AIM) ou autorização de utilização 

especial (AUE) e que é aplicado obrigatoriamente a todos os medicamentos utilizados nos hospitais 

e outros serviços do SNS. Desta forma, estes podem aceder de forma automática a um conjunto de 

informações relevantes para a prática de farmácia hospitalar. 
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Consiste num código sequencial constituído por 7 dígitos + 1, sendo este último de controlo, sendo 

que cada código corresponde à associação de 6 critérios: denominação comum internacional (DCI); 

forma farmacêutica (FF); dosagem; tipo de recipiente; quantidade e via de administração. 

Através do CHNM, o hospital também poderá aceder à informação sobre o estado de comercialização 

e prazos de escoamento para medicamentos caducados, revogados e embalagens retiradas.  

Os hospitais e outras entidades do SNS deverão carregar mensalmente na página eletrónica do 

INFARMED dois ficheiros com a informação relativa ao consumo de medicamentos e à gestão do 

doente.  

 

2.3. Indicadores de gestão (IG) 

Os indicadores de gestão usam-se como parâmetros importantes que auxiliam na gestão de produtos 

uma vez que demonstram a tendência de consumo e rotatividade dos produtos. Nos serviços do CHSJ 

os IG que estão parametrizados para cada produto são: dias de ponto de encomenda (PE) , stock 

máximo, stock mínimo e stock de segurança, sendo o PE que dá informação para a realização de 

novo pedido. Através do SGICM® é feita uma atualização automática do PE em função dos 

consumos. 

 

2.4. Sistemas e critérios de aquisição de produtos farmacêuticos  [11-12] 

A seleção de fornecedores e emissão de encomendas de  medicamentos deverá ser feita pelos serviços 

de aprovisionamento, juntamente com os SF.  

Os procedimentos para aquisição de medicamentos a nível hospitalar, segundo o DL n.º 18/2008 de 

29 de janeiro incluem: 

 

 Concursos públicos realizados pela Administração Central do Sistema de Saúde, IP 

(ACSS). A ACSS disponibiliza um “Catálogo de Aprovisionamento Público da Saúde” 

facilitando a aquisição de bens e serviços, disponibilizando a listagem de todos os concursos 

a decorrer, a descrição e atributos gerais dos produtos, entre outras informações.  

 

 Concurso por ajuste direto. Processo através do qual a entidade adjudicante convida 

diretamente uma ou várias entidades à sua escolha a apresentar uma proposta. Recorre-se a 

este procedimento quando determinado produto é exclusivo, através de negociação direta, 

tentando a obtenção de um preço vantajoso. 

 

Caso haja medicamentos/DM/produtos farmacêuticos que não fazem parte da lista da ACSS, pode 

promover-se concursos públicos pelos Hospitais Nacionais. Estes concursos mais restritos, que 
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envolvem produtos específicos, despesas de novo e acima dos 25KEur/ano requerem aprovação pelo 

Secretário de Estado.  

 

Foi criado o Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde (SiNATS) onde se procede à 

avaliação técnica, terapêutica e económica das tecnologias de saúde, suportada num sistema de 

informação que recolhe e disponibiliza informação para todas as entidades que pretendam decidir da 

qualidade, economia, eficácia, eficiência e efetividade da utilização de medicamentos e dispositivos 

médicos ou outras tecnologias de saúde. A avaliação das tecnologias de saúde abrange, 

nomeadamente, a avaliação técnica, a avaliação de diagnóstico e ou terapêutica e a avaliação 

económica. Quando se pretende adquirir um medicamento sem avaliação económica concluída o 

hospital pode pedir ao INFARMED uma AUE. 

 

3. Sistemas de Distribuição e dispensa de medicamentos [13]  
 

Os Serviços Farmacêuticos são responsáveis pela correta, segura e efetiva utilização dos 

medicamentos do hospital. Compete aos farmacêuticos garantir a eficácia dos processos de 

distribuição do medicamento com consequente racionalização do seu uso. É imperativo que os SF 

encontrem alternativas, nomeadamente através da automatização e da informática, que facilitem as 

suas tarefas e sejam mais efetivas para o hospital, tanto em termos clínicos como económicos.  

 

A distribuição de medicamentos pressupõe a análise e interpretação da prescrição médica, interação 

da trilogia médico/farmacêutico/enfermeiro para uma boa utilização do medicamento. O 

farmacêutico assume a responsabilidade de assegurar o fornecimento do medicamento correto, sob 

o cumprimento da prescrição médica proposta e, adaptado às necessidades clínicas de cada doente, 

a um menor custo.  

O despacho publicado pelo Ministério da Saúde no Diário da República a 28 de Janeiro de 1992 

regulamenta o sistema de Distribuição Individual Diária de medicamentos em Dose Unitária 

(DIDDU). Embora este tipo de distribuição seja considerado como o mais seguro e eficaz, na prática 

existem vários métodos de dispensa e de distribuição de medicamentos que muitas vezes se 

complementam num mesmo serviço. Assim sendo, se a prescrição for clássica ou tradicional os 

sistemas preferenciais são reposição de stocks por níveis ou requisição individualizada ou 

personalizada (imunomoduladores, citotóxicos, anti-infeciosos). Se a prescrição médica for 

eletrónica os serviços preferenciais são a reposição de stocks por níveis, Pyxis® ou DIDDU. Existem 

ainda circuitos especiais de medicamentos sujeitos a controlo como é o caso dos estupefacientes, 

psicotrópicos e hemoderivados.  
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3.1. Distribuição tradicional [14-15] 

A distribuição Tradicional (DT) constitui o sistema de distribuição mais antigo dos SF, e baseia-se 

num stock de medicamentos e produtos farmacêuticos existentes no SC, ao qual um enfermeiro pode 

recorrer para cumprimento da prescrição médica. Normalmente não está associada a uma PM 

eletrónica e deste modo, o stock é resposto semanalmente, e a sua dispensa pode ser feita por 

reposição de stock ou por reposição individualizada por doente. 

Nos cuidados intensivos é efetuada a dispensa através de um sistema semiautomático de distribuição 

por reposição, o Pyxis MedStation ®. No entanto, os armários de urgência e os carros de urgência 

ainda funcionam com a DT por reposição de stocks nivelados.  

 

3.1.1. Distribuição de Reposição de Stocks nivelados [13]  

Este tipo de distribuição tem como base a existência de um stock fixo de medicamentos em cada SC. 

Normalmente é um stock idealizado para uma semana de consumo, de acordo com os medicamentos 

mais usados em cada serviço, sendo que este é reposto semanalmente, de acordo com as definições 

previamente acordadas entre farmacêuticos, médicos e enfermeiros do SC em questão.  A grande 

desvantagem prende-se na impossibilidade do farmacêutico controlar ou antecipar quaisquer erros 

na prescrição ou interações medicamentosas, sendo a sua intervenção posterior à administração.  

Os armários de urgência são abrangidos por este tipo de distribuição e consistem em pequenos 

armários de medicamentos que estão disponíveis em cada SC e que naturalmente variam consoante 

as necessidades de cada um. Este modo de distribuição aplica-se sempre que um enfermeiro 

necessitar de medicação para uma PM fora do período de funcionamento da DIDDU.  

 

3.1.2. Distribuição Automatizada de Medicamentos: Pyxis MedStation® [16-17] 

O Pyxis MedStation ® é um sistema de armazéns avançados (armário informatizado – estações) nos 

serviços clínicos, geridos por uma consola central localizada nos SF. Consistem num conjunto de 

armários semiautomáticos de dispensa e armazenamento de fármacos.   

O objetivo da sua criação foi aumentar a eficiência do processo de dispensa e distribuição de 

medicamentos, melhorar a gestão da informação e imputar custos por doente. Nos CHSJ existem 16 

equipamentos distribuídos por vários serviços. Estão implementados maioritariamente nas Unidades 

de Cuidados Intensivos, onde se encontram doentes clinicamente instáveis que requerem uma rápida 

atualização da terapêutica, e por isso necessitam de um serviço de dispensa mais rápido. Além destes, 

o Pyxis® está também implementado nos SCs onde os doentes permanecem pouco tempo, como 

blocos operatórios.  

Este sistema é constituído por um ecrã que orienta o acesso aos medicamentos e por um conjunto de 

gavetas que apresentam diferentes níveis de segurança. Cada estação é constituída por gavetas, 

colunas e frigorífico. Estas gavetas com diferentes níveis de segurança, facilitam a cedência de 
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medicamentos controlados, como os estupefacientes e psicotrópicos. Estão divididas em três níveis 

de segurança (máxima, intermédia e reduzida). As gavetas de segurança reduzida, as colunas e o 

frigorífico dispensam os medicamentos armazenados no respetivo local, mas é possível aceder a toda 

a medicação. As gavetas de segurança intermédia disponibilizam a quantidade total existente do 

medicamento prescrito, mas os outros medicamentos encontram-se inacessíveis. Por último, as 

gavetas de segurança máxima são as que dispensam medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

de forma unitária, de acordo com a PM.  

O seu funcionamento baseia-se numa cadeia de processos: todos os nomes dos doentes internados 

no serviço clínico estão visíveis no ecrã da estação, no entanto a retirada da terapêutica só poderá ser 

efetuada após prescrição médica e nos horários definidos. A consola central localizada nos SF 

permite consultar as quantidades de medicamentos existentes em cada serviço, em tempo real. Todos 

os movimentos ficam registados. Os fármacos armazenados, têm predefinido um stock máximo e um 

stock mínimo definido pelo farmacêutico responsável em cooperação com o diretor do SC e o 

enfermeiro-chefe, sendo repostos diariamente pelo TDT com o auxílio de AO.  

Existem, no entanto, certos fármacos que são distribuídos posteriormente por um circuito extra-

Pyxis®, em paralelo de DIDDU, correspondendo aos fármacos que não existem nestes armazéns 

avançados. 

O farmacêutico consegue aceder ao perfil clínico do doente através da PM eletrónica. O mesmo se 

aplica ao enfermeiro, melhorando o acompanhamento farmacológico, diminuindo os erros de 

administração e reduzindo o consumo de medicamentos. Facilita ainda o controlo ao nível da gestão 

de stocks pela criação contínua de inventários e também um controlo mais eficaz dos prazos de 

validade. Contudo trata-se de um sistema de custo elevado, que não abrange medicamentos 

volumosos e que necessita de uma reorganização estrutural perante uma grande variação de 

consumos. 

