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Resumo 

 

         O estágio em Farmácia Comunitária está incluído no plano curricular do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto em cooperação com 

a Ordem dos Farmacêuticos, e tem como objetivo estabelecer o elo necessário à integração dos 

conhecimentos teóricos adquiridos ao longo desta aprendizagem como na formação prática 

adquirindo conhecimentos e experiências, bem como uma integração progressiva naquele que poderá 

ser o futuro profissional. 

        O Farmacêutico comunitário, além de ser o especialista do medicamento, é efetivamente um 

promotor de saúde pública, ou seja é a primeira interface entre o doente e o profissional de saúde, 

sendo muitas das vezes e o mais acessível e o último, onde os utentes procuram ajuda antes de 

começarem uma terapêutica de forma a garantir a sua segurança e eficácia. Assim, o farmacêutico 

tem a seu encargo uma grande responsabilidade, seriedade, rigor técnico, conhecimento científico 

atual e contínuo, simpatia, disponibilidade e domínio nas suas áreas de intervenção. 

        No meu estágio, tive a oportunidade de perceber todas estas responsabilidades o que me 

permitiu comprovar a extrema importância que os Serviços Farmacêuticos têm enquanto estrutura 

essencial na prestação de cuidados de saúde dispensados na comunidade. 

        Na FN, o meu estágio foi orientado pela Dra. Marilene Sousa, no período de 2 Janeiro a 2 Maio 

de 2017, a qual me fez um plano de estágio, de forma a conhecer as diferentes áreas de atuação e 

adquirir a vertente prática enquanto promotor de saúde pública e com isto tive a oportunidade de uma 

mais-valia para a minha vida profissional futura. 

        Este relatório está dividido em duas partes: a primeira parte retrata de forma detalhada todas as 

tarefas e as áreas de atuação da atividade profissional, executadas ao longo do estágio 

profissionalizante bem como todos os conhecimentos adquiridos. 

        A segunda parte detalha os trabalhos práticos desenvolvidos ao longo do estágio, 

nomeadamente o da cessação tabágica, o rastreio da hipertensão arterial e o rastreio do cancro da 

próstata. Estes temas foram de acordo com as atividades realizadas na farmácia assim como da 

necessidade de intervenção na comunidade, de forma a dar o meu contributo e enaltecer a farmácia. 
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Parte I 

 

1. Farmácia Nova 

 

1.1. Localização geográfica e o espaço físico exterior 

 

         Em Fevereiro de 2002 e de acordo com a legislação que rege a transferência de farmácias 1, a 

Farmácia Torre, anteriormente estabelecida na freguesia de Tabuado, alterou a sua localização para 

a cidade de Marco de Canaveses, estando situada na Avenida Futebol Clube Porto 77, 4630-203, 

com o nome de Farmácia Nova (FN). 

          Com o aumento da afluência de utentes à FN levou a que tivesse que remodelar, de forma a 

responder às crescentes exigências da comunidade, inaugurando a 31 de Janeiro de 2010 as atuais 

instalações, com o aumento da sua área e a implementação do sistema robotizado, que permite a 

agilização de dispensa de medicamentos e um atendimento de forma personalizada. 

          Uma vez que a FN tem uma posição geográfica estratégica, serve utentes de grande parte das 

31 freguesias que constituem o concelho, para além dos que residem em localidades vizinhas, como 

Baião e Cinfães, criou com a população hábitos e laços proporcionando todo o tipo de questões 

relacionadas com a saúde. 

         O espaço da FN possui uma fachada que é constituída por duas frentes, onde se encontra as 

montras publicitárias e institucionais, renovadas periodicamente de acordo com campanhas 

promocionais ou ações de marketing por parte dos laboratórios (Anexo 1), tendo em conta a 

sazonalidade dos produtos ou ações implementadas pela equipa. 

         Na porta de entrada exterior, está identificada a Direção Técnica, o horário de funcionamento e 

a farmácia que assegura o turno de serviço permanente nessa noite 2. 

         Além da entrada principal, existe uma porta de serviço reservada à entrada dos funcionários e 

entregas de encomendas. 

 

       1.2. Horário de Funcionamento  
 

       O horário de atendimento ao público na FN está estabelecido entre as 08:30h e as 22:00h de 

segunda-feira a domingo e feriados, em regime de horário de reforço, cumprindo ao mesmo tempo a 

escala de turnos das farmácias de serviço permanente, aprovada pela Administração Regional de 

Saúde do Norte, pelo menos de quatro em quatro dias 3-4. 

 

Ao longo do estágio, o meu horário foi acordado com o Sr. Eng. Fernando Ribeiro e com a Dra. 

Marilene Sousa, o qual ficou estabelecido numa fase inicial, das 09:00h às 13:00h, e das 14:00h às 

18:00 horas. Sempre que possível fiz algumas horas adicionais pois achei que seria uma mais-valia 

para a minha formação e interajuda entre colegas. Numa fase posterior, quando iniciei o atendimento 

ao público foi me atribuído um horário semelhante aos colegas, a realizar entre as 7 a 8 horas diárias. 

Nesta etapa, contatei com uma variedade de utentes que frequentam a farmácia, e assim consegui 

pôr em prática alguns conhecimentos científicos e linguísticos e melhorá-los no contexto da farmácia 

de oficina. Foi extremamente importante para mim ver a confiança que os utentes depositavam em 

mim e a empatia que estabeleciam por ser nova na farmácia. 
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        1.3. Gestão de recursos humanos 
 

         A direção técnica da FN é da responsabilidade da Sra. Dra. Ana Cristina Mendes Cordeiro de 

Matos Valente Couto Ribeiro, farmacêutica, em que na sua ausência, é assegurada pela farmacêutica 

substituta, Dra. Joana Ferraz, também farmacêutica, as quais desempenham um papel ativo e 

presente na organização e nos procedimentos inerentes à detenção de uma farmácia 5. 

         Para o bom funcionamento de uma instituição é muito importante ter uma boa equipa, sendo 

esta o elo mais importante da cadeia de processos que conduzem ao seu sucesso, assim sendo a 

equipa da FN é constituída pelo Diretor Geral, Eng. Fernando Couto Ribeiro; pelas farmacêuticas 

substitutas, Dr.ª Marilene Sousa, Dr.ª Cátia Monteiro, Dr.ª Joana Leitão, Dr.ª Patrícia Costa e pelo 

farmacêutico Dr. André Natário; pelos Ajudantes Técnicos Sr. Fernando Oliveira, D.ª Fátima David; 

pelas Técnicas de Farmácia, Dr.ª Teresa Vilela e D.ª Ana Raquel Silva; pela podologista Dr.ª Joana 

Queirós; pela conselheira em dermocosmética D.ª Isaura Baldaia; pelo responsável do setor de 

encomendas Sr. Pedro Correia; pelo administrativo Sr. Márcio Azevedo e pela equipa de manutenção 

e higiene D.ª Vera Carneiro e D.ª Sílvia Pereira.  
 

Durante a minha presença na FN, toda a informação que todos os colaboradores me prestaram foi 

essencial para o sucesso deste estágio. Sem exceção todos me ajudaram na transmissão de 

conhecimentos e se mostraram extremamente prestáveis para com a minha situação de estagiária. 
 

      1.4. Caraterização do espaço físico interior  

      A FN é uma farmácia que possui instalações adequadas e projetadas de forma a garantir a 

segurança, conservação e preparação dos medicamentos assim como possui uma boa 

acessibilidade, comodidade e privacidade dos utentes e da sociedade em geral. Assim, regendo-se 

pelas Boas Práticas de Farmácia Comunitária [5] é constituída por diversas zonas: 
 

          1.4.1. Zona de atendimento ao público 

         O local de atendimento ao público da FN é um espaço amplo, de fácil acesso, bem iluminado, 

com climatização adequada e música ambiente, sendo assim um espaço agradável e profissional 

para prestação de cuidados de saúde. 

        Nesta área encontram-se cinco balcões de atendimento, individualizados e equipados com 

computador, impressora, leitores óticos de códigos de barra e ainda uma caixa registadora comum 

aos cinco balcões. Cada balcão funciona de forma independente, permitindo estabelecer uma relação 

de privacidade com o utente. 

        Os balcões são ainda servidos por quatro saídas do robot, as quais permitem a disponibilização 

dos produtos solicitados pela equipa de atendimento, através do sistema informático (SI). 

        Na zona posterior e lateral aos postos de atendimento, estão dispostos medicamentos não 

sujeitos a receita médica (MNSRM), dispositivos médicos, suplementos alimentares, produtos 

dietéticos e produtos de cosmética e sexualidade. Periodicamente são colocados neste local folhetos 

informativos e slogans promocionais de forma estratégica para captarem a atenção do utente.  

        No entanto, de acordo com as áreas de aplicação dos mesmos, distinguem-se zonas específicas 

e devidamente identificadas para a saúde familiar, saúde materna, bucodentários, higiene íntima, 
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nutrição infantil, puericultura, produtos de dermocosmética, produtos capilares, ortopedia, produtos 

para cuidados de pés e mãos, suplementos alimentares, produtos de emagrecimento (Anexo 2, figura 

6) e ainda medicamentos e produtos de uso veterinário.  

      Ao longo deste espaço de atendimento, encontram-se também gôndolas e mesas reservadas à 

exposição de alguns produtos, assim como uma balança que determina e indica o peso corporal 

(Anexo 2 figura 8), a altura e o índice de massa corporal (IMC), um esfigmomanómetro automático 

para a determinação da pressão arterial e uma mesa didática para as crianças se distraírem (Anexo 

2, figura 9). 
 
 

      1.4.2. Zona de apoio à área de atendimento 
 

       Na FN existe uma área que está localizada entre a área de atendimento e o espaço interno da 

farmácia, destinada a dar apoio ao atendimento, e onde se encontra um frigorífico para o devido 

acondicionamento de medicamentos que necessitam de temperatura baixas de conservação 

(vacinas, insulinas, etc.) e um armário deslizante com várias prateleiras onde são armazenados, 

nomeadamente: medicamentos de uso veterinário, alguns MNSRM, algumas linhas de 

dermocosmética, dispositivos médicos, fraldas, pensos para incontinência, suplementos alimentares, 

produtos fitoterapêuticos, de nutrição infantil, e também medicamentos com dimensões 

desadequadas para dar entrada no robot. 
 

 

          1.4.3. Sala de determinação dos parâmetros bioquímicos  
 

         A FN presta serviços personalizados à comunidade, como é o caso, da realização de 

determinações bioquímicas, nomeadamente a determinação da glicemia, do colesterol total, dos 

triglicerídeos, do HDL (High Density Lipoprotein), do LDL (Low Density Lipoprotein), do ácido úrico, 

do antigénio especifico da próstata (PSA), da determinação da hemoglobina glicosilada (HbA1c ) e 

análise á urina o que permite a deteção precoce ou até mesmo um acompanhamento da evolução de 

doença que leva a que seja determinante para prevenir possiveis patologias. 

        A sala da execução dos parâmetros bioquímicos localiza-se junto da área de atendimento e 

contém os equipamentos necessários à sua realização, como por exemplo, os aparelhos de medição, 

uma centrifugadora, um lavatório, um contentor de recolha de resíduos do grupo IV (agulhas e 

seringas) e um de resíduos do grupo III (materiais em contato com fluidos biológicos) sendo estes 

recolhidos por uma empresa certificada mensalmente (Anexo 3, figura 12 e 13). 
 
 

 

         1.4.4. Gabinete de administração de injetáveis 
 

        Na FN, existe uma sala preparada para a administração de todo o tipo de injetáveis à exceção 

de antibióticos e corticosteroides. 

       A administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação está bem 

implementada na FN, em especial destaque a nível da vacina da gripe sazonal e do Papilomavírus. 

      A sala contém o material necessário a todos os processos e à posterior rejeição de excedentes e 

de material em contato com fluidos biológicos.      

       De forma a garantir um serviço de qualidade, os farmacêuticos que constituem a equipa 

frequentaram o Curso de Administração de Injetáveis e o Curso Europeu de Primeiros Socorros, 
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renovável de cinco em cinco anos, estando devidamente qualificadas para a realização deste serviço 

pela Ordem dos Farmacêuticos. 
 

 

         1.4.5. Gabinete de atendimento personalizado 
 
 

 

          Este espaço é destinado a diversas situações que necessitam de um atendimento 

personalizado de maior confidencialidade e discrição, sendo também aqui que decorrem grande parte 

dos rastreios implementados e organizados pela FN e onde se encontra a balança para determinação 

do peso e altura de bebés (Anexo 2, figura 7) 
 

         1.4.6. Laboratório  
 

 

         É o local onde são preparados os medicamentos manipulados, de acordo com as Boas Práticas 

de Fabrico de Manipulados, possuindo os equipamentos mínimos obrigatórios, como o Unguator® 

um equipamento que permite uma, homogeneização das matérias- primas mais rápida e eficaz. 

       As bancadas são lisas e fáceis de limpar e a sala encontra-se equipada com lavatório, sistema 

de exaustão e climatização. 