 

3.2. Distribuição individual diária em dose unitária  [13,  15,  18] 

O sistema DIDDU objetiva a distribuição dos medicamentos por doente, de acordo com uma PM e 

de uma forma unitária, para um período de 24 horas, exceto ao sábado que se dispensa para um 

período de 48 horas.  

O circuito inicia-se com uma PM, que é validada pelo farmacêutico, procedendo-se posteriormente 

à sua preparação onde o TDT prepara a medicação e a coloca em carros com gavetas individualizadas 

para cada doente, que contém o seu nome, o nº da cama  e o SC. Posteriormente, a medicação é 

distribuída aos serviços pelo AO, em horários estabelecidos para entrega do carro de cada SC.  

Para a preparação das gavetas, é feita uma impressão do mapa de preparação onde a informação 

é  transmitida para sistemas semiautomáticos como o Kardex® e Kardex de frio® (temperatura entre 

2 e 8ºC) e também para o Fast Dispensing system® (FDS®), pelo TDT, permitindo a dispensa e 
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preparação da medicação de uma forma rápida, organizada e segura. É necessário antes da entrega 

dos carros ao respetivo SCs, fazer a impressão da listagem de alteradas, que se baseia nas alterações 

de camas e medicamentos que foram introduzidos, retirados ou alterados na PM de cada doente.  

O Kardex® é um sistema semiautomático que consiste num dispositivo rotativo vertical, em que cada 

linha contém gavetas de arrumação, para cada medicamento e/ou FF diferente. Após a receção da 

informação, o sistema informático agrupa todos os doentes por cama em que vão ser administrados 

o mesmo medicamento, sendo que  é feita a distribuição por medicamento primeiro para todos os 

doentes.  

As principais vantagens deste tipo de distribuição são a garantia do cumprimento da prescrição, o 

conhecimento do perfil farmacoterapêutico do doente, diminuição dos erros, o estabelecimento de 

uma sequência de tratamentos farmacológicos, redução do tempo com tarefas administrativas e de 

manipulação do medicamento por parte dos enfermeiros, redução de custos da medicação, aumento 

da rapidez e segurança. No entanto, este tipo de distribuição ainda envolve um grande número de 

profissionais, particularmente no que respeita à reembalagem de medicamentos. 

 

3.3. Unidade de Cuidados Farmacêuticos Ambulatório (UFA)  [2,13,19,20] 

A distribuição de medicamentos a doentes em regime ambulatório constitui um grande avanço no 

tratamento de doentes crónicos. Esta distribuição feita pelos SFA, surge na necessidade de uma 

aproximação entre o farmacêutico e o doente, uma vez que permite o acompanhamento da 

terapêutica, assegurando a sua adesão e atentando aos efeitos adversos, devido ao facto de serem 

dispensados medicamentos que apresentam uma janela terapêutica estreita, exigindo uma 

monitorização frequente para garantia da manutenção da segurança na terapêutica administrada.  A 

existência de um número cada vez mais maior de medicamentos que permitem ao doente iniciar ou 

continuar o plano terapêutico fora do ambiente hospitalar, obrigam a um rigor relativamente ao 

período de cedência, à informação relevante dada ao doente e às condições em que se procede ao ato 

da dispensa ou consulta farmacêutica. A dispensa destes medicamentos é gratuita, pelo que o Sistema 

Nacional de Saúde tem um papel preponderante neste sentido. 

No CHSJ, a UFA localiza-se externamente junto ao Serviço de Urgência. Funciona das 9h às 17h, e 

durante o nosso estágio, devido à grande afluência, o horário foi alterado para 9h às 16h de forma a 

conseguir atender todas as pessoas. Encontra-se em vigor um circuito alternativo de dispensa aos 

doentes de ambulatório, que funciona mediante agendamento prévio feito via telefónica, nos dias 

úteis das 17h-20h e aos sábados das 8h-20h, onde os medicamentos são levantados nos SFA.  

A UFA é constituída por uma sala de espera, zona de atendimento com gabinetes individualizados 

que visam assegurar a confidencialidade e privacidade. Apresenta ainda uma zona de 

armazenamento, gabinete administrativo e zona reservada à devolução de medicamentos.  
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Os medicamentos de frio estão armazenados em vários frigoríficos (2-8ºC), cada um com 

dispositivos de registo de temperatura, de modo a monitorizar a temperatura de armazenamento ao 

longo do tempo, com deteção de não conformidades conforme ocorram. O armazém também 

apresenta armários onde se localizam medicamentos à temperatura ambiente, organizados por DCI e 

por classe farmacoterapêutica. Existe na UFA um sistema semi-automatico de dispensa de 

medicamentos denominado CONSIS, que permite o armazenamento de produtos com maior 

rotatividade, diminuindo deste modo, o espaço de armazenamento e erros. O CONSIS apenas faz a 

dispensa de embalagens completas, por isso, quando necessário, a restante medicação terá que ser 

acrescentada  manualmente pelo farmacêutico.  

Na UFA são dispensados medicamentos aos doentes provenientes de consultas externas, desde que 

fundamentados com PM. Para além dos doentes provenientes do CHSJ, é também disponibilizada a 

medicação aos doentes externos ao CHSJ seguidos em consultas particulares de especialidade, 

acompanhadas da respetiva PM e cujos centros prescritores estejam registados no site da Direção-

Geral da Saúde (DGS) segundo a Portaria 48/2017, de 7 de março.  

A grande maioria dos medicamentos fornecidos na UFA são sustentados por diplomas legais que 

permitem a sua dispensa, onde as patologias abrangidas pela legislação em vigor são publicadas no 

site do INFARMED - Medicamentos de uso humano para utilização em ambulatório - Dispensa 

exclusiva em Farmácia Hospitalar. No entanto, também podem ser consideradas a dispensa de 

medicamentos que não estão em situações contempladas pela legislação. Para isso, tem que ser 

enviado um pedido de dispensa que carece de autorização pelo CA, podendo ser medicação legislada 

ou não, de acordo com as NOC do hospital, este é enviado à DC acompanhado do parecer 

farmacêutico.  

Durante o ato de dispensa, o farmacêutico deve efetuar a validação da PM, tendo que verificar sempre 

se a identificação do doente está correta e se a PM está de acordo com a política do medicamento 

instituída. A cedência de medicamentos deve ser efetuada por períodos de 30 dias, desde que a data 

da consulta o permita ou então a medicação suficiente até à próxima consulta. Por fim, faz-se o débito 

do consumo, colocando sempre o n.º de lote no caso de medicamentos injetáveis (por razões de 

segurança), a seleção dos medicamentos pretendidos e a entrega ao doente juntamente com o devido 

aconselhamento, incluindo as condições de utilização  e de armazenamento quando este requer uma 

conservação no frio, onde o farmacêutico coloca uma etiqueta indicando-o.  

A UFA dispensa igualmente colírios fortificados e colírios imunossupressores não comercializados 

em farmácia comunitária e, por isso, preparados na Unidade de Manipulação Clínica. As condições 

de esterilização requeridas por estes fármacos exigem imprescindivelmente que a sua manipulação 

seja realizada numa câmara de fluxo laminar (CFL) uma vez por semana (quarta-feira), e enviados 

até as 11h de quarta-feira para a UFA. 

 

3.3.1. Unidade de Hospital de Dia de Ambulatório [21] 
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O hospital de dia (HD) é um local onde os doentes recebem de forma programada cuidados de saúde, 

e que por permanecerem sob vigilância por um período inferior a 24 horas e não necessitarem de 

internamento, são recebidos sob a forma de hospital de dia. É constituído por 5 salas: Pediatria, 

Hematologia, Polivalente, Endocrinologia e ainda a sala da Oncologia.   

Para dispensar este tipo de tratamentos, é necessária autorização do CA e como tal, o médico tem a 

responsabilidade de avaliar a situação do doente e justificar convenientemente o tratamento, 

mencionando a duração deste. Todas as autorizações são arquivadas para consulta futura.  

O serviço de enfermagem elabora e organiza o agendamento das sessões dos vários doentes, enviando 

as PM com o respetivo dia do agendamento. A preparação da medicação é feita diariamente na 

véspera de agendamento do tratamento do doente. A sua dispensa e distribuição é efetuada no dia do 

agendamento às 8h00.  

Aquando a validação da prescrição, no campo designado por “Grupo” deverá ser selecionada a 

patologia base que deu origem à PM, contemplando desta forma o diagnóstico principal do doente. 

Apesar de ser da responsabilidade do médico este preenchimento, cabe ao farmacêutico fazê-lo no 

caso da ausência, no ato de dispensa.  

Sempre que o doente não efetue o tratamento agendado, a enfermagem devolve aos SF os respetivos 

medicamentos não administrados, acompanhados por uma nota de serviço.  

Caso a utilização do medicamento não esteja de acordo com as indicações descritas no Resumo das 

Características do Medicamento (RCM) deve ser pedida autorização à CES.  

O objetivo da criação do HD foi garantir o cumprimento da PM, disponibilizando no local e na data 

agendada o medicamento correto, quantidade e qualidade de acordo, na forma adequada para 

administrar a cada doente.  

 

3.4. Distribuição personalizada e por circuitos especiais  

Os circuitos especiais de distribuição aplicam-se a substâncias com características próprias, que 

requerem um controlo acrescido com legislação específica. Estes circuitos aplicam-se a psicotrópicos 

e estupefacientes, hemoderivados e antimicrobianos. 

 

3.4.1. Psicotrópicos e estupefacientes [22-25] 

A distribuição de psicotrópicos e estupefacientes está sujeita a legislação especial pelas suas 

características próprias, muitas vezes sujeitas a atos ilícitos. O INFARMED controla todos os registos 

relativos aos estupefacientes e psicotrópicos, mediante o disposto no artigo 31.º do Decreto 

Regulamentar 61/94 de 12 de Outubro. 

No CHSJ o circuito dessas substâncias faz-se através de uma distribuição mista: distribuição por 

reposição de stock por níveis e a distribuição personalizada. A distribuição inicia-se com uma PM 

por doente, com a devida designação por DCI, dosagem, FF, via de administração e posologia.  
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Em cada SC, os SF e o SC estabelece em conjunto um stock pré-definido de psicotrópicos e 

estupefacientes, exceto para a metadona e sistemas transdérmicos, que envolvem uma prescrição por 

doente. A equipa de enfermagem após a administração, elabora o pedido de requisição de acordo 

com os consumos, de modo a repor sempre as quantidades que foram consumidas. Os  pensos 

transdérmicos de fentanil e de buprenorfina assim como a metadona, possuem um sistema de 

distribuição diferente das outras substâncias, sendo debitados de forma individualizada por doente. 

Este pedido de requisição é feito mediante o impresso de requisição que consta no Anexo 2 - Modelo 

n.º 1509 do INCM. Estas requisições devem possuir determinadas características, nomeadamente: 

serem brancas, autocopiáveis, constituídas por original e duplicado e agrupadas em livros de 100 

requisições. No entanto, nos  SC que possuem Pyxis®, o INFARMED autoriza a substituição do 

modelo n.º 1509 por “Listagens de movimentos – cobranças e créditos, por estação e por paciente”, 

impressas semanalmente. 

No preenchimento do modelo n.º1509, o serviço deve estar corretamente identificado por designação 

e/ou código informático; cada requisição corresponde apenas a um fármaco, identificado pelo seu 

nome genérico, forma farmacêutica, dosagem e respetivo código informático; a requisição de 

fármacos é feita por doente (identificado por nome, nºcama/processo), quantidade administrada por 

toma, o enfermeiro que a administrou e a data de administração, sendo assinada de forma legível 

pelo diretor de serviço ou seu legal substituto, identificado pelo seu n.º mecanográfico. 

O impresso n.º1509 é enviado aos SF em duplicado. Após a sua receção, o farmacêutico deve 

confirmar a requisição, identificando-se mediante assinatura. A cada requisição é atribuído um 

código interno, sob a forma de numeração sequencial mensal para controlo interno, registada 

manualmente no original e num documento de registo de saídas diárias de estupefacientes e 

psicotrópicos (Anexo 3). Posteriormente é efetuado o débito informático dos medicamentos ao 

serviço ou ao doente conforme a condição, que serão entregues com as respetivas requisições. Numa 

sala cofre de armazenamento destas substâncias, o TDT prepara medicação que é conferida por um 

farmacêutico e estes são acondicionados em sacos opacos, identificados com a etiqueta 

“Psicotrópicos e Estupefacientes” juntamente com o serviço que se destina. Posteriormente, o AO 

efetua a entrega, onde o responsável pela entrega, bem como o enfermeiro responsável pela receção 

devem assinar o impresso. O SC ficará com o duplicado e o original será arquivado nos SF, num 

período de 10 anos. 

No caso dos sistemas transdérmicos e metadona, a sua distribuição é apenas dispensados de acordo 

com a PM e as NOC de utilização. Para a dispensa de sistemas transdérmicos é necessária autorização 

da DC, exceto quando são prescritos por um médico especialista da consulta da dor.  

No caso de devolução deste medicamentos, o SC envia juntamente com a medicação uma nota de 

serviço (Anexo 4) onde deve constar o motivo de devolução, o nome do fármaco, dosagem e FF e 

também a quantidade a desenvolver. O farmacêutico deve confirmar a nota, a medicação, o PV e a 

integridade dos invólucros exteriores. Uma vez conforme, este procede então à devolução 
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informática e armazenamento no cofre-armazém. Medicamentos expirados ou danificados são 

identificados e armazenados no cofre-armazém em contentor próprio para incineração até à sua 

inutilização total e procede-se de acordo com o disposto no Decreto-lei nº 15/93 de 22 de janeiro e 

segundo as recomendações do INFARMED. 

 

 

3.4.2. Hemoderivados [26-27] 

Medicamentos hemoderivados têm constituintes ou como excipientes derivados de sangue, 

nomeadamente albumina, fatores de coagulação e imunoglobulinas. Por serem derivados do plasma 

humano, possuem um risco maior de transmissão de doenças infeciosas por via sanguínea, logo 

exigem um maior controlo de rastreabilidade de utilização.  

No Despacho conjunto n.º 1051/2000 de 14 de setembro estão definidos os procedimentos de registo 

da requisição clinica, distribuição de serviços e administração dos medicamentos hemoderivados, 

para que se possa investigar a eventual relação de causalidade entre a administração destes produtos 

e a deteção de doenças infeciosas transmissíveis. Dado o risco biológico que estes medicamentos 

acarretam, a requisição far-se-á sempre acompanhada de certificados de análise emitidos pelo 

INFARMED (CAUL) que asseguram a sua segurança.  

Para a distribuição deste tipo de medicamentos, existe um modelo de registo oficial para oferecer 

uma maior rastreabilidade e um maior controlo (Modelo 1804 - Anexo 5). Os medicamentos 

hemoderivados também seguem um sistema de distribuição personalizada, uma vez que é distribuído 

por doente num período previamente definido. Inicia-se com a PM através do preenchimento dos 

quadros A e B da requisição mencionada pelo médico, que indicam a identificação do doente e do 

prescritor, bem como a identificação do hemoderivado, dosagem, duração do tratamento. A 

requisição é composta por Via Farmácia e Via serviço. O farmacêutico hospitalar no âmbito do 

departamento de hemoderivados é responsável por organizar, coordenar e supervisionar a dispensa e 

distribuição de todos os medicamentos dispensados, bem como registar e controlar essa mesma 

dispensa através do perfil farmacoterapêutico do doente. 

 

3.4.3. Anti-infeciosos [28] 

Apesar se não se regerem por uma legislação específica, os anti-infeciosos são fármacos que devem 

ser sujeitos a um controlo rigoroso, não só devido a fatores econômicos mas principalmente pelos 

riscos envolvidos para  a saúde pública, como é o caso da resistência a antibióticos. O farmacêutico 

tem a responsabilidade de promover o uso racional destes fármacos, para isso, está presente em 

programas de controlo da infeção para diminuir os riscos de infeção e possíveis resistências.  

Os antimicrobianos entram num grupo de prescrição restrita (justificação clínica válida em 

conformidade com as normas do CHSJ ou até autorização da DC). Aqueles que são utilizados fora 
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das indicações aprovadas no RCM (off-label) implicam o parecer da CES seguida de autorização do 

CA devendo o médico ainda preencher um formulário próprio.  

No CHSJ está preconizada a suspensão do antimicrobiano no 7º dia de tratamento, exceto no Serviço 

de Urgência, HD de Hematologia ou HD Polivalente com dispensa para 24 horas. Deve ser fornecida 

a quantidade necessária do fármaco ao tratamento a efetuar, calculado de acordo com dose e 

frequência de administração nos circuitos com distribuição de reposição por níveis. Esta situação tem 

especial importância em neonatologia. 

O circuito especial de distribuição de antimicrobianos inicia-se com a PM eletrónica (DIDDU e 

sistema automatizado de distribuição de medicamentos Pyxis®) ou através do preenchimento de uma 

requisição própria (“Folha de Requisição de Antimicrobianos” – modelo n.º 271 do CHSJ Anexo 6), 

em formato papel, no caso dos SC que não possuem sistema automatizado de distribuição nem 

DIDDU. 

 

4. Manipulação Clinica: Produção e Controlo de medicamentos [29-31] 

 

A manipulação medicamentosa assume um importante papel, garantindo a personalização da 

terapêutica “one size doesn’t fit all” e o preenchimento de nichos não ocupados pela indústria 

farmacêutica.  

O conceito de Manipulação Clínica, surge pela necessidade de se aplicar os princípios dos Cuidados 

Farmacêuticos aos medicamentos manipulados.   

A UMC do CHSJ pratica esta abordagem integrada da prática clínica, tendo como principal missão 

a preparação de medicamentos manipulados com qualidade, seguros e efetivos, cumprindo as boas 

práticas de fabrico, focalizada no doente e no seu perfil fisiopatológico.  

A pediatria e neonatologia são as áreas que mais justificam a intervenção da farmacotecnia. As 

crianças e neonatologia apresentam características metabólicas, fisiológicas e ate patológicas 

próprias, o que as torna uma população especial e diferenciada dos adultos. Como tal a 

farmacoterapia pediátrica não pode basear-se num simples fracionamento das doses usadas nos 

adultos. No entanto existem outras áreas como a dermatologia, gastroenterologia, ginecologia, 

oncologia, otorrinolaringologia e oftalmologia, que também sofrem de necessidade de medicamentos 

manipulados.Todo este processo exige o estabelecimento de relações e interfaces de forma 

indissociável, sem elas a missão de assegurar as necessidades de cada doente não era possível. O 

farmacêutico da UMC desempenha o elo de ligação deste mapa relacional (Anexo 7). 

A UMC do CHSJ encontra-se fisicamente dividida em quatro áreas principais: Unidade de 

Manipulação de Medicamentos Estéreis (UMME), Unidade de Manipulação de Medicamentos não 

estéreis (UMMNE), Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos (UCPC) e Unidade de 

Reembalagem. Estas unidades são responsáveis por todas as operações necessárias até à obtenção do 

manipulado final, desde a receção das matérias-primas, ao processamento e embalagem. De acordo 



 

17 
 

com as boas práticas de fabrico, deve ser designado um farmacêutico responsável por cada unidade 

de preparação. Durante todas as etapas é adotado o método de dupla verificação. 

 

 

 

4.1. Unidade de Manipulação de Medicamentos Não Estéreis [31-32] 

A UMMNE destina-se á preparação de formas farmacêuticas líquidas, semi-sólidas e sólidas, 

principalmente soluções, suspensões, emulsões e pomadas.  

Está dividida em áreas contíguas relativamente à zona de preparação de MM e de acordo com a FF 

a preparar, incluindo as FF orais líquidas, orais sólidas e FF sólidas e semi-sólidas e por fim, a zona 

de quarentena bem como, sala de pesagens, de lavagem do material, armazém e uma área destinada 

à validação farmacêutica. 

Para o acesso à sala de preparação, salas de validação da UMC ou salas com ambiente mais 

controlado é necessário o uso de equipamento específico que inclui túnica, calças, protetores de 

calçado, touca, máscara e bata esterilizada, no caso de preparação de medicamentos em ambiente 

estéril. 

Para garantir a preparação de MM com segurança, eficácia e estabilidade é necessário cumprir 

procedimentos padronizados (Tabela 1) de forma a controlar e erradicar possíveis erros na preparação 

e dispensa destas aos doentes.  