        As matérias-primas e os materiais de embalagem estão organizadas nos armários em prateleiras 

e os materiais de laboratório estão colocados nos armários inferiores devidamente fechados. 

       Muitas das vezes na produção de manipulados é necessário recorrer à bibliografia recomendada, 

estando disponível num armário na área laboratorial sendo possível consultar o Formulário Galénico 

Português, a Farmacopeia Portuguesa (na versão mais atualizada), o Martindale ® entre outros livros 

de referência. Está também disponível um computador portátil que possibilita a realização da ficha de 

preparação assim como possiveis pesquisas sobre novos manipulados (Anexo 4, figura 14 e 15). 

 
 

 

         1.4.7. Sala do setor de encomendas  
 

 

         A sala do setor de encomendas da FN corresponde ao local onde se inicia o circuito dos 

medicamentos e outros produtos de saúde e bem-estar na farmácia.  

        Nesta sala está inserido o terminal do robot que permite a introdução e o armazenamento dos 

medicamentos e outros produtos (Anexo 5, figura 16 e 17). Contém uma estante onde se arquivam 

todos os documentos deste setor e onde se procede à separação do receituário. 

        Os medicamentos em excesso e outros produtos de saúde e bem-estar são armazenados neste 

local, estando distribuídos por estantes e prateleiras o que facilita a rápida visualização e acesso. 

       Este local encontra-se devidamente climatizado, o que permite todas as condições de 

conservação exigidas pelos produtos lá presentes. 

 

         1.4.8. Gabinete da Direção Técnica / Escritório 
 

         Espaço destinado à gestão, administração e contabilidade da farmácia e onde se encontra toda 

a documentação e bibliografia legislativas. 
 

 

 

        1.4.9. Sala de Reuniões  
 

       Neste espaço são realizadas a maior parte das reuniões formais com os responsáveis dos 

laboratórios detentores dos produtos vendidos na FN, delegados de informação médica e outras 

reuniões internas entre colaboradores. 
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       Neste espaço são também realizadas formações internas da equipa, exposições de novos 

medicamentos ou formações de artigos já disponíveis na farmácia, assim como a realização de ações 

para a comunidade. 
 

      1.4.10. Zona de funcionários 

       É uma área reservada unicamente aos funcionários, composta por cacifos, uma mesa e cadeiras 

e destina-se ao descanso durante os períodos de intervalo. 

        1.4.11. Sanitários  

        Na zona de atendimento ao público, a FN encontra-se equipada com um sanitário devidamente 

adaptado a pessoas com mobilidade reduzida, destinado ao uso de todos os seus utentes. 

         Na zona reservada aos funcionários, existe outra instalação sanitária para uso interno. 
 

 

No decorrer do meu estágio tive a oportunidade de conhecer e trabalhar em todas as áreas da FN. 

Inicialmente comecei pelo setor de encomendas onde aprendi os procedimentos implicados neste 

setor assim como conhecer melhor os nomes comerciais e a localização dos produtos em geral, 

através da verificação e atualização de prazos de validade.      

 Posteriormente assisti à realização de alguns manipulados pela Dra. Marilene e pela Dra. Patrícia 

Costa e todos os procedimentos implicados na sua execução. De seguida tive a oportunidade de 

realizar alguns manipulados sob a observação da minha orientadora.  

A partir de meados do mês de março comecei a parte mais desafiante do estágio em farmácia de 

oficina, o atendimento ao público e a realização da determinação dos parâmetros bioquímicos. O 

cronograma das atividades desenvolvidas pode ser visualizado na tabela 1. 

 

    Tabela 1. Cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio 

 

Atividades Datas 

Armazenamento, receção e elaboração de encomendas 02 Janeiro a 18 Janeiro 

Laboratório de manipulados  18 Janeiro a 21 Janeiro 

Determinação de parâmetros bioquímicos 23 Janeiro a 27 Janeiro 

Controlo dos prazos de validade 08 Fevereiro a 16 Fevereiro 

Conferência de receitas 28 Janeiro a 13 Fevereiro 

Organização de receituário 31 Janeiro a 5 Fevereiro 

Atendimento ao público- observacional 01 Março a 6 Março 

Atendimento ao público 07 Março a 2 Maio 
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        2. Fontes de Informação 
 

        Ao longo dos anos, a descoberta e a progressão de novos conceitos técnicos exige dos 

profissionais de saúde uma constante atualização dos conhecimentos científicos, de forma a elucidar 

qualquer dúvida durante o atendimento dos utentes.  

       Assim, a FN possui uma biblioteca atualizada, onde contém as publicações de detenção 

obrigatória 5-6, bem como a bibliografia recomendada e complementar (Prontuário Terapêutico, 

Resumo das Caraterísticas do Medicamento, Farmacopeia Portuguesa, Martindale ou The Merck 

Index). Contudo, a internet permite-nos igualmente um acesso fácil e rápido para consultar toda a 

informação necessária, tendo recorrendo por exemplo: www.infarmed.pt; www.anf.pt; 

www.ordemfarmaceuticos.pt; www.fda.gov; www.cdc.gov; www.drugs.com; www.emea.europa.eu. 
 

         2.1. Centros de informação e documentação 
 

        Os Centros de Informação e Documentação (CIM) consistem em dar resposta a pedidos de 

informação e esclarecimento de dúvidas relacionadas com a medicação, disponibilizando aos 

profissionais de saúde ajuda especializada e qualificada. 

        Os CIM’s mais procurados e requisitados são: o da Ordem dos Farmacêuticos; o da Associação 

Nacional de Farmácias – Centro de Informação Do Medicamento (CEDIME); o Centro de Informação 

do Medicamento e dos Produtos de Saúde, do INFARMED – CIMI, e o Centro de Informação sobre 

Medicamentos Manipulados - Laboratório de Estudos Farmacêuticos (LEF). 
 

Ao longo do estágio, realizei algumas pesquisas através destas ferramentas de informação, que me 

apoiaram no ato de cedência de medicamentos. 

Ainda tive a oportunidade de contatar os diversos CIMs, principalmente o LEF para me apoiar na 

decisão e no esclarecimento de dúvidas sobre manipulados e o CEDIME para avaliação de fármacos. 

 

          3. O Circuito do Medicamento na FN 

            3.1. Gestão de stock e critérios de aquisição 

        A nível comercial, existe atualmente no mercado um elevado número de produtos farmacêuticos, 

associado a um aumento crescente de introdução de novos produtos no mercado (em especial 

medicamentos genéricos), assim como a sazonalidade que levam a uma gestão uma complexa. 

       De modo a que se consiga obter uma gestão eficiente é necessário ter em conta alguns aspetos 

como: as necessidades dos utentes; o perfil de prescrição; o espaço destinado ao armazenamento 

dos produtos; as condições de compra aos fornecedores (promoções e bonificações de aquisição); a 

viabilidade económica; o retorno financeiro; as margens de comercialização; as campanhas 

mediáticas; o prazo de validade dos produtos; a possibilidade da sua devolução; a rotatividade dos 

produtos e o marketing envolvido através dos meios de comunicação social. Desta forma, é 

necessário ter em consideração o reforço de stocks em tempo útil e nas quantidades adequadas, 

permitindo obter descontos e bónus que beneficiam a farmácia e evitando ruturas de stock que levam 

a falhas na dispensa. 

      A manutenção de um stock deve ser o mais vasto e menor possível, o qual permita evitar 

imobilização excessiva de capital, espaço de armazenamento elevado e dificuldades no controlo da 
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do prazo de validade (PV) dos produtos. Periodicamente é realizada uma contagem física de stocks 

para confirmar com o stock existente informaticamente. 
 

        3.2. Sistema Informático 

        A FN dispõe de um SI, o SIFARMA 2000® criado pela empresa Glintt Farma, aprovado pela 

Associação Nacional de Farmácias (ANF), sendo uma base de suporte ao profissional de saúde para 

uma prática centrada no utente durante o atendimento, para a gestão diária da farmácia e do circuito 

do medicamento (Anexo 6, figura 18). 

       Este SI está programado com um menu muito prático e intuitivo, em que numa fase inicial permite 

a criação de utilizadores individuais e as respetivas passwords de modo a permitir o acesso às 

diversas funcionalidades do SI, permitindo seguidamente controlar cada utilizador quanto ao número 

de vendas, ao tipo de produtos vendidos, à faturação, a alterações nos stocks e devoluções, gestão 

de stocks, clientes e vendas. 

            O SI permite também a criação e o acesso a fichas de produtos; gestão e receção de encomendas; 

devoluções e sua regularização; dispensa e consulta de venda de medicamentos e outros produtos; 

controlo de psicotrópicos e estupefacientes; controlo de prazos de validade; impressão de rótulos de 

manipulados e etiquetas; seguimento/acompanhamento fármacoterapêutico do utente e a pesquisa 

de informações sobre medicamentos.  

 

O meu primeiro contato com o Sifarma 2000® resultou de uma formação oferecida pela ANF durante 

o MICF, mas só foi possível colocar em prática ao longo do estágio.  

Na FN tive a oportunidade de me integrar com o SI, relativamente ao seu funcionamento por ser muito 

intuitivo, uma vez que me permitiu familiarizar facilmente com o programa, e perceber todas as 

vantagens que a sua utilização traz para as farmácias de oficina. Após o estágio, sinto-me com 

autonomia de trabalhar com todas as funções que este SI permite realizar. 
 

         3.3. Elaboração e envio de encomendas 

         A aquisição de produtos e medicamentos na FN é realizada através de duas vias: pela 

encomenda diária realizada aos distribuidores grossistas ou pela encomenda direta aos laboratórios 

farmacêuticos e cosméticos.  

        Tendo por base a elevada amplitude de produtos disponibilizados (medicamentos de uso 

humano e veterinário, dispositivos médicos, produtos de dermocosmética), eficácia e garantia do 

serviço de entrega dos produtos, condições de pagamento, atribuição de bonificações, a flexibilidade 

nas devoluções e trocas e acima de tudo pela segurança e confiança na qualidade de transporte 

segundo as Boas Práticas de Distribuição de Medicamentos de uso humano, os principais 

fornecedores da farmácia comunitária são os distribuidores grossistas. 

       O grande distribuidor grossista com que a FN trabalha é maioritariamente com a Alliance 

Healthcare, pertencendo ao grupo HealthPorto, o que traz vantagens rentáveis à farmácia a nível de 

condições comerciais. Em menor volume também trabalha com a Plural, em caso de produtos em 

falta ou esgotados na Alliance Healthcare. 



8 
 

       Estes armazenistas facultam ainda, através de linhas telefónicas, a encomenda direta de 

referências e a disponibilização de informação precisa e credível sobre grande parte dos produtos, 

relativamente à situação no mercado, preço, dosagens e apresentações disponíveis. 

       De forma a regularizar situações de rutura de stock por produto esgotado no armazenista ou por 

oferta de bonificações e/ou condições promocionais em encomendas de elevado volume, recorre-se 

à encomenda direta ao laboratório, geralmente através de representantes que, após marcação, se 

dirigem à farmácia, com a regularidade acordada. 

       Durante a semana a FN realiza duas encomendas diárias aos distribuidores grossitas, a primeira 

ao final da manhã, às 13:00 horas e a segunda ao final do dia, às 20:30 horas. Ao sábado as 

encomendas são realizadas às 13:00 horas, às 16:30 horas e a última às 22horas. Por último ao 

domingo e feriados as encomendas são realizadas até as 15h30 e às 22h00. 

       Estas encomendas resultam do confronto direto das vendas com os pontos de encomenda 

definidos para os diversos produtos, leva à geração automática (através do SIFARMA® 2000) de uma 

proposta de encomenda de reposição, na qual são incluídas todas as referências onde o stock 

ultrapassou o limite mínimo definido. Após isto, o responsável pelo setor de encomendas, realiza uma 

análise detalhada de todas as referências, e de acordo com as necessidades da farmácia pode alterar 

as quantidades ou eliminar produtos. 

         Após toda a confirmação é realizado o envio da encomenda para os diferentes fornecedores, 

via RDIS, em que caso seja necessário proceder a alguma alteração é possível ser realizado por via 

telefónica. 

        Contudo, em situações em que a farmácia não tenha o medicamento ou produto farmacêutico 

para dispensa imediata ao utente ou pela consulta no SI dos fornecedores obter a informação de estar 

esgotada, pode ser realizado o pedido telefonicamente aos fornecedores. 

       Existe também uma forma de aquisição do medicamento através de uma encomenda intitulada 

como “Via Verde”, a qual permite garantir o acesso, por parte de utentes portadores de receita médica, 

a determinados medicamentos que estão esgotados e apenas disponíveis em quantidades limitadas. 

      Assim é garantido um stock de segurança que a indústria farmacêutica (titulares de AIM) 

armazena nos distribuidores grossistas, para que o mesmo seja enviado rapidamente para as 

farmácias, quando estas efetuam uma encomenda Via Verde, assegurando assim a satisfação das 

necessidades dos utentes em tempo útil e permitindo o tratamento. 