Tabela 1 - Procedimentos padronizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não Estéreis  

 

1. Planeamento da produção 

2. Validação da prescrição 

3. Elaborar ordem de preparação e rótulos 

4. Selecionar matérias-primas e materiais 

5. Preparação de medicamentos 

6. (manual/informático, inclui rotulagem) 

7. Controlo/garantia de qualidade 

8. Aprovação do lote do produto para expedição 

(lote e prazo de validade) 

9. Efetuar consumos 
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Durante o nosso estágio pudemos acompanhar estas atividades, e com o auxílio do farmacêutico 

responsável pela secção concretizar algumas delas. De acordo com o Decreto-Lei n.º 95/2004, de 22 

de Abril, “Em todas elas o farmacêutico assegura da qualidade da preparação, observando para o 

efeito as boas práticas a observar na preparação de medicamentos manipulados em farmácia de 

oficina e hospitalar, aprovadas por portaria do Ministro da Saúde”. E verifica a segurança do 

medicamento, no que diz respeito às doses da ou das substancias ativas e à existência de interações 

que possam por em causa a ação do medicamento ou segurança do doente.  

 

4.1.1. Receção e armazenamento de Matérias-Primas (MP) [31-32] 

Devem ser utilizadas na preparação de um MM matérias-primas inscritas nas Farmacopeias 

Portuguesa/Europeia ou, de outros Estados Partes na convenção relativa à elaboração da Farmacopeia 

Europeia ou ainda, sustentada por documentação científica. A UMC possui uma lista de fornecedores 

autorizados, de acordo com as condições exigidas definida pelo INFARMED. 

As matérias-primas destinadas à preparação de medicamentos manipulados são conferidas á 

semelhança de outras encomendas, com a exceção de se fazerem sempre acompanhar pelo respetivo 

Boletim de análise, e ficha de dados de segurança. Qualquer inconformidade detetada é resolvida de 

imediato, de forma a não gerar erros de stock. O armazenamento é um aspeto de carater essencial e 

é feito de forma a cumprir as normas FEFO: as MP`s separam-se por lotes, dependendo da sua forma 

farmacêutica em gavetas, prateleiras ou frigorífico e de acordo com os cuidados acrescidos ao seu 

manuseamento (corrosivos, inflamáveis…). Apesar de não termos rececionado nenhuma, a perceção 

da necessidade de cumprimento as normas FEFO e a correto armazenamento das matérias-primas foi 

satisfeita; a preparação de um manipulado deve, sempre que possível, ser produzida pelos mesmos 

lotes de MP`s e devem sempre salvaguardar-se as necessidades de acondicionamento. 

 

4.1.2. Validação de requisições e prescrições [32] 

Os pedidos de medicamentos manipulados, como verificado no mapa relacional, podem ter diferentes 

origens: internamento, consulta ou hospital de dia; listagem de mínimos para reposição de stocks de 

armazém avançados Pyxis® e ainda no agendamento de preparação de manipulados para regime de 

ambulatório. A UMC possui um planeamento de fornecimento, bem como de preparação dos 

manipulados de forma a assegurar todos os pedidos da melhor forma.  

Após validação e de acordo serviço prescritor, quantidade necessária do manipulado e a duração da 

cedência a satisfazer, procede-se á elaboração de uma ordem de preparação de medicamentos 

manipulados, através da impressão da respetiva “Ficha Técnica de Preparação” (FTP) disponível no 

sistema informático.  
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O número de lote para os medicamentos manipulados com fichas técnicas já parametrizadas 

informaticamente é atribuído informaticamente, aquando da criação de ordem de preparação.  

 

O rótulo da preparação é impresso em duplicado, colocando-se uma cópia deste no final da ficha 

técnica, como se verifica na Figura 1.  

 

 

4.1.3. Preparação de MMNE e respetiva conferência [31-33] 

O farmacêutico assegura a segurança do medicamento no que respeita as respetivas dosagens das 

substâncias ativas e a inexistência de incompatibilidades e interações que possam por em causa a 

ação e estabilidade do medicamento; deverá igualmente garantir que a preparação do manipulado 

ocorre nas condições exigidas pela natureza do medicamento a preparar e ainda que estão disponíveis 

os documentos necessários para a preparação.  

 

Para tal as pesagens e medições de volumes devem ser efetuadas sob a supervisão de um 

farmacêutico. Á semelhança dos procedimentos adequados de manuseamento de substâncias 

perigosas. As operações devem ser padronizadas, de modo a garantir a reprodutibilidade da qualidade 

Figura 1 - Ficha Técnica de Preparação (FTP) 
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final do manipulado. Cabendo ao farmacêutico supervisionar o correto acondicionamento e 

rotulagem do medicamento preparado, durante o nosso estágio tivemos a oportunidade de 

supervisionar algumas preparações e preparar uma suspensão oral de Vigabatrina (Figura 2). 

 

4.1.4. Garantia/ controlo de qualidade de MMNE [31-33] 

Desta forma, e cumprindo estes procedimentos padronizados, o farmacêutico da UMMNE garante o 

controlo do produto final bem como a qualidade do processo de preparação. A qualidade final do 

medicamento manipulado, dependendo da forma farmacêutica inclui, no mínimo, acondicionamento 

e rotulagem de forma global, a verificação dos caracteres organoléticos, verificação massa/volume e 

pH se aplicável, apenas no caso das soluções/suspensões, e no caso particular das capsulas o teste de 

uniformidade de massa. Os resultados destas verificações devem ser registados na respetiva FTP, 

datados e assinados pelo farmacêutico supervisor. De forma a terminar o processo, com a aprovação 

do lote informático o sistema debita automaticamente as quantidades de matérias-primas utilizadas 

na produção do manipulado e cria a respetiva existência em stock. O farmacêutico consoante o 

destino do manipulado elabora um débito do manipulado. 

 

4.2. Unidade de Manipulação de Medicamentos Estéreis [35-38] 

Esta unidade encontra-se acoplada á anterior, e destina-se á produção de medicamentos estéreis, á 

exceção dos se tratam de medicamentos citotóxicos ou substâncias consideradas perigosas. A UMME 

é constituída pelas diferentes áreas, fisicamente separadas: sala de validação farmacêutica, armazém, 

antecâmara, sala assética, sala de lavagem, sala de apoio e vestiários. 

Os medicamentos estéreis preparados na UMME são:  

1. Preparações de medicamentos injetáveis HD;  

2. Bolsas nutritivas necessárias para os serviços de internamento e para o ambulatório; 

Figura 2 - Suspensão oral de Vigabatrina 50mg/ml e 

respetiva FTP 
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3. Preparação de colírios; 

4. Enzimas (diluição/reconstituição), administradas em HD. 

A manipulação de medicamentos estéreis, na UMME, utiliza técnica asséptica, de forma a minimizar 

as possibilidades de contaminação microbiana por partículas ou agentes pirogénicos, existindo assim 

uma série de requisitos especiais a cumprir. As matérias-primas (medicamentos ou nutrientes) que 

se utilizam na UMME devem cumprir todos os requisitos de esterilidade e qualidade intrínsecos a 

esta área. Na sua produção são seguidas normas adequadas de limpeza e utilizados sistemas efetivos 

de filtração do ar. Estes requisitos encontram-se acessíveis em várias recomendações, editadas por 

diversas instituições internacionais (PIC/S, NIOSH, USP), que têm como objetivo comum 

implementar e uniformizar as Boas práticas de fabrico (BPF) de medicamentos estéreis em ambiente 

hospitalar. Obriga também ao uso de um vestuário específico, adaptado à natureza da preparação, 

nomeadamente farda, proteções plásticas para calçado e touca. Na área de manipulação acresce o 

equipamento individual de proteção, que engloba máscara, bata e luvas estéreis.  À semelhança dos 

outros setores dos SFA existe um planeamento da preparação, de forma a racionalizar o tempo 

despendido na manipulação, otimizando os recursos e a rastreabilidade das preparações produzidas, 

assegurando o correto e seguro tratamento do doente. A equipa de produção propriamente dita da 

UMME é constituída por um FH e três TDT, um deles encontra-se na sala de apoio a preparar o 

material necessário e rotulagem do produto final, dois na sala assética em regime de dupla 

verificação, sendo que um deles (elemento circulante) presta apoio no exterior da câmara.    

São estabelecidos procedimentos gerais e específicos, garantido desta forma a reprodutibilidade do 

processo e um padrão de qualidade (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Procedimentos padronizados MME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estéreis 

 

1. Planeamento da produção 

2. Validação da prescrição 

3. Elaborar ordem de preparação e rótulos 

4. Selecionar matérias-primas e materiais 

5. Produzir medicamentos 

6. Rotular medicamentos 

7. Controlo/garantia de qualidade 

8. Efetuar consumos ao doente 
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De acordo necessidades diárias e com base nas prescrições o farmacêutico organiza diariamente o 

agendamento da produção, na agenda anual da UMME, sofrendo ajustes consoante surjam 

necessidades.  

De forma a permitir o seguimento farmacoterapêutico do doente, cada doente possui um registo 

interno, composto pela ficha farmacoterapêutica, prescrição médica e observações relevantes.  

 

4.2.1. Nutrição Parentérica [35-37] 

Uma grande parte da manipulação estéril passa pela nutrição parentérica. As misturas nutritivas 

(MN) devem ser preparadas nos Serviços Farmacêuticos, por pessoal qualificado e treinado, no 

sentido de garantir a esterilidade, a estabilidade, a compatibilidade e a composição. Este tipo de ME 

difere dos restantes, pela sua complexidade química e por isso exige cuidados acrescidos, cabendo 

ao farmacêutico garantir a estabilidade da mistura, desde a fase de preparação, conservação, até à 

fase de administração. As interações entre os diversos e complexos componentes com oxigénio, luz, 

temperatura e a própria embalagem devem ser sempre salvaguardadas. 

4.2.1.1. Tipos de Bolsas [35] 

De uma forma geral, para os adultos são preparadas bolsas tricompartimentadas aditivadas 

(industrializadas), ao passo que, para a pediatria são preparadas bolsas individualizadas ou 

tricompartimentadas aditivadas (idade superior a 2 anos); e por último para neatologia as bolsas são 

individualizadas ou bolsas padronizadas. 

Estas últimas surgiram, tendo por base um estudo efetuado em parceria com a equipa médica do 

serviço de neonatologia. Assim, UMME prepara 4 tipo de bolsas padronizadas de acordo com a sua 

composição denominadas A, B1, B2, C, com vista á satisfação diária dos recém-nascidos.  

4.2.1.2. O papel do farmacêutico em assegurar a qualidade, segurança e efetividade da 

preparação [35,38] 

O farmacêutico da UMME confirma sempre a adequação das quantidades dos nutrientes prescritos 

aos valores estabelecidos nos protocolos ou guidelines atendendo á idade e situação clínica do doente. 