         As encomendas de medicamentos e produtos farmacêuticos e cosméticos realizadas 

diretamente aos laboratórios apresentam vantagens económicas por garantirem um preço mais 

apelativo, o que para a farmácia é vantajoso pois assim consegue ter os Preço de Venda a Público 

(PVP) mais competitivos. 

        Estas encomendas são de grande volume, logo, aquando da sua realização deve se ter em 

consideração a rotação do produto, para que não ocorra excessiva acumulação de stocks. Assim, 

esta aquisição é plausível, essencialmente, para medicamentos de elevada rotação, acessórios e 

produtos de cosmética. 
 

Durante a fase inicial do estágio passei pelo setor de encomendas durante umas semanas, tive a 

oportunidade numa fase posterior de validar, alterar e submeter as encomendas eletrónicas no 
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Sifarma 2000®, assim como, aquando no atendimento ao público, tive a oportunidade de realizar 

alguns pedidos via telefónica para os diversos fornecedores. 

Também tive a oportunidade de assistir a algumas reuniões com os responsáveis pelos laboratórios 

farmacêuticos, onde percebi em parte a dinâmica das encomendas diretas. 
 

       3.3.1. Rotação de stock e ponto de encomenda 

 

       Através do Sifarma 2000, é criada uma ficha de produto para cada referência existente na 

farmácia e são definidos os limites de stock mínimo e máximo de acordo com a rotação do produto 

em questão, ou seja, o stock mínimo de segurança a partir do qual se procede à sua encomenda, 

entrando automaticamente na encomenda diária. O SI também possibilita conhecer a rotação de um 

produto, ou seja, avalia o seu consumo mensal e estipula quais serão as unidades estimadas que são 

necessárias para realizar as encomendas ao laboratório, de forma a ser garantida a quantidade certa 

para satisfação do cliente, mas ao mesmo tempo não levar a uma acumulação de produtos, 

condicionando a viabilidade da farmácia. 
 

        3.4. Receção e conferência de encomendas 

        As encomendas com os produtos chegam à FN armazenados em caixas plásticas ou de cartão 

devidamente seladas, acompanhados de uma guia de remessa e/ou fatura compostas por duas vias 

(original e duplicado) do respetivo distribuidor e, caso se aplique, da requisição de produtos 

estupefacientes e psicotrópicos. 

       Excecionalmente, os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são acompanhados de uma 

guia de remessa própria que permanece arquivada em separado durante três anos sendo enviado o 

duplicado de novo para o fornecedor, devidamente assinado e carimbado pela direção. 

       Nas faturas ou guia de remessa devem vir detalhadas as seguintes informações: 

- Número da fatura; data; hora da encomenda; 

- Identificação da farmácia (nome, morada, número de identificação fiscal (NIF) e número de cliente);  

- Identificação do fornecedor (nome, morada, NIF, capital social, número de telefone e fax); 

- Identificação de cada produto (CNP), nome comercial ou DCI, forma farmacêutica, dosagem e 

capacidade de embalagem, quantidade pedida e enviada, preço de venda á farmácia (PVF) e PVP; 

- IVA aplicado a cada produto;  

- Bónus e descontos, caso existam; 

- Valor faturado com e sem IVA; 

- Deve discriminar os produtos em falta e respetiva justificação, por exemplo “produto esgotado”. 

      Inicialmente faz-se a separação das encomendas dos diversos fornecedores, seguida da abertura 

das caixas e verificação do número de produtos enviados versus o número de produtos 

encomendados. Também é verificada a integridade dos produtos e as condições de armazenamento, 

dando prioridade aos produtos de armazenamento em frio (2ºC-8ºC), que vêm acondicionados em 

caixas de esferovite com uma cor de tampa diferente, cor azul. 

       No SI procede-se à receção da encomenda, selecionando primeiramente o distribuidor em 

questão e posteriormente introduzindo o número da fatura e o valor total faturado com IVA. De 

seguida, os produtos vão sendo introduzidos através do leitor ótico ou pela introdução do CNP no 
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stock da farmácia, e ao mesmo tempo é alterado informaticamente o PV caso não existam artigos 

iguais armazenados.  

      No caso de o produto ser novo na farmácia, é necessário criar a ficha do produto, introduzindo 

dados como PVP e o stock mínimo e máximo para estabelecer o ponto de encomenda. 

        Antes de concluir o processo e finalizar a encomenda deve ser feita uma dupla verificação das 

quantidades recebidas, de modo a verificar que o PVP estabelecido no SI é igual ao Preço Impresso 

na Cartonagem (PIC) e ainda verificar se o valor total faturado após a introdução dos artigos no SI 

corresponde ao disposto na fatura. Assim, caso os totais apresentados coincidam com o valor descrito 

na fatura pode-se concluir a receção da encomenda. 

      Os produtos em falta ou esgotados são transferidos para outro fornecedor e é impressa a Nota de 

Receção, que deve ser carimbada, rubricada e anexada à fatura correspondente. 

      Os documentos são arquivados cronologicamente e de acordo com o fornecedor, sendo enviados 

para a contabilidade no final do mês corrente. Aqui é feito o confronto com o resumo enviado pelo 

armazenista, procedendo-se ao pagamento mediante o acordo estabelecido. 

 

No decorrer do estágio tive a oportunidade de executar a receção de algumas encomendas diárias. 

Neste processo consegui perceber a diferença entre os produtos que já apresentavam o PIC e a forma 

de cálculo dos artigos de venda livre. Consegui perceber que os produtos apresentavam margens de 

lucro muito diferentes consoante a sua regulamentação e percebi as estratégias de compra que 

permitem à farmácia ter rentabilidade, ou seja, ter descontos e vantagens económicas significativas.  

Neste setor, percebi toda a importância da realização de uma receção e armazenamento correto dos 

produtos de forma a manter os stocks corretos e os prazos de validade atualizados, assim como os 

preços bem marcados. 
 

       3.5. Armazenamento de produtos e outros produtos farmacêuticos 

        O armazenamento dos produtos na FN é feita de acordo com as caraterísticas dos produtos, da 

organização da farmácia e das condições, de modo a garantir a qualidade, estabilidade e o devido 

armazenamento dos produtos e assim aumentar a segurança e a rapidez na dispensa ao utente. 

         A FN possui condições de temperatura (inferior a 25ºC), iluminação, ventilação e humidade 

(inferior a 60%) controladas do seu espaço interior, onde 5 sondas ligadas a um termohigrómetro 

(presentes no laboratório, robot, armário deslizante, área de atendimento e frigorífico) registam as 

variações e é emitindo mensalmente um relatório com as medidas corretivas. 

       Depois de se rececionarem os produtos, efetua-se, em primeiro lugar, o armazenamento dos que 

estão sujeitos a condições de conservação específicas, como por exemplo os que exijam 

temperaturas entre os 2 e 8ºC, (insulinas, vacinas, injetáveis uso veterinário e alguns colírios). 

        Uma vez que a FN se encontra equipada com robot, este assume um importante papel no 

armazenamento de uma grande variedade de referências. A introdução dos produtos neste sistema 

é um processo simples e rápido, limitado à leitura do código de barras pelo leitor ótico do terminal e 

introdução do prazo de validade respetivo. 

       Os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) estão expostos atrás dos balcões 

na zona de atendimento ou colocados no armário deslizante dispostos por ordem alfabética, nome 
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comercial ou DCI, e são repostos logo que possível; os produtos encomendados, face a pedidos 

especiais de utentes, são separados e guardados e de fácil identificação pela equipa de atendimento. 

       Os produtos de veterinária, o material de penso, desinfetantes e soros estão em locais separados 

da restante medicação. As regras de dispensa, segundo a validade, instituídas na FN são: 

- First Expired, First Out (FEFO) - Para medicamentos ou produtos farmacêuticos com validade, o que 

implica que os produtos com prazo mais curto de expiração sejam dispensados em primeiro lugar. 

- First In, First Out (FIFO) – Principalmente em produtos farmacêuticos de cosmética e alguns 

dispositivos médicos que, pela ausência de prazo de validade nas embalagens, implica que a 

dispensa seja feita de acordo com a chegada à farmácia. 
 

        3.6. Controlo dos prazos de validade e devolução de produtos 

          O controlo do PV corresponde a um tempo limite sobre o qual as propriedades físicas, 

químicas, microbiológicas, galénicas, terapêuticas e toxicológicas não sofrem alterações que 

comprometam a saúde do utente.  

           Este controlo é essencial para evitar a dispensa de produtos que não cumpram os requisitos 

de qualidade nem que expire durante o período de tratamento, assegurando a estabilidade e 

segurança do uso do medicamento, assim como de forma a minimizar as perdas para a farmácia 

associadas ao processo. 

           Na FN, o controlo dos prazos de validade é realizado recorrendo à ajuda do robot, sendo que, 

nos primeiros dias de cada mês são retirados todos os produtos cujo prazo expire nos próximos três 

meses. Relativamente aos produtos armazenados, é impressa uma lista regularmente, dos produtos 

com PV a terminar, de forma a escoar esses produtos o mais rápido possível.  

       Após a verificação de todos os produtos, são então separados aqueles cujo prazo de validade se 

aproxime do final e é executada uma nota de devolução, onde devem constar as informações do 

fornecedor, o motivo da devolução e o número da fatura em que veio registado previamente o produto.  

       Estas notas de devolução são impressas em triplicado e devem ser devidamente carimbadas e 

rubricadas sendo que duas são enviados para o fornecedor e uma é arquivada na Farmácia. 

       Depois da execução da devolução dos produtos, o fornecedor pode optar por não os aceitar, 

efetuar uma troca por outros com maior prazo de validade ou emitir uma nota de crédito à farmácia. 

       Caso não aceite os produtos, estes poderão integrar as quebras de stock do ano em que 

expiraram, sendo posteriormente inutilizados de forma adequada. 

       Podem ser feitas devoluções ao fornecedor de origem devido a outros fatores, tais como: 

deterioração do produto ou da embalagem no transporte, erros ou troca de envio do produto ou da 

encomenda e circulares informativas da retirada de produtos do mercado pela autoridade competente. 

 
 

No meu estágio na FN ajudei ativamente no processo de controlo dos PV dos produtos, como por 

exemplo, na recolha do medicamento metformina do laboratório Mylan, com as dosagens, 500 mg, 

850mg e 1000mg, segundo a circular informativa da INFARMED, determina a suspensão da 

comercialização e recolha imediata dos lotes de medicamentos, devido às não conformidades no 

sistema de Boas Práticas de Fabrico, relacionadas com a atividade de granulação e embalagem 

primária de comprimidos. 
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       4. O Ato Farmacêutico de dispensa de medicamentos  

       A dispensa de medicamentos é um ato farmacêutico e, de acordo com o código deontológico da 

Ordem dos Farmacêuticos 7, é da responsabilidade do farmacêutico o ato de preparação, distribuição, 

dispensa, informação e vigilância dos medicamentos. 

       Assim, a dispensa de medicamentos por parte do farmacêutico comunitário tem um papel de 

elevada importância uma vez que é o último profissional e por vezes, o único, a ter contato com o 

doente antes do início da terapêutica. Este ato envolve a prestação de todas as informações ao utente 

acerca do uso racional do medicamento, aumentando a adesão à terapêutica e identificando possíveis 

problemas relacionados com os medicamentos, protegendo sempre o utente. 

         Os medicamentos de uso humano, no que diz respeito à dispensa, são classificados como: 

Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM), os MNSRM e os Medicamentos Não Sujeitos a 

Receita Médica de dispensa exclusiva em farmácias (MNSRM-EF). 

         4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica obrigatória (MSRM) 

          Segundo o Estatuto do Medicamento 8 a dispensa dos MSRM a nível da FC é obrigatório a 

apresentação de receita médica válida os medicamentos que apresentem pelo menos uma das 

seguintes condições: 

 “Possam constituir risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo se usados 

para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; 

 Possam constituir risco direto ou indireto para a saúde, se utilizados com frequência, em 

quantidades consideráveis, para fins diferentes daquele a que se destinam; 

 Contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações 

adversas seja indispensável aprofundar; 

 Se destinem a ser administrados por via parentérica (injetável) ” 

         A dispensa não é um mero aviamento da receita médica mas sim uma prestação de cuidados 

de saúde. A receção da receita é seguida da avaliação da mesma para selecionar o medicamento, 

de acordo com a preferência do utente ou indicação restritiva do clínico prescritor, tentando sempre, 

quando se trata de um tratamento crónico, ceder a medicação habitual. 

         Assim, durante o atendimento, é importante garantir que o utente compreendeu o esquema 

terapêutico, a duração do tratamento, os possíveis efeitos secundários e reações adversas e as 

condições de armazenamento dos medicamentos. Relativamente aos problemas na prescrição de um 

medicamento, no que concerne à sua adequação ao doente ou à sua posologia, o farmacêutico 

entrará sempre em contato com o médico prescritor. O preço dos MSRM é definido pelo INFARMED. 
 

        4.1.1. Receita médica 

        A receita médica é definida como o documento através do qual são prescritos por um médico 

ou, nos casos previstos em legislação especial, por um médico dentista, odontologista ou veterinário, 

um ou mais medicamentos, sendo o essencial meio de comunicação entre estes e o farmacêutico. 

       Atualmente, o modelo de receita médica em vigor para a prescrição de medicamentos a 

comparticipar pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) baseia-se na utilização obrigatória do SI de 



13 
 

forma a aumentar a segurança no processo de prescrição e dispensa, simplificar a comunicação entre 

os profissionais de saúde e focar a prescrição na escolha farmacológica. 

      Assim, o Farmacêutico assume a responsabilidade de avaliar a prescrição médica, considerando 

diversos fatores associados ao perfil fisiopatológico e farmacoterapêutico do doente e outros 

determinantes que possam, eventualmente, afetar a segurança e eficácia dos medicamentos 

dispensados ou a adesão à terapêutica. 

      Assim, estão em vigor três tipos de receitas médicas válidas: as manuais, as eletrónicas 

materializadas e eletrónicas desmaterializadas, e para serem devidamente prescritas e aceites pelas 

entidades reguladoras de comparticipação devem discriminar o seguinte: 

 Número da receita e sua representação em código de barras; 

 Local de prescrição e sua representação em código de barras sempre que aplicável; 

 Identificação do médico prescritor, com a indicação do nome profissional, especialidade 

médica, número da cédula profissional, código de barras e assinatura; 

 Nome e número de utente (representados pelo código de barras respetivo nas receitas 

eletrónicas) e, sempre que aplicável, de beneficiário de subsistema; 

 Entidade financeira responsável, regime especial de comparticipação de medicamentos (se 

aplicável) e identificação de diplomas específicos (se aplicável); 

 Tipo de prescrição (RN - prescrição de medicamentos; RE - prescrição de psicotrópicos e 

estupefacientes sujeitos a controlo; MM – prescrição de medicamentos manipulados; etc); 

 Designação do(s) medicamento(s): DCI e/ou marca, nome do titular da Autorização da 

Introdução no Mercado (AIM), código do medicamento em código de barras e dígitos, 

dosagem, forma farmacêutica, posologia, dimensão e número de embalagens; 

 Data e validade da prescrição; 

 Assinatura do prescritor (sendo que nas desmaterializadas não vem a assinatura do médico) 

         Qualquer incumprimento no preenchimento implica a não dispensa da medicação. 

         Relativamente aos casos previstos pela lei 9 é possível fazer a prescrição por nome comercial 

do medicamento indicando o CNP representado em dígitos e em código de barras (em vez do 

CNPEM). Ou seja, em situações em que, o medicamento tem uma margem ou índice terapêutico 

estreito (exceção a), apresentou uma reação adversa prévia (exceção b) ou tem uma continuidade de 

tratamento superior a 28 dias (exceção c).  

         Para a alínea a) e b) é proibido dispensar outro medicamento que não seja a denominação 

comercial prescrita. No caso da alínea c) pode ser dispensado outro grupo homólogo desde que o 

PVP deste seja inferior ao indicado na receita. 
 

        4.1.1.1. Receita médica manual 
 

        Atualmente, e devido à legislação em vigor, que recomenda a prescrição eletrónica, a prescrição 

de medicamentos em formato manual 10 é cada vez menor, sendo que apenas pode ser prescrita 

excecionalmente e em situações particulares: falência informática, inadaptação fundamentada do 

prescritor, prescrição no domicílio e ainda situações em que o prescritor não ultrapassa as quarenta 

receitas mensais, sendo justificada a sua utilização no canto superior direito da receita. 
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      Em cada receita médica podem ser prescritos o limite de quatro embalagens por receita, até 

quatro medicamentos distintos. Por cada medicamento, podem ser prescritas até duas embalagens, 

com exceção do medicamento se apresentar sob a forma unitária podendo, nesta situação, serem 

prescritas por receita até quatro embalagens iguais, prescritas em cardinal e por extenso e não é 

permitida a emissão de mais do que uma via. 

       Não pode conter rasuras, caligrafias diferentes e não pode ser prescrita com canetas diferentes 

ou a lápis. As receitas devem vir rubricadas e com as devidas vinhas do prescritor e do local. 

       O conteúdo da receita deve ser claro e legível e caso surja alguma dúvida na sua interpretação, 

como o tamanho da embalagem ou a sua dosagem, deve ser dispensado o produto de menor 

dimensão e, na existência de diversas doses no mercado, deve ser contatado o médico, esclarecendo 

a farmacoterapia e requisitando, caso a situação obrigue, à emissão de uma nova receita. 

          Os medicamentos dispensados devem ser introduzidos manualmente pelo CNP e 

posteriormente deve ser selecionado o regime de comparticipação, incluindo o do SNS. Aqui não é 

possível uma confirmação dos dados, pois a receita não se encontra viável informaticamente, e então 

acarreta mais erros, uma vez que a introdução dos fármacos e as comparticipações são feitas 

manualmente. 

        Por fim, aquando da entrega dos medicamentos ao utente, é importante que o Farmacêutico se 

certifique que a posologia, duração de tratamento, possíveis efeitos secundários, via de administração 

e modo de conservação estejam perfeitamente assimilados pelo utente, levando este um suporte 

escrito/visual. A linguagem utilizada (verbal e escrita) deve ser clara, objetiva e de fácil compreensão. 
 

       4.1.1.2. Receita médica eletrónica materializada e desmaterializada 
 

        Em vigor encontram-se disponíveis duas formas de disponibilização de prescrição eletrónica: a 

receita eletrónica desmaterializada ou receita sem papel e a materializada em que a prescrição é 

impressa, sendo o objetivo a generalização da desmaterialização do circuito de prescrição, dispensa 

em farmácia comunitária e conferência de medicamentos. 

      Este tipo de receitas obrigam igualmente ao devido preenchimento dos tópicos descritos em 4.1.1. 

Nas receitas materializadas o número máximo é de quatro DCI distintos e de duas embalagens de 

cada ou tratando-se de forma unitária de quatro embalagens. Por outro lado, a desmaterializada não 

tem um limite de diferentes DCI. Cada medicamento ou dispositivo é prescrito em linhas diferentes, 

indicando inequivocamente validade de prescrição, para cada um individualmente, o número de 

embalagens que pode ir até dois ou seis se se trata de um tratamento prolongado. 

 

       4.1.2. Produtos destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus 

        A diabetes mellitus é uma doença crónica atualmente crescente na população portuguesa, e a 

sua prevalência aumenta muito com a idade, atingindo ambos os sexos. É caraterizada por uma 

desordem metabólica de etiologia diversificada, ou seja, baseia-se numa hiperglicemia crónica com 

distúrbios no metabolismo dos hidratos de carbono, lípidos e proteínas, resultantes da produção 

deficiente ou ineficaz de insulina.  

      Esta patologia a longo prazo é a responsável por uma série de complicações tardias, quer a nível 

cardiovascular como a nível renal. Assim, ela é controlável através de um controlo rigoroso da 

glicemia, da tensão arterial, do perfil lipídico, bem como através de uma vigilância periódica dos 
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órgãos mais sensíveis11. De forma a promover um melhor prognóstico dos doentes com esta patologia 

foi criado o Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes (PNPCD) que estabelece uma 

comparticipação especial nos produtos utilizados no controlo da doença.  

      Estes produtos podem ser prescritos em receita renovável, mas com uma condição é que tanto 

na prescrição eletrónica materializada como na manual, têm de ser prescritos isoladamente. 
 

      4.1.3. Medicamentos sujeitos a um regime especial: Estupefacientes e 

Psicotrópicos 

       Os estupefacientes e psicotrópicos são substâncias com relevância na terapêutica de algumas 

patologias. O mecanismo de ação incide sobre o sistema nervoso central causando uma ação 

depressora ou estimulante, que conduz a fenómenos de dependência (física e psíquica) e tolerância. 

Por este motivo, são muitas vezes utilizados de forma abusiva e ilícita, pelo que se encontram sujeitos 

a legislação específica, o Decreto- Lei nº15/93,de 22 de Janeiro 12, o que obriga a um controlo rigoroso 

por parte de todas a autoridades competentes.  
 

             4.1.3.1. Regras de aquisição, armazenamento e dispensa: 
 

       A aquisição destes medicamentos processa-se de igual forma ao já descrito no ponto 3.3, 

chegando à farmácia junto com os outros produtos encomendados diariamente, mas acondicionados 

em separado, de forma a facilitar a sua identificação. 

       Estes vêm acompanhados de uma guia de requisição em duplicado (o original é arquivado na 

farmácia por um período de pelo menos três anos e o duplicado é devolvido ao fornecedor como 

comprovativo da receção da encomenda. 

       Posteriormente são armazenados no robot, fora do alcance dos utentes, mas em caso de algum 

destes produtos ser extraviado ou furtado, a farmácia deve comunicar a ocorrência à Polícia Local e 

ao INFARMED, no prazo de 24 horas. 

      Aquando da dispensa da receita médica válida destes medicamentos, o SI obriga a introdução de 

todos os dados referentes ao utente (nome, morada), utente que avia a receita (nome, idade, morada 

e Cartão de Cidadão) e identificação do médico prescritor, de forma a que seja impresso, em 

duplicado, o “Documento de Psicotrópico”, o qual deve ser anexado à 2ª e 3ª vias da receita especial 

manual. Nas receitas manuais e eletrónicas materializadas é feita uma cópia onde se anexam os 

talões. No caso de se tratar de receitas eletrónicas desmaterializadas basta os talões comprovativos. 

       

      4.1.3.2. Controlo e ordenação 

 

       Mensalmente são enviados os originais das receitas que contêm psicotrópicos ou estupefacientes 

às entidades responsáveis pela comparticipação, juntamente com os documentos de faturação 

correspondentes. No caso das receitas manuais, os duplicados permanecem arquivados na 

Farmácia, num próprio arquivo, durante um período de 3 anos e os triplicados têm como destino o 

INFARMED, sendo enviados até ao dia 8 do mês seguinte a que dizem respeito.  

     Por outro lado, de três em três meses e até ao 15º dia são enviados ao INFARMED os registos de 

entradas e saídas de estupefacientes e psicotrópicos, assim como também são enviados até ao dia 

31 de Janeiro, os mapas de balanço do respetivo ano para efeitos de controlo pelo INFARMED. 
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        4.1.4. Medicamentos genéricos 

     Segundo o estatuto do medicamento, descrito no Decreto-Lei n.º 176/2006 8, de 30 de Agosto, 

define Medicamento Genérico (MG) como “medicamento com a mesma composição qualitativa e 

quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o 

medicamento de referência tenha sido demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados. 

Além de apresentarem a mesma eficácia, segurança e qualidade, têm um preço inferior devido à 

expiração do prazo de proteção da patente do medicamento de referência”8. 

      Estes medicamentos devem ser sempre designados pela DCI da substância ativa, nome do titular 

da AIM, dosagem, forma farmacêutica e da sigla “MG”, sendo que todas estas informações deverão 

constar da embalagem secundária do produto. 

      Quando a substituição por um medicamento genérico for possível, o Farmacêutico deve informar 

devidamente o utente, permitindo-lhe tomar a decisão de troca. Em caso afirmativo, a dispensa deve 

ocorrer dentro do mesmo grupo homogéneo (conjunto de medicamentos com a mesma composição 

qualitativa e quantitativa em substância (s) ativa(s), forma farmacêutica, dosagem e via de 

administração, no qual se inclui, pelo menos, um MG e deve ser depois validada pela assinatura do 

utente no campo criado para esse efeito. 

       A vantagem fundamental do uso de MG reside na poupança económica que os utentes 

conseguem fazer, uma vez que estes medicamentos apresentam-se significativamente mais baratos 

que os medicamentos de marca de referência. 

      Contudo, devido ao preço ser mais acessível causa alguma desconfiança aos utentes, que muitas 

das vezes desconfiam que os efeitos não serão os mesmos, optando pelo medicamento de marca. 

       Ainda assim, mérito também da equipa da farmácia que fornece todas as informações para uma 

escolha em consciência, notando-se uma mudança de mentalidades e uma maior adesão aos MG. 

        

       4.1.5. Regimes de Comparticipação 

         A comparticipação de medicamentos é uma mais-valia para os utentes na adesão à terapêutica 

e no sucesso do controlo das doenças crónicas. 

        Em Portugal, o regime geral das comparticipações de medicamentos aos utentes do SNS, com 

o código 01, rege a aprovação de grupos e subgrupos farmacoterapêuticos comparticipáveis de 

acordo com escalões de comparticipação. Assim como, o regime especial de comparticipação que 

está dirigido para patologias específicas e grupos de doentes particulares. 

         A comparticipação geral do SNS no preço dos medicamentos é baseada nos seguintes 

escalões: O escalão A é de 90 % do PVP; o escalão B é de 69 % do PVP; o escalão C é de 37 % do 

PVP e o escalão D é de 15 % do PVP mediante a sua classificação farmacoterapêutica13-14. 