É sempre verificada a compatibilidade/ estabilidade entre componentes prescritos, o CHSJ para além 

da bibliografia disponível, dispõe de um programa que de acordo com uma base de dados e bolsas 

com diferentes composições avalia a estabilidade da preparação; o nome do programa é PREPARE®. 

Os fatores que afetam a estabilidade/compatibilidade das misturas nutritivas estão representadas na 

tabela 3. Durante o nosso estágio podemos adquirir algumas noções dos critérios e fatores que 

determinam a estabilidade final do produto. Bem como critérios de avaliação da estabilidade final a 

mistura nutritiva.  
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Tabela 3 - Resumo dos fatores que afetam a estabilidade/compatibilidade das misturas nutritivas 

 

 

 

 

 

A via de administração é outro critério a salvaguardar, o farmacêutico verifica sempre se está de 

acordo como tipo de nutrição parentérica formulada (via periférica ou central); que de uma forma 

geral depende da osmolaridade da NP. A via central permite a utilização de soluções hipermolares > 

800 mOsm/L, ao passo que a via periférica apenas permite a utilização de soluções com osmolaridade 

< 800 mOsm/L. 

 

4.2.1.3. Produção de bolsas parentéricas [35-38] 

À semelhança das preparações não estéreis, as preparações estéreis como referido anteriormente e 

neste caso particular as MN cumprem procedimentos padronizados e duplamente verificados. 

Cabendo ao farmacêutico supervisionar o cumprimento dos procedimentos de preparação 

estabelecidas. Após validação da prescrição; é feita uma transcrição da prescrição médica para um 

FTP pré-formatada em ficheiro Excel partilhada pela pasta rockford. São elaboradas ordens de 

preparação de bolsas nutritivas, de forma a garantir a correta preparação de bolsas nutritivas, 

assegurando o correto tratamento dos doentes. 

Na transcrição da prescrição medica para o ficheiro EXCEL o farmacêutico identifica o doente, o 

serviço, data de administração, lote, validade da mistura nutritiva, e composição qualitativa e 

quantitativa da mistura nutritiva (Anexo 8). Terminando a técnica de preparação deve gerar-se um 

ficheiro path, para leitura na maquina de enchimento semiautomática EXACTAMIX ® (quando 

aplicável). A bolsa preparada deverá ser identificada com um rótulo colado diretamente na bolsa, 

outro no exterior do saco de proteção da luz. E outro ainda no relatório de produção da 

EXACTAMIX® (Figura 3). O relatório funciona como comprovativo do ensaio de controlo de 

qualidade, com a percentagem de variação do peso da bolsa parametrizada pelo farmacêutico 

(Máximo 5%), sendo efetuado por controlo gravimétrico. Todas as FTP e rótulos devem ser 

confirmados por um segundo farmacêutico, que deverá assinar e datar a comprovação de verificação.  

 

Fatores que afetam a 

estabilidade/compatibilidade: 

1. Concentração dos componentes; 

2. Temperatura de conservação; 

3. pH; 

4. Ordem de adição dos componentes. 
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A mistura nutritiva preparada deve ser avaliada visualmente onde se verificam aspetos como 

precipitação, coloração ou existência de partículas contaminantes. Efetua-se igualmente um controlo 

microbiológico diário aleatório (por regra de 5 em 5 bolsas), recorrendo a um meio de cultura aeróbio 

(BactecTM Plus+ Aerobic/F*). 

 

Segundo a Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho, e forma a garantir um padrão e uniformização de 

trabalho, toda a documentação referente as preparações efetuada e respetivo controlo deve ser 

impressa e arquivada, de forma a permitir a avaliação de qualidade dos medicamentos preparados e 

deverá ser guardada no mínimo três anos.  

 

 

4.3. Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos  [39-40] 

A UCPC destina-se à produção de citotóxicos utilizados maioritariamente no Hospital de Dia de 

Oncologia e no Hospital de Dia Polivalente, por esta razão se encontra fisicamente separada dos 

restantes SFA, localizando-se no Hospital de Dia, junto das alas de quimioterapia. Proporcionando a 

ligação entre as áreas de preparação e administração dos fármacos. 

Os medicamentos citotóxicos são compostos farmacológicos que intervêm no crescimento e 

proliferação celular, quer através de uma ligação direta ao material genético nuclear, quer afetando 

a síntese proteica celular. Geralmente, não conseguem distinguir as células cancerígenas das normais, 

o que leva a uma destruição celular inespecífica, revelando-se, por isso, fármacos altamente tóxicos 

para as células. Desta forma a localização desta unidade evita que este tipo de medicamentos circulem 

de forma excessiva pelo hospital, permitindo uma maior eficiência e segurança no circuito. 

Figura 3 – Enchimento de bolsas para preparação da mistura nutritiva e respetiva e verificada 

pelo farmacêutico supervisor 
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4.3.1. Organização da UCPC [39-40] 

 

De acordo com as BPF, e forma a garantir a esterilidade do fármaco citotóxico, devem ser adotados 

protocolos de manipulação de forma a evitar a contaminação do pessoal operador e do ambiente 

circulante. Com a mesma finalidade e em conformidade com as BPF a UCPC é dividida por 

diferentes zonas proporcionando racionalizar a utilização de citotóxicos, através do aproveitamento 

de doses.  

É constituída por uma zona de produção [sala limpa/sala Misterium®] e áreas de apoio que não 

possuem comunicação direta a esta área [zona negra - guichet 1 e guichet 2] e a área de ligação entre 

a área de produção e áreas de apoio funcionando como uma zona de desinfeção prévia à entrada na 

sala limpa, e onde se veste o equipamento de proteção individual exigido [zona cinzenta]. 

A sala limpa e a zona cinzenta associada, possuem sistemas de tratamento do ar que garantem a 

manutenção dos níveis adequados de partículas e contaminantes biológicos, o controlo de 

temperatura e humidade, e ainda a sobre ou subpressão dos compartimentos conforme aplicável. A 

sala limpa está equipada com uma CFLV, para manuseamento dos CTX evitando a contaminação do 

manipulador e da manipulação e possui uma pressão negativa de forma a não contaminar as áreas na 

sua envolvência, a zona cinzenta por sua vez possui pressão positiva, visto ser uma zona de ligação, 

impedindo a contaminação do ar pelas áreas circundantes. Estas áreas estão igualmente equipadas 

com filtros High Efficiency Particulate Air (HEPA), de forma a que o CTX não contamine o ambiente 

exterior. A área de produção encontra-se equipada com um sistema de alarme que avisa em caso de 

falha de fornecimento de ar.  

 

4.3.2. Procedimento de validação de prescrições médicas contendo citotóxicos [39-

40] 

A validação da prescrição é efetuada pelo farmacêutico quanto à adequabilidade do protocolo à 

patologia, dose prescrita, via de administração e compatibilidade dos produtos. Os protocolos são 

precocemente estabelecidos e aprovados na respetiva indicação terapêutica. 

As prescrições médicas podem ser em papel ou eletrónicas. Sendo que as mesmas ou alterações de 

prescrição, devem dar entrada nos serviços farmacêuticos, de segunda-feira a sexta-feira, 

impreterivelmente até às 16 horas. Após essa hora, as prescrições apenas serão atendidas no dia 

seguinte ou no caso de ser sexta-feira, na segunda seguinte. Para que a preparação seja aceite, a 

prescrição médica deve conter todos os seguintes elementos: 

1. ND do doente; Identificação do doente; 

2. Peso (Kg), Altura (cm) e/ou Superfície Corporal (m2), conforme aplicável; 



 

26 
 

3. Nome e assinatura do médico prescritor; 

4. Nome de FARMACO, por DCI; 

5. Dose padrão do protocolo e dose prescrita ao doente; 

6. Solução de diluição, volume (mL) e tempo de perfusão (quando aplicável); 

7. Via de administração; 

8. Data de início do tratamento; 

9. Data da prescrição médica. 

A validação farmacêutica da prescrição é efetuada pelo farmacêutico quanto à adequabilidade do 

protocolo à patologia, dose prescrita, via de administração e compatibilidade dos produtos. Ficando 

á consideração do farmacêutico a avaliação da informação obtida e consequentemente a aceitação ou 

devolução da prescrição médica. No caso de se tratar de um primeiro ciclo de um protocolo em que 

conste um medicamento de autorização obrigatória pela DC ou ainda medicamentos em utilização 

off-label, este deverá ser acompanhado da justificação clinica em formato de papel ou eletrónico. A 

preparação destes medicamentos fica pendente do parecer positivo da CES e de autorização da DC. 

 

4.3.3. Procedimento de Elaboração das ordens de preparação [39-40] 

De forma economizar o tempo despendido na elaboração das mesmas procede-se ao planeamento e 

agendamento das ordens de preparação relativas as prescrições médicas.  

Assim sendo, o farmacêutico destacado para as funções de receção, validação e elaboração das ordens 

de preparação, ao receber as prescrições, deve sempre fotocopiar o original.  

Quando é recebida a prescrição de um protocolo já agendado, a cópia da prescrição é confrontada 

com o original de forma a detetar possíveis alterações no protocolo.  

No caso de prescrições médicas com mais do que uma data: devem ser feitas tantas cópias da 

prescrição original, quantas as datas previstas no protocolo; sendo colocadas no cesto “ciclos para 

fazer rótulos”; posteriormente são organizadas por datas e as ordens de preparação devem ser 

elaboradas impreterivelmente até as 17H do dia anterior à data da realização do protocolo; as 

prescrições são depois colocadas no cesto “ciclos agendados” por ordem crescente de data de 

realização do protocolo.   

 

Procede-se ao registo de entrada da prescrição, no ficheiro partilhado “Registo de preparação de 

citotóxicos” (Anexo 9), registando-se a hora de entrada, a identificação do doente e o número de 

preparações na prescrição. A cada doente é atribuído um número de entrada sequencial que passa a 

ser o identificativo da sua prescrição. 

A confirmação da realização do ciclo de quimioterapia deve ser feita no próprio dia. Devendo 

aguardar pelos resultados analíticos compatíveis com a realização de ciclo. Se não houver 
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necessidade de confirmação de resultados analíticos a confirmação pode ser feita aquando da chegada 

do doente. 