      Por outro lado, existem certos medicamentos usados no tratamento da paramiloidose, do lúpus, 

da hemofilia, das hemoglobinopatias e ainda o Priadel® usado na psicose maníaco-depressiva, que 

são comparticipados 100% pelo SNS. 

     Nestas situações, para que a receita seja válida, é obrigatório vir mencionado devidamente o 

respetivo despacho, decreto-lei ou portaria. 
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      Contudo, alguns utentes beneficiam de outros sistemas de comparticipação de medicamentos, 

por entidades e subsistemas de saúde independentes do SNS como são o caso: dos seguros de 

saúde e entidades públicas (Serviços de Assistência Médico- Social (SAMS); Sãvida (Medicina 

Apoiada, EDP); trabalhadores migrantes; dos CTT®, o Serviço de bancários; Caixa Geral de 

Depósitos, entre outros, que asseguram e por vezes aumentam a percentagem de comparticipação, 

quando em complementaridade com o SNS. 

       Mediante o PNPCD, os produtos de vigilância da diabetes regem-se por uma comparticipação 

especial do SNS, sendo que o valor máximo da comparticipação no custo da dispensa das tiras de 

teste corresponde a 85 % do PVP e o valor máximo da comparticipação no custo da dispensa das 

agulhas, seringas e lancetas corresponde a 100 % do PVP legislado 15. 

    Assim, a introdução da receita eletrónica, materializada ou não, simplificou a atribuição das 

comparticipações que acarretavam alguns erros e que obrigavam à máxima atenção, centrando a 

atenção do farmacêutico na pessoa. O sistema, automaticamente, introduz por via eletrónica os 

respetivos regimes de comparticipação, sendo apenas necessário submeter, manualmente, os 

regimes de comparticipação complementar. 
 

Durante a minha passagem no atendimento, este ponto representou uma das minhas maiores 

dificuldades, por exigir tanta informação no que diz respeito ao ato da dispensa da receita médica. 

Isto também, por ser a primeira vez que temos a oportunidade de contactar com o SI e com as 

receitas, uma vez que ao longo do Mestrado integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) não nos é 

transmitido este conhecimento técnico nem informações relativas á legislação implícita e aos 

procedimentos inerentes aos MSRM e a receita médica propriamente dita. 

O estágio deu-me a oportunidade de perceber todo o processo desde a prescrição, os diferentes 

organismos de comparticipação até à faturação, o que me proporcionou um verdadeiro desafio da 

minha passagem pela área de atendimento. Felizmente, tive a oportunidade de contactar com 

diferentes tipos de prescrição, incluindo as receitas médicas especiais e as que abrangiam o projeto 

PNPCD. A implementação da receita eletrónica facilitou bastante a dispensa dos medicamentos, uma 

vez que o SI assumia na maioria da situações a comparticipação e os medicamentos ou grupo 

homogéneo a dispensar. 
 

       4.1.6. Medicamentos e produtos manipulados 

        Um medicamento manipulado (MM) é definido como: “qualquer fórmula magistral - medicamento 

preparado segundo uma receita médica, específica para o utente a que a preparação se destina - ou 

preparado oficinal - medicamento preparado segundo as indicações compendiais de uma farmacopeia 

ou de um formulário, destinado diretamente aos doentes - preparado e dispensado sob a 

responsabilidade de um farmacêutico” 16. 

     Com o desenvolvimento da indústria farmacêutica, a prática oficinal na farmácia comunitária 

baixou. A produção de medicamentos e produtos manipulados continua a ser uma competência de 

extrema importância na profissão farmacêutica, uma vez que permite dar resposta a situações 

específicas como: a inexistência no mercado de especialidade farmacêutica com igual substância 

ativa na forma farmacêutica pretendida e a existência de lacuna terapêutica a nível dos medicamentos 
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preparados industrialmente; à necessidade de adaptação de dosagens ou formas farmacêuticas às 

exigências de populações específicas, como é o caso da pediatria e geriatria. 

     A preparação de medicamentos manipulados deve reger-se por certos critérios de qualidade 

definidos pelo sistema de Boas Práticas, conforme as normas e os requisitos aprovados pelo 

INFARMED17. Contudo, o Farmacêutico para esclarecimento de alguma dúvida pode recorrer à 

bibliografia científica e técnica adequada presente no laboratório, assim como, pode ligar diretamente 

com o LEF, o qual fornece informação especializada, abrangendo a parte legislativa, galénica e 

farmacoterapêutica. O LEF é ainda a entidade responsável pela elaboração de monografias de 

medicamentos manipulados para inclusão no Formulário Galénico Português. 
 

       4.1.6.1. Matérias-primas e materiais de embalagem: 
 

       As matérias-primas usadas na preparação de medicamentos manipulados necessitam de estar 

inscritas na Farmacopeia Portuguesa, nas Farmacopeias de outros Estados Membros da Convenção 

Relativa à Elaboração de Uma Farmacopeia Europeia, na Farmacopeia Europeia ou na 

documentação científica compendial16-17.  

       As matérias-primas chegam à farmácia acompanhadas pelo respetivo boletim analítico, e o 

Farmacêutico verifica se existe alguma não conformidade. 
 

       4.1.6.2. Regras de Manipulação 
 

       Os medicamentos manipulados produzidos na FN são geralmente fórmulas magistrais, ou seja, 

preparados segundo uma receita médica, onde consta a sua composição qualitativa e quantitativa, 

acompanhadas pela sigla “f.s.a” (faça segundo a arte) ou a designação “manipulado”. 

       Na preparação do manipulado propriamente dita, que deve ser feita de acordo com o estabelecido 

pelas Boas Praticas de Fabrico de Manipulados17, garantindo assim a qualidade do medicamento 

preparado e a segurança do utente na sua utilização.  

       Ao longo da preparação deve ser preenchida a ficha de preparação, onde consta: o nome do MM, 

do doente e do prescritor; o número de lote atribuído ao produto em questão; a composição do 

medicamento, indicando as respetivas matérias-primas utilizadas, assim como os valores das 

quantidades usadas e pesadas, a indicação dos números de lote e o fornecedor; toda a descrição do 

modo de preparação; o registo dos ensaios de verificação; a embalagem de acondicionamento; o 

preço e a assinatura do farmacêutico e do seu supervisor. 

      A esta ficha de preparação deve ser anexada uma cópia da receita médica respetiva, uma cópia 

do rótulo do medicamento e da etiqueta com PVP e após a finalização deve ser arquivada durante 

um período de cinco anos. 

        Após a preparação do MM, este deve ser sujeito a um controlo de qualidade do produto final por 

um farmacêutico supervisor, sendo à posterior devidamente acondicionado, rotulado e armazenado. 
 

 

       4.1.6.3. Rotulagem 
 

       No rótulo do MM deve constar toda a informação necessária ao doente: nome do doente; a 

fórmula do medicamento manipulado prescrita pelo médico; o número do lote atribuído ao 

medicamento preparado; a data de preparação e o prazo de validade do medicamento preparado; as 

condições de conservação; e se aplicável indicar instruções especiais, indispensáveis para a 



19 
 

utilização do medicamento (ex: «agite antes de usar», «uso externo»); a via de administração; a 

posologia; a identificação da farmácia e do diretor técnico (Anexo 7, figura 19). 

 

       4.1.6.4. Cálculo do Preço de Venda ao Público e Regime de Comparticipação 

 

        O cálculo do preço de venda ao público dos medicamentos manipulados rege-se pela Portaria 

nº769/2004, de 1 de Julho, e resulta da conjugação de 3 fatores: 

•” Valor dos honorários: calculado através de fator fixo (F), o qual é anualmente atualizado de 

acordo com o índice de preços ao consumidor divulgado pelo Instituto Nacional de estatística 

(INE) (4,92 para o ano de 2017), multiplicado por um valor que dependa da quantidade preparada 

e da forma farmacêutica do produto acabado; 

• Valor das matérias-primas: calculado de acordo com preço de aquisição e fator associado à 

unidade pesada (unidades de massa); 

• Valor dos materiais de embalagem: valor de aquisição, sem IVA, multiplicado por 1,2”. 

       Para obtenção do PVP final, o somatório das parcelas anteriores é multiplicado pelo fator 1,3, 

acrescentando-se depois o valor de IVA correspondente (6%). 
 

Ao longo do meu estágio, tive a perceção de que na FN a preparação de manipulados ainda é muito 

ativa, o que me permitiu realizar uma grande variedade de tarefas neste setor, tais como a verificação 

da conformidade de boletins analíticos; registo de movimentos de matérias -primas; contato com LEF 

para esclarecimento de dúvidas; pesquisa bibliográfica (Formulário Galénico Português); Elaboração 

de Fichas de Preparação; cálculo do PVP de manipulados; rotulagem; controlo dos prazos de validade 

de matérias-primas; preparação de manipulados, sob a supervisão de um farmacêutico; 

acondicionamento e embalagem. 

Assisti á execução do seguinte manipulado: Solução hidroglicérica de borato de sódio a 5% e de 

bicarbonato de sódio a 5%, onde se pediu ajuda ao LEFT, na melhor sugestão para o preparar. 

Tive ainda a oportunidade de preparar dois manipulados: suspensão de minoxidil a 5% (m/v) e a 

suspensão oral de Trimetropim a 1% (m/v) (Anexo 8, figura 20 e 21). 
 

        4.2. Conferência e faturação do receituário 

      A conferência do receituário é uma tarefa diária realizada na FN, em que após as receitas aviadas 

por cada funcionário da FN, os quais conferem mais uma vez a sua validade, carimbando-as e 

rubricando-as, sendo á posterior colocadas separadamente segundo os organismos de 

comparticipação num arquivo para posteriormente ser feita a faturação das mesmas.   

      Contudo, é realizada uma dupla validação por um elemento da equipa para identificar possíveis 

erros que possam comprometer o pagamento mas, igualmente, averiguar se toda a medicação cedida 

corresponde á prescrita, se a receita foi faturada ao organismo correspondente, se está dentro do 

prazo de validade, assinada pelo utente, carimbada, assinada e datada pelo profissional responsável, 

de forma a evitar qualquer prejuízo na saúde do utente 

     A faturação e a conferência final do receituário são da responsabilidade do Sr. Fernando ou da 

Dra. Marilene, os quais durante o mês analisam e corrigem possíveis erros não detetados 

previamente, evitando deste modo a devolução das receitas e consequente perda financeira para a 
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farmácia, e organizam em lotes as receitas faturadas por cada organismo, em lotes máximos de 30 

receitas, numeradas de 1 a 30. 

     No final de cada mês é realizado o fecho de lote, onde são emitidos em triplicado os verbetes de 

identificação de cada lote, os “resumos de Lotes” e a “fatura”, onde discrimina a identificação da 

farmácia, o ano e mês, a entidade e o plano de comparticipação, o número total de receitas, o PVP, 

o preço pago pelo utente e o preço a pagar pela entidade, sendo depois anexados às receitas 

correspondentes.  

As receitas relativas ao SNS são enviadas para o Centro de Conferências de Faturas e os lotes dos 

restantes organismos são enviados à ANF que funciona como a entidade intermediária de pagamento 

de comparticipações entre os diferentes sistemas de saúde e a farmácia. 

     Consequentemente, em casos em que a receita é devolvida é possível efetuar a correção da 

mesma e enviá-la novamente no mês seguinte para a instituição correspondente, evitando deste 

modo perdas significativas para a farmácia. 
 

       Durante o estágio acompanhei ativamente a confirmação de diferentes tipos de receitas, assim 

como os diferentes procedimentos inseridos a cada tipo de receita. Esta atividade sensibilizou-me 

para a responsabilidade implícita à tarefa de dispensa e alertou-me para os aspetos a ter em conta 

quando estava a tratar receitas médicas. Participei no final do mês, com supervisão, na recolha de 

todas as receitas e na realização do processamento da faturação.  

  

      4.3. Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 

      Os MNSRM são todos os produtos que possam ser adquiridos, sem receita médica, destinados 

ao tratamento ou á prevenção de patologias por se caraterizarem por sintomas ligeiros e 

autolimitados, sem precisar de cuidados médicos. Os MNSRM não são comparticipáveis e estão 

sujeitos a um regime de PVP livre, a sua comercialização para além da farmácia inclui postos de 

venda autorizados pelo INFARMED18. 

      Os utentes procuram a farmácia para esclarecer qualquer dúvida ou para resolver problemas de 

saúde, solicitando um medicamento em particular, que lhe foi muitas das vezes aconselhado por 

pares, sem formação para o efeito.  

      A indicação farmacêutica é uma das principais funções do exercício na área comunitária exigindo 

uma relação doente-farmacêutico estreita, para que seja possível a troca de informação numa 

atmosfera de confiança, sem a qual a terapêutica corre o risco de não ser realizada com efetividade 

e segurança. Assim, o farmacêutico diariamente intervém, através da transmissão de informação, 

inquirindo o doente acerca dos sintomas mas também das patologias concomitantes, para que, 

sempre que possível, possa dispensar em segurança MNSRM.  

     Assim, a automedicação tem vindo a ter certa importância na sociedade, sendo uma alternativa 

rápida, cómoda e pouco dispendiosa para tratar algum tipo de sintomatologia e que se encontra 

facilitada pelo acesso aos MNSRM em locais sem supervisão de um farmacêutico e pela quantidade 

de informação disponível às pessoas, por vezes errónea, e que encoraja ao autodiagnóstico. 

          Apesar de se assumir como um gesto aparentemente inofensivo, a automedicação, se feita de 

forma irresponsável, pode acarretar consequências moderadamente graves a muito graves, mais 
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especificamente, no disfarçar de sintomas associados a uma patologia grave, interações 

medicamentosas, tratamento desadequado, reações adversas, entre outras. 

 

Para o farmacêutico indicar medicamentos, para além de todo o conhecimento científico, tem que 

conhecer bem os stocks que existem na farmácia e que possam dar resposta ao problema. Tive 

oportunidade de, ao longo do meu estágio, responder a várias situações de pedidos de 

aconselhamento essencialmente: alívio de sintomas de constipações, situações alérgicas, episódios 

de dor aguda, tosse, diarreia/obstipação e produtos cosméticos. 

Na FN a automedicação é orientada sempre por um profissional de saúde. 

 

     4.4. Medicamentos não sujeitos a receita médica de dispensa exclusiva em 

farmácia (MNSRM-EF) 
 

      Os MNSRM-EF são medicamentos que embora possam ser dispensados sem prescrição médica, 

a respetiva dispensa é condicionada a intervenção do farmacêutico e aplicação de protocolos de 

dispensa. Estes medicamentos são uma subcategoria dos MNSRM, aplicável aos medicamentos 

sujeitos a receita médica cuja substância ativa conste na lista de DCI identificadas pelo Infarmed como 

MNSRM-EF e que cumpram as condições previstas no protocolo de dispensa. 

      Assim, os produtos aprovados para serem comercializados e de dispensa exclusiva em farmácias 

são as seguintes DCIs: ácido fusídico, amorolfina, hidrocortisona, ibuprofeno 400mg, picetoprofeno, 

ulipristal e o ácido salicílico + fluorouracilo19. 

     A existência de MNSRM-EF permite o aumento do número de medicamentos e das áreas 

terapêuticas em que estão disponíveis medicamentos não sujeitos a receita médica, estando a 

disponibilização destes fármacos sob responsabilidade da intervenção farmacêutica de acordo com 

os protocolos de dispensa publicados para cada DCI. 
 

     5. Aconselhamento e Dispensa de outros produtos vendíveis na farmácia 
 

      As farmácias necessitam de promover e alargar a venda de outros produtos com o objetivo de 

direcionar a sua atenção no individuo como um todo. Assim, a venda de produtos incide: 
 

       5.1 Produtos de cosmética e higiene corporal 

       Os produtos de cosmética são “qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em contato 

com as partes externas do corpo humano (epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos 

genitais externos) ou com os dentes e as mucosas bucais, tendo em vista, exclusiva ou 

principalmente, limpá-los, perfumá-los, modificar-lhes o aspeto, protegê-los, mantê-los em bom 

estado ou de corrigir os odores corporais”20. 

       Na FN, estes produtos assumem um papel relevante, não só pela presença de várias gamas e 

linhas de dermocosmética (incluindo infantis e para grávidas), nomeadamente: Lierac®, Caudalie®, 

(Anexo 2, figura 10) Phyto®, Vichy®, La Roche Posay®, Mustela®, Bioderma®, Akileine®, Uriage®, 

Filorga®, Skinceuticals®, Roger & Gallet ® e SVR®, bem visíveis na zona de atendimento ao público, 

bem como pela presença de uma conselheira de dermocosmética na equipa, que permite a 

otimização do aconselhamento farmacêutico e a dinamização de todas as ações implementadas. 



22 
 

      Contudo, a venda destes produtos é bem conseguida, muitas das vezes, através de campanhas 

com as diversas marcas, pela realização de ações temáticas, as quais oferecem às clientes habituais 

a oportunidade de experimentarem os diversos produtos e alguns tratamentos de dermocosmética. 

       Todo o profissionalismo é conseguido através de formações contínuas (internas e externas) 

dadas pelos profissionais responsáveis de cada marca, em que com base num conhecimento 

científico da pele e cabelo, permite a identificação e resolução de diversos problemas e necessidades. 
 

 Numa fase inicial do meu estágio, foi me dada a oportunidade de enriquecimento teórico e prático 

nesta área, através da participação em formações de diversas marcas, nomeadamente: Lierac®, 

Phyto® decorridas no dia 15 de Fevereiro de 2017, da Caudalie® decorrida no dia 10 de Março de 

2017, da Vichy decorrida no dia 16 de Fevereiro de 2017, da La Roche Posay ® no dia 16 de Março 

de 2017,da Mustela® no dia 16 de Fevereiro de 2017, da Bioderma ® no dia 12 de Janeiro de 2017, 

da Uriage® no dia 7 de Fevereiro de 2017, da Filorga® no dia 22 de Fevereiro de 2017 e da 

Skinceuticals® no dia 9 de fevereiro de 2017, bem como através da ajuda da equipa que se encontro 

sempre me disponibilizou para me esclarecer qualquer dúvida. 

Os certificados de participação nas formações encontram-se no anexo 19. 

 

       5.2. Produtos dietéticos e de alimentação especial 

     Os produtos destinados a uma alimentação especial são” aqueles que, devido à sua composição 

especial ou a processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos alimentos de consumo 

corrente”21, mostrando-se adequados às necessidades nutricionais especiais de determinadas 

categorias de pessoas. Estes produtos são concebidos para fazer face a situações em que o utente 

requer um tipo específico de nutrientes ou possui algum tipo de deficiência metabólica que requer 

uma alimentação direcionada e orientada por um médico, nutricionista ou farmacêutico. 

     Na FN, existem uma gama de produtos, destacando-se: fórmulas para lactentes, leites de 

transição, de crescimento, destinados a casos de regurgitação, hipoalergénicos, anti-cólicas, anti-

obstipantes e adaptados a casos de alergia a proteínas do leite de vaca; espessantes; suplementos 

nutricionais hiperproteicos e/ou hipercalóricos destinados a situações específicas (Fresubin®, 

Meritene®, Fortimel®); suplementos para controlo e redução de peso; entre outros. 

 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de participar na formação dada pela Nestlé® na ANF no 

dia 8 de Março de 2017, durante o período das 14h às 18 horas. 
 

     5.3. Produtos de puericultura e de obstetrícia 
      

     Estes produtos destinam-se essencialmente a artigos para bebé como as chupetas, biberões, 

tetinas, fraldas, brinquedos, extratores de leite, sacos armazenamento de leite e esterilizadores a 

vapor. Na FN a procura destes produtos é abundante, trabalhando essencialmente a marca Chicco®, 

Medela® e Nuby®. Por outro lado, a nível de cremes hidratantes para bebé, malas de transporte com 

produtos e muda-fraldas de vários tamanhos e muito procurado, sendo a Mustela ® e a Uriage ® as 

marcas que mais se trabalham. 

      Quanto à área de obstetrícia também existem um vasta gama de produtos, desde cremes para 

prevenção das estrias como, o Bio-oil®, Mustela ® maternidade e o Barral® Óleo de Amêndoas 

Doces, às cintas pré/pós-Parto e soutiens de amamentação, bem como os protetores de seios. 
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      5.4. Produtos fitoterapêuticos e suplementos alimentares 
 

     Tendo como base a fitoterapia (estudo das plantas medicinais e das suas aplicações terapêuticas) 

o Estatuto do Medicamento define como: “medicamento à base de plantas como qualquer 

medicamento que tenha exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais substâncias derivadas 

de plantas, uma ou mais preparações à base de plantas ou um conjunto de ambas”7. 

      Na FN, estes produtos apresentam-se predominantemente sobre a forma de chá ou tisanas, 

comprimidos, cápsulas, ampolas bebíveis, cremes e pomadas de uso externo. Os produtos 

fitoterapêuticos são muito procurados pelos utentes, para o tratamento de cansaço físico e intelectual, 

perturbações gastrointestinais, excesso de peso, ansiedade e debilidade do sistema imunitário. 

 

     5.5. Produtos e medicamentos de uso Veterinário 

      De acordo com o que está descrito no Decreto-Lei nº 184/97, de 26 de Julho, entende-se por 

“medicamento de uso veterinário” todo o medicamento destinado a utilização em animais. 

      Apesar deste grupo de medicamentos não ser alvo de comparticipação, em certos casos recorrem 

á sua dispensa mediante uma prescrição médica veterinária. E de certa forma, muitos deles são 

medicamentos de uso humano e podem ser alvo de prescrição para animais. 

        Na FN, os produtos veterinários mais solicitados pelos utentes destinam-se essencialmente a 

animais domésticos e gado de pequeno e médio porte, sendo principalmente dispensados para este 

efeito medicamentos antiparasitários interno e externo, antibióticos e contracetivos.  

        Assim, mais uma vez que o Farmacêutico tem responsabilidades em termos de aconselhamento 

e transmissão de informação, não só para que o utente possa utilizar o medicamento da forma mais 

correta, eficaz e segura, mas também para que este possa ser convenientemente alertado para os 

perigos da transmissão de doenças por animais e, consequentemente atente à sua prevenção. 

        Nesta área, a FN estabeleceu uma parceria com a empresa Globalvet®, a qual tem como missão 

potenciar e promover o sector veterinário na Farmácia Comunitária. Para além de outras vantagens, 

a Globalvet® disponibiliza ações formativas sobre diversos temas e o acesso telefónico a um 

veterinário, de forma a esclarecer alguma dúvida ou auxiliar na prestação de um aconselhamento 

adequado. Durante o período de estágio, foi-me dada a oportunidade de contatar com este recurso, 

o qual permitiu complementar a minha formação na área veterinária. 
 

 

     5.6. Dispositivos médicos  
 

     Um dispositivo médico é “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou 

artigo utilizado isoladamente ou em combinação, cujo principal efeito pretendido no corpo humano 

não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função 

possa ser apoiada por estes, e se destine a: diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou 

atenuação de uma doença; diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma 

lesão ou de uma deficiência; estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo 

fisiológico”22. Os dispositivos são integrados nas classes I, IIa, IIb e III, tendo em conta a 

vulnerabilidade do corpo humano e atendendo aos potenciais riscos decorrentes da conceção técnica 

e do fabrico. 
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     A FN dispõe aos seus utentes diversos dispositivos médicos, como por exemplo: produtos 

ortopédicos (pulsos elásticos, cotoveleiras, calçado ortopédico, meias de descanso e compressão, 

canadianas); material higiénico (fraldas, pensos higiénicos, toalhitas, escovas de dentes, fio denta); 

material de penso (gaze impregnada ou não com substâncias medicamentosas, algodão, adesivos, 

ligaduras, compressas); coletores de urina; dispositivos de medição da pressão arterial; seringas e 

canetas de insulina; nebulizadores e preservativos. 

 

        5.7. Medicamentos homeopáticos 

       A homeopatia é um tipo de terapia alternativa criada em 1796 pelo médico alemão Samuel 

Hahnemann, definida como a terapêutica que consiste em dar ao doente, em pequenas doses, uma 

substância que, quando administrada a uma pessoa saudável, reproduza os sintomas observados. 

      Assim, o tratamento resulta da diluição e da dinamização da mesma substância que produz o 

sintoma num indivíduo saudável. As matérias-primas destes medicamentos podem ser de origem 

vegetal, animal, mineral e ainda compostos químicos.  

      Em Portugal, as bases terapêuticas assentam principalmente numa abordagem alopática, pelo 

que a homeopatia é ainda uma vertente pouco difundida, que lentamente vai ganhando algum espaço, 

principalmente na área da automedicação. Na FN, embora raramente solicitados, existem alguns 

medicamentos homeopáticos, como por exemplo: Oscillococcinum® e Stodal®, da marca da Boiron®. 
 

 

 

        6. Outros Cuidados de Saúde prestados na Farmácia 

        A FN atribuiu sempre grande relevância à prestação de serviços complementares à dispensa de 

medicamentos. O reconhecimento da qualidade e variedade dos serviços disponibilizados levam a 

que estes sejam procurados por um grande número de utentes. 

       6.1. Determinação de parâmetros fisiológicos, bioquímicos e biométricos: 

       Com o aumento da prevalência de doenças crónicas (Diabetes Mellitus, doenças 

cardiovasculares, e outras) os profissionais de saúde desempenham uma função essencial na 

prestação de cuidados de saúde, de modo a estabelecer o correto diagnóstico, prevenção, cura ou 

controlo da doença. Assim, nota-se um aumento da procura dos utentes para o controlo de diversos 

parâmetros fisiológicos, bioquímicos e biométricos, talvez dada pela proximidade, facilidade e 

confiança que os utentes escolhem a farmácia. 