Procede-se à elaboração da ordem de preparação, que funciona também como um rótulo, e é feita 

com base na prescrição médica e no “Banco de Dados”- pasta contendo uma tabela de resumo das 

características de cada citotóxico [DCI; Nome Comercial; Reconstituição (caso seja necessária) e 

respetiva Concentração final e Estabilidade apos reconstituição; Diluição e tempos de perfusão 

aconselhados; Estabilidade apos diluição; Via de administração e Observações / incompatibilidades] 

com base nos RCM e bibliografias disponíveis nesta unidade (Figura 4). A ordem de preparação deve 

conter as informações e observações relevantes quer na manipulação, quer na administração, 

acondicionamento e transporte do fármaco citotóxico.  

Após registo de preparação e elaboração do rótulo, deve ser feita uma fotocópia das ordens de 

preparação no verso da cópia da prescrição medica. As mesmas, juntamente com a respetiva 

prescrição, devem ser entregues ao farmacêutico responsável pela seleção dos fármacos. Durante o 

nosso estágio tivemos oportunidade de elaborar vários rótulos, tal metodologia permitiu-nos um 

contacto com os diferentes ciclos de quimioterapia, bem como os procedimentos diários desta 

unidade. Os mesmos encontram-se resumidos no Anexo 10.  

 

4.4. Unidade de Reembalagem [41] 

De forma a assegurar a segurança e a qualidade do medicamento, são efetuadas a reembalagem e 

rotulagem de medicamentos-unidose. A unidade de reembalagem incorporada nos SF, possui uma 

área individual próxima da DIDDU, esta proximidade à distribuição em dose unitária deve-se ao 

facto da maior parte do consumo seja feito por esta, cerca de 90%.  

Figura 4 - Modelo de rótulo do 

citotóxico 
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Desta forma é permitido que serviços disponham do medicamento, na dose prescrita, de forma 

individualizada, reduzindo desta forma os erros de administração e riscos de contaminação. 

A Unidade de Reembalagem (UR) dos SFA do CHSJ é constituída por dois aparelhos: FDS® (Fast 

Delivery System) e Auto-Print Unit Dose System - Grifols®. 

O FDS® constitui uma inovação ao nível de tecnologia farmacêutica. É um sistema automático que 

permite simultaneamente reembalar e dispensar medicamentos orais sólidos com a identificação do 

doente a quem se destina, de acordo com a prescrição médica. Consiste numa série de cassetes 

devidamente calibrados por princípio ativo, de um determinado medicamento, de uma certa dosagem, 

de marca comercial específica. 

A sua principal função está centrada na reembalagem automática de formas orais sólidas (cápsulas e 

comprimidos) em grandes quantidades, promovendo: 

 Um aumento de produtividade; 

 A redução da possibilidade de erro humano; 

 A identificação correta do medicamento; 

 Maior facilidade no controlo de stocks. 

A Auto-Print Unit Dose System - Grifols® (Figura 5)é uma máquina de reembalagem semi-

automática, utilizada preferencialmente para responder à necessidade de fracionamento de FF orais 

sólidas O FDS® (Figura 6) apresenta limitações que são colmatadas pela máquina de reembalagem 

manual, nomeadamente, a possibilidade de reembalagem de medicamentos fotossensíveis, devido à 

utilização de uma película apropriada para o efeito, o maior controlo das características organoléticas 

do medicamento, principalmente o prazo de validade, e a reembalagem de fracionados, que ocorre 

maioritariamente neste aparelho. 

 

 

Figura 5 - Auto-Print Unit Dose System - Grifols 
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Em qualquer processo de reembalagem, o rótulo deve conter a seguinte informação: nome genérico, 

lote, dose, validade (caso o comprimido se mantenha no blister utilizar o prazo de validade da 

embalagem; caso contrário, a atribuição da nova validade, caso o medicamento fique exposto a 

agentes externos segue a regra: 25% do PVO desde que ≤ 6 meses. Exemplo: PVO = 03/2019; PVA 

= ?; tendo em conta a data em que o fármaco foi reembalado, neste caso 06/2017.  Contabilizamos 

os meses de validade original; assim sendo no ano 2017: 12-6 = 6 meses; no ano 2018: 12 meses; no 

ano 2019: 3 meses. No total 21 meses; 21 x ¼ = 5,2. Logo, o PVA = mês correspondente á data em 

que o fármaco foi reembalado (6) + 5 meses = 11 meses. PVA= 11/2017 ), laboratório fabricante e 

identificação do hospital responsável pela reembalagem, bem como o número de unidades 

reembaladas. 

 

Neste sector da farmácia são reembalados sobretudo os medicamentos orais sólidos, procedendo 

sempre ao registo por cada reembalagem, numa folha apropriada. Neste estágio, contactámos com a 

rotina deste setor, atendendo às normas de trabalho, podendo trabalhar com todos os equipamentos 

disponíveis.  

 

 

Figura 6 - FDS® (Fast Delivery System) 
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5. Unidade de Ensaios Clínicos [42-45] 
 

Os ensaios clínicos são regulados pela ICH, Harmonised Tripartite Guideline for Good Clinical 

Pratice, de forma a criar um padrão unificado para a U.E., Japão e U.S.A. garantindo não só a 

qualidade ética e científica que envolvam a participação de humanos, mas também facilitar a 

aceitação mútua dos dados clínicos pelas autoridades reguladoras nessas jurisdições.  

Em Portugal, a recente Lei nº 21/2014, revoga a Lei nº 46/2004 e regula a investigação clinica, 

abrangendo a realização de EC com medicamentos de uso humano, bem como a investigação de 

dispositivos médicos. A Lei de 2014 é mais abrangente, cobrindo algumas lacunas da lei anterior, no 

que diz respeito segregação do ME e respetivo circuito.  

O CHSJ acautela esta necessidade, dispondo de um espaço próprio (UEC), de acesso restrito aos 

farmacêuticos autorizados, condições de temperatura controladas bem como um manual de 

procedimentos adequado e toda a informação dos medicamentos experimentais em ensaio.  

Este espaço é composto por diferentes áreas de forma a facilitar o natural circuito e processo do EC: 

áreas de trabalho param os farmacêuticos desta unidade e monitores, armários de arquivo e 

quarentena, zona de atendimento a doente e zonas de armazenamento que assegurem as condições 

de acondicionamento dos ME.  

As zonas de armazenamento do ME, armários ou frigoríficos, encontram-se equipados com sistemas 

de monitorização da temperatura e com fechadura e de forma a assegurar a confidencialidade dos 

ensaios. De maneira a satisfazer as exigências de armazenamento, de forma a garantir a estabilidade 

e eficácia do ME; caso haja um registo de temperatura fora nos intervalo predefino o monitor é de 

imediatamente reportado. E posteriormente a medicação afetada passa a ser armazenada em 

quarentena, até resposta do promotor do ensaio. 

Promotor contacta os SFA, fornecendo um resumo do protocolo em português, bem como 

informação relativamente á medicação: condições de armazenamento, de preparação quando 

aplicável, via de administração, nº de embalagens a enviar por doente, material de apoio ao EC, nº 

de doentes previstos para recrutamento. Após a cedência de esta informação, os SFA emite uma 

submissão para a aprovação do EC ao CA do CHSJ, e á CEIC.  

De forma a planear o espaço a alocar a medicação e delinear o circuito do medicamento (Anexo 11); 

todos os ME têm necessidades diferentes como é fácil de perceber, como tal o planeamento do seu 

armazenamento e distribuição devem ser criteriosos de forma a salvaguardar todas as necessidades 

que possam surgir do seu uso. Durante o estágio tivemos conhecimento de algumas dessas exigências 

e até de formas de as colmatar. 
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6. Informação sobre medicamentos [46-47] 
 

O farmacêutico, no seu papel enquanto profissional do medicamento, responsabiliza-se pela troca de 

informações sobre os vários aspetos inerentes aos medicamentos, com o intuito de promover uma 

terapêutica mais segura e racional quanto possível. Assim, é de extrema importância que o 

farmacêutico adquira a informação necessária de fontes indubitáveis e de qualidade. 

Neste âmbito foi criado o Serviço de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde, que  

responde a pedidos de informação e esclarecimento de dúvida relacionadas com licenciamento de 

entidades, medicamentos e produtos de saúde (dispositivos médicos e produtos cosméticos), que 

deve ser contactado pelo farmacêutico sempre que necessário.  

Sempre que existam duvidas sobre interações dos medicamentos e/ou alimentos, a pesquisa de 

informação fidedigna pode ser feita através do site “Drugs.com”; uma plataforma de informação 

sobre medicamentos que se baseia em fontes como a American Society of Health-System 

Pharmacists, Food and Drug Administration (FDA), Truven Health Analytics, Harvard Health, 

Wolters Kluwer Health, Cerner Multum and Stedman's. Esta plataforma apresenta o resultado em 

termos de importância, bem como recomendações de precaução e alternativas. 

Outra situação que pode ocorrer é quando um fármaco é prescrito numa dosagem diferente da 

recomendada ou com uma indicação terapêutica off label, pelo que o médico prescritor pode pedir 

ao FH informações sobre a forma farmacêutica ou outros componentes informativos que não constam 

no RCM. 

6.1. Farmacovigilância [48] 

A Farmacovigilância pressupõe a deteção, avaliação e prevenção de reações adversas a 

medicamentos (RAM), para a qual podem contribuir todos os profissionais de saúde (médico, 

enfermeiro, farmacêutico, técnico de farmácia) bem como os próprios utentes. A ocorrência de uma 

determinada reação anormal deve então ser notificada ao núcleo de farmacovigilância, para ser 

avaliada e confirmada juntamente com o médico prescritor, de forma a prevenir que a situação se 

repita. 

O sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF), criado em 1992, é a entidade responsável por 

monitorizar todos os medicamentos com AIM, analisando os possíveis problemas recorrentes de 

RAM, aplicando, se necessário, medidas no sentido de melhorar o perfil de segurança dos fármacos 

em questão. 
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7. Trabalhos Realizados 
 

7.1. Protocolo de atuação em caso de extravasamento  [49-53] 

O processo de preparação de medicamentos citotóxicos em ambiente hospitalar apresenta requisitos 

específicos devido à sua natureza potencialmente tóxica. De forma a prevenir e controlar a exposição 

aos citotóxicos o CHSJ possui um manual de procedimentos de segurança para manipulação de 

citotóxicos.  

Como referido anteriormente os citotóxicos são compostos farmacológicos altamente tóxicos, 

levando a uma destruição celular inespecífica. Por esta razão, certos efeitos adversos de curta e até 

de longa duração são sentidos não só pelos doentes como também pelos profissionais de saúde que 

preparam e administram estes medicamentos. Neste contexto, é importante classificar o tipo de dano 

causado dependendo do fármaco e de acordo com esta formular procedimentos e metodologias de 

atuação e tratamento em caso de extravasamento do mesmo. 

Em conjunto e a pedido a Dr.ª. Sameiro, elaboramos um protocolo de atuação em caso de 

extravasamento do citotóxico, fazendo uso da bibliografia disponibilizada e alguns artigos. Os 

resultados da nossa pesquisa encontram-se descritos nas Tabelas 4 a 9. 

 

Tabela 4 - Classificação dos citotóxicos de acordo com o tratamento imediato no caso de 

extravasamento 

Fármaco Tipo de dano Medidas 

gerais* 

Medidas específicas Frio / 

Quente 

(NHS) 

Tratamento 

(NHS) 

Amsacrina Vesicante 3 DMSO tópico / 

resfriamento tópico 

Frio Creme 

hidrocortisona 

Asparginase Não-vesicante 1 Nada   

Bendamustina Irritante 2 Nada Frio Creme 

hidrocortisona 

Bleomicina Não-vesicante 1 Nada Nada Sem antidoto 

Bortezomibe Não-vesicante  1  Nada  Sem antidoto  

Busulfano Irritante 2 Nada   

Cabazitaxel  Vesicante 3  Quente  Hialuronidase 

Carboplatina  

 

Não-vesicante 

<10mg/ml 

Irritante  

>10mg/ml 

1 

2 

Nada Frio Creme 

hidrocortisona 

Carmustina Irritante 2 Nada Frio Creme 

hidrocortisona 

Cisplatina Vesicante 

>0.4mg/ml 

Irritante 

3 

2 

DMSO tópico / 

resfriamento tópico 

Frio Creme 

hidrocortisona 
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Cladribina Não-vesicante 1 Nada Nada Sem antidoto 

Ciclofosfamida Não-vesicante 1 Nada Nada Sem antidoto 

Citarabina Não-vesicante 1 Nada Nada Sem antidoto 

Dacarbazina Irritante 2 Sem exposição solar Frio Creme 

hidrocortisona 

Dactinomicina Vesicante 3 DMSO tópico / 

resfriamento tópico 

Frio DMSO  

Daunorrubicina Vesicante 3 DMSO tópico / 

resfriamento tópico 

Frio DMSO 

Daunorrubicina 

lipossomal 

Irritante 2 Resfriamento tópico Frio DMSO 

Docetaxel Irritante 2 Nada Quente Hialuronidase 

Doxorrubicina Vesicante 3 DMSO tópico / 

resfriamento tópico 

Frio DMSO 

Doxorrubicina 

lipossomal 

Irritante 2 Resfriamento tópico Frio DMSO 

Epirrubicina Vesicante 3 DMSO tópico / 

resfriamento tópico 

Frio DMSO 

Eribulina    None  Sem antidoto  

Estramustina Não-vesicante 1 Nada   

Etopósido Irritante 2 Nada Frio Creme 

hidrocortisona 

Etoposidofosfat

o 

Não-vesicante 1 Nada   

Fludarabina Não-vesicante 1 Nada Nada Sem antidoto 

5-Fluorouracil Não-vesicante 1 Nada Frio Creme 

hidrocortisona 

Fotemustina Irritante 2 Nada   

Gemcitabina Irritante 2 Nada Nada Sem antidoto 

Idarubicina Vesicante 3 DMSO tópico / 

resfriamento (a) 

Frio DMSO 

Ifosfamida Não-vesicante 1 Nada Nada Sem antidoto 

Irinotecano Não-vesicante 1 Nada Frio Creme 

hidrocortisona 

Melfalano Irritante 2 Nada Nada Sem antidoto 

Metotrexato Não-vesicante 1 Nada Frio Creme 

hidrocortisona 

Mitomicina C Vesicante 3 DMSO tópico / 

resfriamento (a) 

Frio DMSO 

Mitoxantrona Vesicante 3 DMSO tópico / 

resfriamento (a) 

Frio DMSO 

Nimustina Não-vesicante 1 Nada   

Oxaliplatina Irritante 2 Sem resfriamento 

tópico 

Quente Hialuronidase 

Paclitaxel Vesicante 3 Hialuronidase s.c.  Quente Hialuronidase 

Pegaspargase Não-vesicante 1 Nada   

Pentostatina Não-vesicante 1 Nada Nada Sem antidoto 

Raltritrexed Não-vesicante 1 Nada Frio Creme 

hidrocortisona 
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Tabela 5 - Medidas específicas 

 

 

Tabela 6 - Medidas gerais* 

1 – Não-

vesicante 

1- Parar a infusão imediatamente 

2- Pegar no kit de extravasamento 

3- Colocar luvas esterilizadas 

4- Substituir a infusão com uma seringa descartável (5ml) e aspirar 

lentamente o máximo possível do fármaco extravasado 

5- Remover o acesso i.v. enquanto se aspira 

6- Elevar o membro e imobiliza-lo 

7- Completar a folha de documentação de extravasamento (mencionar a 

extensão deste) 

8- Informar e instruir o paciente 

9- Controlo regular (pós-tratamento) 

 

Sem descarga de 

acesso i.v. 

 

 

 

Sem compressas 

húmidas 

 

 

 

Streptozocina Irritante 2 Nada Frio Creme 

hidrocortisona 

Teniposido Irritante 2 Nada *Quente *Animal experiments:  

NaCl 0.9% ou 

Hialuronidase 

Tiotepa Não-vesicante 1 Nada   

Topotecan Não-vesicante 1 Nada Frio Creme 

hidrocortisona 

Treosulfano Irritante 2 Nada Frio Creme 

hidrocortisona 

Trimetrexato Irritante 2 Nada   

Vinblastina Vesicante 3 Hialuronidase s.c. / 

calor seco 

Quente Hialuronidase 

Vincristina Vesicante 3 Hialuronidase s.c. 

/calor seco 

Quente Hialuronidase 

Vindesina Vesicante 3 Hialuronidase s.c./ 

calor seco  

Quente Hialuronidase 

Vinflunina Vesicante 3 Hialuronidase s.c./ 

calor seco 

Quente Hialuronidase 

Vinorelbina Vesicante 3 Hialuronidase s.c. / 

calor seco 

Quente Hialuronidase 

(a) DMSO tópico  

 

 

(b) Resfriamento tópico 

- Aplicar DMSO (99%) a cada 8 horas (com gaze estéril) sem fazer pressão 

- Permitir secar ao ar, sem cobrir 

- Continuar no mínimo 7 dias 

 

-Aplicar imediatamente uma compressa fria e seca durante pelo menos 1 hora e continuar 

várias vezes ao dia durante 15 minutos de cada vez 

 

(c) Hialuronidase s.c.  

 

 

(d) Calor seco 

- Injetar 1500 IU de hialuronidase s.c na área infetada dependendo do tamanho do 

extravasamento 

- Aplicar calor seco de forma subjetivamente aceitável (pacote frio- quente, garrafa de água 

quente) 4 vezes ao dia durante 20 minutos 
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2- Irritante 

1- Parar a infusão imediatamente 

2- Pegar no kit de extravasamento 

3- Colocar luvas esterilizadas 

4- Substituir a infusão com uma seringa descartável (5ml) e aspirar 

lentamente o máximo possível do fármaco extravasado. Cuidado! Não 

exercer pressão na área 

5- Remover o acesso i.v. enquanto se aspira 

6- Se ocorrerem bolhas: aspirar com uma seringa 1mL e uma cânula s.c., 

usar novo equipamento para cada nova tentativa de aspiração 

7- Elevar o membro e imobiliza-lo 

8- Iniciar as medidas específicas 

9- Completar a folha de documentação de extravasamento (mencionar a 

extensão deste) 

10- Informar e instruir o paciente 

11- Controlo regular (pós-tratamento) 

 

Sem compressas de 

álcool  

 

 

 

Sem oclusão 

3 – 

Vesicante 

1- Para a infusão imediatamente 

2- Pegar no kit de extravasamento 

3- Colocar as luvas esterilizadas 

4- Substituir a infusão com uma seringa descartável (5ml) e aspirar 

lentamente o máximo possível do fármaco extravasado. Cuidado! Não 

exercer pressão na área 

5- Remover o acesso i.v. enquanto se aspira 

6- Se ocorrerem bolhas: aspirar com uma seringa 1mL e uma cânula s.c., 

usar novo equipamento para cada nova tentativa de aspiração 

7- Elevar o membro e imobiliza-lo 

8- Iniciar as medidas específicas 

9- Completar a folha de documentação de extravasamento (mencionar a 

extensão deste) 

10- Informar e instruir o paciente 

11- Controlo regular (pós-tratamento) 

12- Consultar sempre um cirurgião plástico em 72 horas 

 

 

 

 

Tabela 7- Componentes do kit de extravasamento 

Produto Número Condições de 

armazenamento 

Seringas descartáveis  1mL 3 Temperatura ambiente 

2mL 3 Temperatura ambiente 

5mL 3 Temperatura ambiente 

Cânulas descartáveis 18G 5 Temperatura ambiente 

26G 5 Temperatura ambiente 

Pack Frio-quente 2 compressas quentes 

2 compressas frias 

Temperatura ambiente 

Frio: 2-8ºC 

Gauze pads, sterile, plum size 2 conjuntos de 4  Temperatura ambiente 



 

36 
 

Gauze dressings, sterile, aprox. 10x10cm 1 conjunto de 5  Temperatura ambiente 

Adhesive plaster 1 rolo Temperatura ambiente 

Luvas esterilizadas (médias e grandes 

Luvas protetoras de agentes citotóxicos, 

esterilizadas (médias e grandes) 

1 par de cada 

1 par de cada 

Temperatura ambiente 

Hialuronidase 1500 IU Frio: 2-8ºC 

DMSO 99% 2 x 100 mL Temperatura ambiente 
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Tabela 8 - Outros medicamentos incluídos no CHSJ 

 

 

 Frio / Quente (NHS) Tratamento (NHS) 

Aldesleucina Não-vesicante Nada Sem antídoto 

Alemtuzumab Não-vesicante Nada Sem antídoto 

Azacitidina Irritante   

Bevacizumab Não-vesicante Nada Sem antídoto 

Bortezumib 
Irritante Nada +  Frio [3]  