      Deste modo, a FN disponibiliza, através de equipamento de elevada sensibilidade e precisão, a 

determinação dos seguintes parâmetros: glicémia, perfil lipídico, o ácido úrico e o PSA. 

      É notório também a procura para o controlo ou avaliação da tensão arterial e ainda do peso, altura, 

índice de massa corporal e de massa gorda, através de um aparelho automatizado, e o farmacêutico 

muitas das vezes intervém na interpretação do talão, relativamente aos valores fora dos de referência, 

bem como conselhos para poder eventualmente alterar a situação. 

      Além das determinações descritas, são ainda realizados testes de gravidez e testes rápidos de 

análise à urina. Estes últimos são efetuados recorrendo a tiras reativas que permitem confirmar uma 

suspeita de infeção urinária e assim agilizar o processo de diagnóstico médico. 
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         No fim do processo é entregue ao utente um cartão onde estão registados os valores obtidos 

nas determinações, ao mesmo tempo que se alerta para a importância de uma monitorização regular 

e se disponibilizam outros serviços, como por exemplo, o acompanhamento fármacoterapêutico. 

 

         6.2. Acompanhamento Farmacoterapêutico 

        O acompanhamento farmacoterapêutico realizado na FN tem como principal objetivo contribuir 

para a melhoria da qualidade de vida dos seus doentes. 

       Aproveitando as potencialidades do SI, a FN faz um registo dos dados biográficos e do perfil 

farmacoterapêutico dos seus utentes, mediante o seu consentimento. Neste último, são adicionados 

todos os estados fisiopatológicos presentes, quer sejam permanentes como transitórios. 

       Ao longo deste ano, a FN teve como grande objetivo na criação do maior número de fichas de 

acompanhamento de utentes, registando todas as informações do utente, assim como todo o histórico 

da medicação dispensada, de possíveis patologias que sofra, de todos os parâmetros bioquímicos 

realizados e de possíveis reações adversas que se desenvolvam.  
 

      6.3. Programas de Promoção e Educação para a Saúde 

      A promoção da saúde é um processo que resulta do estabelecimento de parcerias funcionais e 

os setores público ou privado e outros grupos da sociedade civil de forma de forma a contribuir que 

as pessoas possam melhorar e aumentar o controlo sobre a sua saúde. 

       Como tal, a FN participa ativamente neste processo, através do dinamismo inerente a toda a sua 

equipa, através da realização de ações de sensibilização, bem como de rastreio gratuitos para toda 

a comunidade para a promoção da saúde. Assim sendo, durante o meu período de estágio a FN 

realizou um rastreio da tensão arterial, um rastreio do cancro da próstata, um vascular e um de pés. 

 

Durante o estágio participei na realização de uma formação de sensibilização para um grupo de 30 

crianças com a duração de 20 minutos em duas escolas do concelho do Marco de Canaveses, em 

que a temática incidiu nos cuidados a ter com o sol (Anexo 9, figuras 22 e 23). Foi entregue a cada 

criança uma carta para os pais de forma a ficarem sensibilizados com todos os cuidados a terem com 

os filhos de forma a os protegerem da exposição solar, assim como material didático de forma a 

ficarem mais sensibilizados com a exposição solar, como um livro para pintar e um puzzle. 
 

       6.4. Valormed 

      VALORMED é a sociedade responsável pela gestão dos resíduos de embalagens e 

medicamentos fora de uso em Portugal. Devido às caraterísticas particulares do medicamento 

enquanto resíduo a recolher e tratar, tornou-se necessário desenvolver um processo de recolha 

seguro, que permita evitar, por razões de saúde pública, que estes estejam "acessíveis" como 

qualquer outro resíduo urbano. Assim, foi criada uma parceria entre esta sociedade e as farmácias, 

com o objetivo de contribuir para o uso racional do medicamento e para a prevenção de danos 

ambientais23. 

      No caso da FN, é possível constatar que os utentes se encontram bastante sensibilizados para 

esta campanha, participando ativamente na entrega de resíduos de medicamentos e contribuindo, 

desta forma, para a preservação do ambiente e para o seu tratamento adequado. 
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Parte II- Trabalhos realizados no âmbito do estágio em Farmácia comunitária 

 

1. Cessação tabágica 
 

1.1. Contextualização 

       No decorrer do meu estágio foram algumas as situações de utentes que recorrem à farmácia 

para pedir ajuda e se informar sobre a possibilidade de deixar de fumar através do uso de 

medicamentos para a cessação tabágica, ou a melhor forma para o conseguirem fazer.  

      Com isto despoletou em mim uma mais-valia para investir na promoção da saúde assim como 

desenvolver uma medida preventiva de forma a evitar o desenvolvimento de patologias. 

      Pois segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) o tabaco é considerado a principal causa 

de doença e morte evitável, sendo o responsável por causar anualmente cerca de 5 milhões de mortes 

em todo o mundo28. 

       O consumo do tabaco é um hábito generalizado em todo o mundo, em que se calcula que um em 

cada três adultos em todo o mundo são fumadores, estimando-se que haja 1 000 milhões de homens 

fumadores e 250 milhões de mulheres fumadoras em todo o Mundo, sendo consumidos mais de 15 

mil milhões de cigarros por dia 28,29.  

      Em Portugal, de acordo com estimativas para o ano de 2010, o tabaco foi responsável pela morte 

de cerca de 11 800 pessoas, das quais 845 em consequência da exposição ao fumo ambiental28. 

      O tabagismo é considerado uma toxicomania caraterizada pela dependência física e psicológica 

provocada pelo consumo de nicotina. 

        A dependência do tabaco é um fenómeno complexo, resultante da interação de vários fatores, 

nomeadamente a presença de nicotina, que é um alcalóide vegetal existente na planta e no fumo do 

tabaco. Esta substância tem propriedades psicoativas, alterando os estados de humor. Uma vez 

absorvida, através dos pulmões e/ou da mucosa da boca, das fossas nasais e da orofaringe, espalha-

se através da corrente sanguínea a todo o organismo em poucos segundos24. 

      A nicotina é um agonista dos recetores colinérgicos nicotínicos, levando à produção de dopamina 

e à sua libertação, através de neurónios axonais, no núcleo accumbens, sendo esta uma zona 

cerebral muito importante na aprendizagem, em especial na atenção e na memória.  

     Assim, o consumo da nicotina leva à diminuição do tempo de reação, melhora a atenção e a 

memória, reduz a ansiedade e diminui o apetite. No entanto, induz tolerância, ou seja, a exposição 

repetida à mesma quantidade de nicotina leva à redução dos efeitos inicialmente verificados, o que 

pode levar ao aumento das doses consumidas24. 

      No entanto, para além dos aspetos neuroquímicos da nicotina, a presença de outros fatores são 

importantes no processo de iniciação do consumo e dependência do tabaco, por exemplo os fatores 

de aprendizagem e condicionamento social, fatores cognitivos, emocionais, genéticos e fatores de 

natureza económica. 

      Relativamente ao fator comportamental, fumar corresponde a um ato regulado pelas suas 

consequências imediatas. Ou seja, a repetição deste comportamento resulta de processos de 

aprendizagem e de reforços (positivos/ negativos) que ao longo do tempo se generalizam e tornam 

automáticos levando à dependência tabágica. 
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     Efetivamente, o fumo do tabaco é um aerossol constituído por uma fase gasosa e uma fase de 

partículas. Para além da nicotina, é constituído por mais de quatro mil compostos químicos, os quais 

produzem efeitos tóxicos e irritantes- acetaldeídos, cloreto de vinilo, arsénico, chumbo, níquel, 

cádmio, benzopirenos, estireno, o monóxido de carbono, a acetona, o metano, o formaldeído ou a 

amónia, e outros são considerados como carcinogéneos como por exemplo os hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos, as N-nitrosaminas, o alcatrão, diversos metais pesados e substâncias 

radioativas25-26. 

        Muitas destas substâncias estão presentes na folha do tabaco, outras resultam da absorção pela 

planta de substâncias existentes no solo ou no ar, como os pesticidas e os fungicidas, e também 

podem ocorrer outras que são produzidas durante o processo de cura e de armazenamento da folha.  

       Por outro lado, a indústria do tabaco utiliza certas substâncias, como os aditivos, por exemplo o 

mentol, a baunilha, o cacau e aromatizantes com o intuito de humidificar o fumo e de o tornar menos 

irritante para as vias aéreas, ou efetivamente de melhorar a sua aceitabilidade. 

      O alcatrão é o conjunto de partículas sólidas suspensas no fumo do tabaco, sendo a sua forma 

condensada responsável por provocar o amarelecimento dos dedos e dos dentes dos fumadores. O 

alcatrão contém mais de 3500 substâncias químicas, entre as quais produtos cancerígenos. 

     O monóxido de carbono é um gás inodoro formado durante a combustão dos produtos do tabaco 

que quando inalado em grandes quantidades trona-se tóxico para o organismo, reduzindo a 

capacidade do sangue para transportar oxigénio dos pulmões às células dos tecidos e órgãos. 

     Este gás tem uma grande afinidade com a hemoglobina, cuja função é o transporte de oxigénio 

para as células, levando à formação de carboxihemoglobina, impedindo assim a sua função. 

     É o responsável pelo desenvolvimento da doença isquémica coronária, pensando-se que esse fato 

resulte da interferência com a oxigenação do miocárdio e do aumento da adesividade das plaquetas 

e dos níveis de fibrinogénio26. 

      De acordo com diretivas europeias, na rotulagem do tabaco é obrigatória a discriminação dos 

teores de nicotina, monóxido de carbono e alcatrão. Todavia, independentemente dos valores 

expressos, em função dessas diretivas, todos os produtos do tabaco são prejudiciais à saúde25,26. 

      O síndrome de abstinência da nicotina carateriza-se por um conjunto de sintomas específicos, 

como irritabilidade, ansiedade, depressão, mal-estar físico, dores de cabeça e alterações do sono.  

      Para além destes sintomas, é normal ocorrer a necessidade urgente de pegar num cigarro, o 

aumento do apetite e a dificuldade de concentração. Os sintomas da síndrome de abstinência têm 

início ao fim de poucas horas (2-12 horas) e alcançam um pico pelas 24-48 horas depois de se deixar 

de fumar. A maioria dos sintomas dura cerca de quatro semanas, mas a sensação de fome e a 

necessidade de nicotina podem durar seis ou mais meses.  

      A manutenção do consumo de tabaco poderá estar nesta base não só pelos efeitos positivos e 

agradáveis da nicotina, mas também pela necessidade de reverter os sintomas de abstinência, uma 

vez que após algum tempo de abstinência, na presença de alguns fatores como o stress ou fatores 

associados ao comportamento, pode promover os sintomas de abstinência e, em muitos casos, 

conduzam à recaída. Assim, as recaídas fazem parte do processo de cessação tabágica, ou seja, um 

fumador realiza várias tentativas seguidas de recaída antes de conseguir parar com sucesso. 
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        A cessação tabágica é, frequentemente, um processo difícil de se realizar mas é uma decisão 

carregada de benefícios para a saúde. A pessoa deve estar completamente motivada e percetível das 

alterações comportamentais que possam ocorrer, de modo a evitar recaídas. 

       Contudo, quando se deixa de fumar, habitualmente ocorre uma diminuição do metabolismo que 

pode provocar um ligeiro aumento de peso, pelo que é importante os utentes adotarem uma 

alimentação saudável e equilibrada, assim como iniciarem a prática de exercício físico, de forma a 

evitar recaídas, principalmente nas mulheres. 

      Assim, o consumo de tabaco, quer seja ativo ou passivo, é o principal responsável por causar 

graves problemas de saúde pública em toda a população, fumadora e não fumadora, sendo então 

uma grande causa de morbilidade e mortalidade. 

       Com isto, segundo a OMS, se não forem realizadas medidas eficazes de prevenção e controlo, 

dentro de vinte a trinta anos o número de mortes anual aumentará cerca de 10 milhões de pessoas a 

nível mundial. 

      Muitos estudos epidemiológicos confirmam a associação entre o consumo de tabaco e uma maior 

probabilidade de surgirem numerosas doenças, principalmente o cancro em diversas localizações, 

assim como, doenças respiratórias e do aparelho circulatório.  

      Os primeiros estudos científicos bem fundamentados relacionando o consumo de tabaco com o 

aparecimento de cancro, remontam à década de 50 (século XX). Os estudos realizados por Richard 

Doll e Bradford Hill em 1951, em doentes afetados por cancro do pulmão foram alvo de observação 

longitudinal de uma coorte de médicos ingleses, durante cinquenta anos, foram relevantes para a 

perceção dos efeitos causados na saúde relacionados com o consumo de tabaco e dos benefícios 

que podem ser obtidos com a cessação tabágica31. 

       Em 1964, nos Estados Unidos, foi publicado um relatório do U. S. Department of Health and 

Human Services “Smoking and Health”32 sobre os efeitos na saúde após o consumo de tabaco.  

      Este relatório demonstra a existência de uma relação causal entre o consumo de tabaco e o 

aparecimento de cancro especialmente no pulmão e na laringe. 