(apenas para conforto) 
Sem antídoto 

Brentuximab Não-vesicante Nada Sem antídoto 

Cabazitaxel Não-vesicante Quente Hialuronidase 

Carfilzomib    

Cetuximab Não-vesicante Nada Sem antídoto 

Cidofovir Não-vesicante [3] Frio [3] Sem antídoto [3] 

Clorofarabina Não-vesicante [1] 
Quente [1] Hialuronidase [1] 

Crisantaspase Não-vesicante [1] Quente [1] Hialuronidase [1] 

Decitabina Não-vesicante [1]   

Eribulina Não-vesicante Nada Sem antídoto 

Folinato de cálcio    

Ganciclovir Não-vesicante [3] Nada[3] Nada[3] 

Gemtuzumab Irritante [2] Frio  

Ipilimumab Não-vesicante Nada Sem antídoto 

Levofolinato    

Mesna Irritante   

Nab-paclitaxel Irritante   

Nelarabina Não-vesicante[1] Quente[1] Hialuronidase [1] 

Nimotuzumab    

Nivolimumab Não-vesicante Nada Sem antídoto 

Panitumumab Não-vesicante Nada Sem antídoto 

Pembrolizumab Não-vesicante Nada Sem antídoto 

Pemetrexedo Não-vesicante Nada Sem antídoto 

Pertuzumab Não-vesicante Nada Sem antídoto 

Rituximab Não-vesicante Nada Sem antídoto 

Temozolamida Irritante   

Temsirolimus Não-vesicante  Sem antídoto 

Trabectedina Vesicante Frio Sem antídoto 

Trastuzumab 
Irritante 

Não-vesicante (NHS) 
  

Trióxido de arsénio Irritante Frio  

Vinflunina Vesicante Quente Hialuronidase 
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Tabela 9 - Classificação dos fármacos citotóxicos de acordo com o seu potencial para causar 

necrose quando administrado fora da veia – extravasamento (NHS) 

 

 

Vesicantes 

Grupo 1 

Exfoliantes 

Grupo 2 

Irritantes 

Grupo 3 

Inflamantes 

Grupo 4 

Neutros 

Grupo 5 
Amsacrina Cisplatina Bendamustina Fluorouracil Alemtuzumab 

Cabazitaxel Daunorrubicina 

Lipossomal 

Carboplatina Metotrexato Asparginase 

Carmustina Docetaxel Dexrazoxano Raltitrexed Bevacizumab 

Dacarbazina Doxorrubicina 

Lipossomal 

Etopósido  Bleomicina 

Dactinomicina Mitoxantrona Irinotecano  Bortezomib 

Daunorrubicina Oxaliplatina   Cetuximab 

Doxorrubicina Topotecan   Cladribina 

Epirrubicina    Ciclofosfamida 

Idarubicina    Citarabina 

Mitomicina    Eribulina 

Paclitaxel    Fludarabina 

Streptozocina    Gemtabicina 

Treosulfano    Ifosfamida 

Vinblastina    Ipilimumab 

Vincristina    Melfano 

Vindesina    Pemetrexed 

Vinflunina    Pentostatina 

Vinorelbina    Rituximab 

    Trastuzumab 

Fármacos capazes 

de causar dor, 

inflamação e 

bolhas na pele, por 

baixo do músculo 

ou estruturas, com 

morte tecidular e 

necrose 

Fármacos capazes 

de causar 

inflamação e 

descamação da 

pele, mas com 

menos capacidade 

de morte tecidular 

Fármacos capazes 

de causar 

inflamação, 

irritação ou dor no 

sítio do 

extravasamento, 

mas raramente 

causam dano 

tecidular 

Fármacos capazes 

de causar 

inflamação média a 

moderada e 

erupções nos 

tecidos 

Compostos inertes 

ou neutros que não 

causam dano ou 

inflamação 
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Anexo 1 - Organograma serviços farmacêuticos CHSJ 
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Anexo 2 - Modelo 1509 do ICNM 
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Anexo 3 - Registo de saídas diárias de estupefacientes 
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Anexo 4 – Nota de devolução de Estupefacientes, Psicotrópicos e benzodiazepinas  
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Anexo 5 - Modelo 1804 Requisição de Hemoderivados 
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Anexo 6 - Modelo 271 Requisição de Antimicrobianos 

 

 

 

Anexo 7 -Mapa relacional 
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Anexo 8  -Registo de preparação de citotóxicos 
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Anexo 9 - Ficha técnica de preparação de uma bolsa parentérica 
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Anexo 10 - Resumo dos procedimentos diários da UCPC, de acordo com a zona e o operador 

Zona Negra                             (Farmacêutico)

Análise da prescrição e validação dos rótulos (que servem
como ordens de preparação); de acordo com estes
selecionar os fármacos e soluções de diluição (SD)
necessárias para a preparação dos CTX – colocar os
fármacos/SD/bombas perfusoras(BP), num tabuleiro
metálico (de borda alta), e proceder a uma primeira
descontaminação, pulverizando o conteúdo do tabuleiro
com álcool a 70º. Cada tabuleiro deve conter o necessário
para apenas uma preparação. Proceder ao registo dos lotes
dos farmacos,SL e BP utilizados, e respetiva atualização do
stock. Colocar o tabuleiro no transfer, não sobrepondo mais
de 2 tabuleiros.

Sala misterium®    

(TDT ou Farmacêutico)

Transferencia do conteúdo dos
tabuleiros para os carros de apoio
adjacentes à CFLV, por ordem de
entrada. Após análise dos rótulos e
em função das operações a realizar,
selecionar o material de trabalho.

CFLV                                       (3TDT)

Na CFLV, segundo técnica asséptica procede à
preparação do MM, evitando a formação de
aerossóis utilizando chemo-spikes, compressas
embebidas em álcool 70º de forma a proteger as
zonas de introdução da agulha/spike no
frasco/ampola evitando a contaminação da área de
trabalho com solução citotóxica.

Dos três TDT, dois manipulam os citotóxicos na CFLV
e o terceiro elemento serve de apoio de forma a
evitar que os operadores interrompam a
manipulação; e tem também a função de validação
dos procedimentos de manipulação.

Zona Negra                       (Farmacêutico)

Validação das soluções de citotóxicos preparadas,
conferindo o volume medido (em seringas) ou o
volume/SD para a diluição (em sacos).

Rotulagem das preparações e transferencia para o
tabuleiro respetivo (de bordas baixas), protegidas da
luz, caso necessário, com saco opaco ou papel de
prata(no caso da BP).

De forma a finalizar o processo, transmite ao
farmacêutico do guichet 1 o número de registo do
doente e o número de preparações produzidas e a hora
de preparação.

Por ultimo, o tabuleiro é colado no transfer que faz
ligação com a sala de tratamentos do Hospital Dia de
Quimioterapia; ou coloca-lo na mala térmica estanque
caso seja para um outro serviço clínico.
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Visita de Qualificação

Promotor contacta os SFA, fornecendo um resumo do protocolo em português, bem como
informação relativamente á medicação: condições de armazenamento, de preparação quando
aplicável, via de administração, nº de embalagens a enviar por doente, material de apoio ao EC, nº
de doentes previstos para recrutamento. Após a cedência de esta informação, os SFA emite uma
submissão para a aprovação do EC ao CA do CHSJ, e á CEIC.

De forma a planear o espaço a alocar a medicação e delinear o circuito do medicamento; todos os
ME têm necessidades diferentes como é fácil de perceber, como tal o planeamento do seu
armazenamento e distribuição devem ser criteriosos de forma a salvaguardar todas as necessidades
que possam surgir do seu uso. Durante o estágio tivemos conhecimentos de algumas dessas
exigências e até de formas de as colmatar.

Visita de Inicio

Reunião organizada pelo promotor, com a equipa de médicos investigadores, enfermeiros e pelo
menos um Farmacêutico da UEC. Esta reunião assume um importante papel não só por facultar
formação no protocolo, definindo as tarefas e prazo para a sua execução para cada elemento da
equipa de investigação. Mas também, o conhecimento dos vários intervenientes do estudo, de
forma a melhor a cooperação entre eles e permitir o ideal desenrolamento do EC.

Dossier da Farmácia (DF)

É entregue o dossier de farmácia do EC correspondente, composto por toda a informação e
documentos necessários durante o ensaio: contactos do estudo; protocolo; brochura de
Investigador (BI); RCM`s (caso se trate de medicação já comercializada); ME: documentação de
envio e confirmação de receção; certificados de análise e libertação do lote; formulários de
prescrição; formulários de contabilização da medicação, documentação e de devolução e
destruição; procedimentos: descrição resumida das tarefas da responsabilidade dos farmacêuticos,
relativamente a receção, acondicionamento, dispensa, preparação e devolução do ME.;
Aprovações: CEIC/CEC; Infarmed; CNPD; C.A. CHSJ (incluindo protocolo financeiro).

Receção do ME

Tratando-se de um ME a sua receção é diferente e independente de toda a outra medicação, é feita
na UEC. Este deve proceder-se à verificação da encomenda quanto á: identificação e integridade
das embalagens; quantidade na guia de remessa corresponde á quantidade recebida; lotes (cada
novo lote de ME enviado deve ser acompanhado do respetivo Certificado de Libertação de Lote) e
prazos de validade e condições de transporte- a encomenda faz-se sempre acompanhar um
datalogger, que deve ser parado no momento da receção. E o gráfico de registo de temperatura
durante o shipment deve ser impresso.
Caso exista algum desvio, em relação aos parâmetros anteriores, o monitor é avisado e a
medicação é colocada em quarentena atá resposta do promotor. O documento que acompanha o
envio deve ser datado e assinado, e arquivado na secção correspondente do DF.
A receção do ME deve ser reportada ao promotor, por via telefónica ou computorizada através de
programas informáticos adequados aos ensaios clínicos, esta ultima via facilita bastante o processo
de troca de informação e o próprio circuito do medicamento.

Armazenamento do ME

De acordo com especificações do fármaco. Armários ou Frigorifico.

Preparação do ME

ME é preparado à semelhança do que acontece com todos os medicamentos, de forma a 
garantir a sua qualidade e segurança.

Dispensa do ME

Previamente na visita de início por exemplo, deve ficar estabelecido quem levanta a medicação (o 
doente ou familiar, investigador, enfermeiro) e que informação dar ao doente (posologia, interação 
da medicação com alimentos e medicamentos, acondicionamento e devolução da medicação)

Anexo 11  - Circuito experimental 
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