      Quarenta anos após a publicação deste relatório, o U. S. Department of Health and Human 

Services publicou um novo relatório, o qual retrata, com base em evidência científica, os resultados 

da investigação desta temática realizada naquele período32. 

      Atualmente, as consequências do consumo de tabaco estão bem estabelecidas e documentadas, 

sendo o principal responsável por um aumento de doenças do foro respiratório, cardiovasculares, pelo 

aparecimento de cancro em diferentes localizações e efetivamente o responsável por provocar efeitos 

na saúde reprodutiva, o que leva a que o organismo se torne mais frágil e suscetível a outras doenças. 

     Assim, o consumo de tabaco conduz para a diminuição da qualidade e da longevidade. Nos 

estudos de Doll31 retratam que um em cada dois fumadores que inicie o consumo na adolescência e 

fume ao longo da vida morre por uma doença provocada pelo tabaco. 

     Também está documentado que o consumo de tabaco na infância e na adolescência tem 

consequências imediatas, o que prejudica a maturação e a função pulmonar, conduzindo para um 

agravamento da asma ou dificultar o seu controlo, assim como para a sintomatologia respiratória, 

como a tosse e a expetoração, levando a uma diminuição do rendimento físico. 
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       Na mulher, o consumo de tabaco conduz para uma diminuição da saúde reprodutiva, para o 

aparecimento de uma menopausa mais precoce, para o aparecimento de osteoporose e também, em 

conjunto com a pílula contracetiva, nas mulheres com mais de trinta e cinco anos, conduz a um 

aumento do risco de desenvolver uma doença cardiovascular33,34. 

      Na gravidez, o consumo de tabaco pode levar a um aumento do risco do bebé nascer com baixo 

peso, pode originar prematuridade, placenta prévia, descolamento da placenta e mortalidade 

perinatal. Há evidência sugestiva de que possa aumentar também o risco de aborto espontâneo34.  

     Num fumador, deixar de fumar é a maior vantagem independentemente da idade, levando de 

imediato a uma melhoria do estado de saúde individual, ou seja, sendo que os benefícios são tanto 

maiores quanto mais cedo isso acontecer, como é possível se verificar no anexo 10, figura 24. 

       Ainda outros benefícios decorrentes da cessação tabágica, passam pelos económicos, os 

sensoriais, os estéticos e a melhoria da auto-estima. 

         Em jeito de conclusão, tendo em conta esta realidade, é de grande importância a ajuda e o 

aconselhamento por parte dos profissionais de saúde na promoção de estilos de vida saudáveis e na 

apresentação de terapêuticas preventivas à população, quer farmacológica quer de aconselhamento.  

        No entanto, existe uma grande desvantagem na ajuda da promoção da cessão tabágica, que é 

ainda a reduzida a não intervenção do sistema de saúde relativamente a este problema, o que para 

muitos fumadores tem um custo elevado. 

 
 

1.2. Terapêutica usada na cessação tabágica 
       

      A primeira abordagem ao utente deve basear-se na avaliação do uso de tabaco, ou seja, sobre o 

início do consumo, o tipo de tabaco consumido, o número de cigarros por dia, as tentativas anteriores 

para deixar de fumar (métodos utilizados, data da última tentativa, o tempo de abstinência, motivos 

de reinício e dificuldades sentidas), na motivação em deixar de fumar, assim como informá-lo na 

adoção de uma alimentação saudável bem como na prática regular de exercício físico35,36. 

      Assim, o grau de dependência é baseado num teste, o de Fagerström35 (anexo 11, figura 25), que 

permite avaliar o grau de dependência da nicotina, para quem faz o tratamento, possibilitando um 

acompanhamento mais personalizado. Através da colocação de seis questões, é atribuída uma 

determinada pontuação para cada resposta. O total dos pontos permite estabelecer o tipo de 

dependência, variando de zero a 10 pontos, sendo respetivamente, de baixo grau a elevado grau.  

     O doseamento do monóxido de carbono no ar expirado tem interesse não só para confirmar o 

cumprimento da cessação tabágica, mas também para motivar o ex-fumador a manter-se abstinente. 

      Os fumadores que queiram deixar de fumar, em particular os que têm consumos médios acima 

de dez cigarros por dia, devem ser aconselhados a usar terapêutica farmacológica, uma vez que o 

sucesso da abstinência tabágica aumenta de forma significativa relativamente aos fumadores que 

param de fumar sem apoio. 

      As opções de terapêutica na cessação tabágica podem classificar-se como o uso de fármacos de 

primeira e segunda linha, consoante apresentem maior ou menor eficácia e mais ou menos efeitos 

secundários. 

      Os fármacos usados são: os que se baseiam na Terapêutica de Substituição de Nicotina (TSN), 

nas suas diferentes formulações farmacêuticas, e o bupropiom35.  
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      Posteriormente, foi introduzido no mercado um novo fármaco para a cessação tabágica, 

disponível em Portugal desde Março de 2007, a vareniclina (CHAMPIX®). 

 

1.2.1. Terapêutica de substituição da nicotina 

 

       A farmacoterapia mais utilizada para tratamento da dependência da 

nicotina é a que usa fármacos com nicotina, por substituir a nicotina 

anteriormente obtida pelo consumo de tabaco, proporcionando os efeitos 

neurofarmacológicos mediados pela nicotina.                                                                                                                                                        

      Estes fármacos permitem a diminuição dos sintomas de                Figura 1. Estrutura química da nicotina 

 abstinência no fumador habitual em que decida deixar de fumar.  

       Existem várias formulações farmacêuticas de substitutos de nicotina: gomas de mascar, sistemas 

transdérmicos (ST), comprimidos e pastilhas de chupar. 

       Diferem pelas caraterísticas farmacocinéticas, que são as que determinam as suas indicações, 

mas todas as formulações são eficazes. 

      A escolha e o aconselhamento do tipo de formulação farmacêutica deve ter em conta algumas 

caraterísticas do fumador e experiências anteriores de cessação tabágica. 

      O tratamento com substitutos de nicotina inicia-se no dia escolhido para deixar de fumar, o dia D, 

em que deve ser aconselhado a não fumar quando os utiliza. 
 

 Gomas de nicotina de mascar 
 

      As gomas de mascar libertam quantidades controladas de nicotina, que é absorvida através da 

mucosa bucal. O nível máximo de nicotina no sangue é atingido vinte minutos após o início da 

mastigação, ou seja, ocorre mais lentamente de que a obtida quando é fumada um cigarro. 

     Existem gomas com a dose de 2mg e 4mg, de diferente sabor e consistência, que permitem uma 

maior adesão do fumador à terapêutica. Há evidência de que a dosagem de 4 mg é mais efetiva para 

os fumadores que consomem mais de vinte cigarros por dia37. 

     No aconselhamento é importante referir ao fumador a correta utilização das gomas de forma a 

garantir a sua eficácia e para evitar o aparecimento dos efeitos secundários. A sua correta utilização 

passa pelo seguinte aconselhamento: mastigar lentamente até se notar um sabor forte, altura em que 

se pára de mastigar e se coloca a goma junto à bochecha até o sabor se atenuar. Em seguida 

recomeça a mastigar lentamente e assim sucessivamente, até deixar de existir sabor, altura em que 

se deve parar. A goma deve ser utilizada durante trinta minutos, para que a nicotina seja totalmente 

absorvida37.  

      As bebidas ácidas podem interferir com a absorção oral da nicotina, pelo que devem ser evitadas 

quinze minutos antes e durante o uso das gomas. 

      A dosagem recomendada em monoterapia depende do grau de dependência, em que se relaciona 

o número de cigarros consumidos por dia, o tempo que decorre entre o acordar e o primeiro cigarro 

consumido, ou ainda na pontuação obtida no teste de Fagerström ou no nível de monóxido de carbono 

no ar expirado. As gomas de 4 mg devem ser aconselhadas a um fumador que consome mais de 

vinte cigarros por dia e/ou ao fumador que fuma nos primeiros trinta minutos após acordar. Nos 

restantes deve ser usada a dose de 2 mg. 
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      A dose inicial é de uma a duas gomas, com intervalos de uma a duas horas, sendo aconselhável, 

nas primeiras seis semanas, o uso de pelo menos dez gomas por dia37,39. 

      A redução deve ser feita entre a sétima e a nona semana, passando-se a uma goma de duas em 

duas ou de quatro em quatro horas e, entre a décima e a décima segunda semanas, a uma goma de 

quatro em quatro ou oito em oito horas. 

     Os efeitos secundários mais frequentes são a irritação da mucosa oral e faríngea, a indigestão, os 

soluços e as ulcerações. 

   Na FN as marcas disponíveis são a Nicorette® e Nicotinell® nas dosagens de 2mg e 4mg. 
 

 Pastilhas de nicotina de chupar 
 

        As pastilhas de chupar libertam nicotina de forma constante e uniforme ao serem chupadas, pelo 

que não devem ser mastigadas ou deglutidas. Existem pastilhas com dose de 1,5 mg e 2 mg, com 

diferente sabor e consistência. 

        A quantidade de nicotina libertada pelas pastilhas de chupar é cerca de 25% superior à fornecida 

pelas gomas de mascar, que permitem uma maior adesão do fumador à terapêutica. 

       As pastilhas de chupar têm a vantagem de não aderir aos dentes, sendo preferidas por muitos 

fumadores que não gostam de mascar pastilhas elásticas. Dissolvem-se na boca em cerca de vinte a 

trinta minutos. A técnica de chupar é semelhante à aplicada nas gomas. Não devem igualmente ser 

ingeridos alimentos ou bebidas ácidas quinze minutos antes ou durante o seu uso. 

       As reações adversas locais mais frequentes são a irritação da orofaringe e o aumento da 

salivação, alterações digestivas ligeiras e soluços38. 

       Na FN as marcas disponíveis são: Nicopass® nas dosagens de 1,5 mg e 2,5 mg e Nicotinell® 

nas dosagens de 1mg e 2 mg. 
 

 Sistemas transdérmicos de nicotina 

 

      Os ST permitem a libertação constante de nicotina, que é absorvida através da pele.  

      Existem diversos tipos de ST que diferem em formato, farmacocinética e duração de ação, 

libertando nicotina durante 24 ou 16 horas. As quantidades de nicotina libertadas são muito 

semelhantes, atingindo a sua concentração máxima entre as quatro e as dez horas. As concentrações 

alcançadas com os ST de 16 horas são semelhantes às encontradas no fumador. Os ST de 24 horas 

apresentam-se em dosagens de 21 mg, 14 mg e 7 mg e os de 16 horas em dosagens de 15 mg, 10 

mg e 5 mg de nicotina37,39. 

      A principal diferença entre ambos tem a ver com a libertação de nicotina durante a noite pelos ST 

de 24 horas, o que os responsabiliza por uma maior incidência de insónias.  

     Os ST de 24 horas podem evitar mais facilmente os sintomas de privação nas primeiras horas do 

dia e são mais eficazes nos fumadores de mais de dez cigarros por dia. A dose recomendada varia 

de acordo com a dependência do fumador. Geralmente um fumador de mais de dez cigarros por dia 

deve iniciar a terapêutica com adesivos de 21mg/dia durante seis semanas, reduzindo para 14mg/dia 

durante mais duas semanas e para 7mg/dia durante mais uma a duas semanas.  

   Quando se opta pela utilização dos adesivos que libertam nicotina durante 16 horas, a dose indicada 

é de 15mg/dia seis semanas, 10mg/dia duas semanas e 5mg/dia nas últimas uma a duas semanas. 
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       Após avaliação individualizada deve ser marcada nova data para a cessação tabágica e 

considerada a utilização de doses mais elevadas de adesivos de nicotina, de terapêutica combinada 

ou de outro fármaco. 

     A principal vantagem dos adesivos é a facilidade de utilização, o que proporciona uma boa adesão 

ao tratamento. A principal desvantagem manifesta-se no fumador muito dependente, por não 

proporcionarem picos de nicotina. 

     Os adesivos devem ser aplicados de manhã na pele seca e limpa e retirados ao deitar (adesivos 

de 16 horas) ou na manhã seguinte (adesivos de 24 horas).O local de aplicação deve variar todos os 

dias, não se devendo repetir durante a semana seguinte, para evitar ou reduzir os efeitos adversos. 

      O principal efeito adverso é a irritação cutânea e o prurido. Muito raramente podem surgir mialgias, 

cefaleias, vertigens, insónias, náuseas, vómitos, dispepsia, palpitações, sudação, taquicardia e 

precordialgia relacionados com a sobredosagem. 

     É difícil distinguir a insónia desencadeada pela aplicação dos adesivos da causada pelos sintomas 

de privação. Deve optar-se pelos adesivos de 16 horas quando há problemas com o sono. Caso se 

estejam a aplicar os adesivos de 24 horas, podem ser retirados durante a noite39. 

     As marcas com as quais contatei no meu estágio são: Nicotinell®, Niquitin® disponíveis nas 

dosagens de 7mg, 14mg e 21 mg. 

     

1.2.2. Terapêutica não nicotínica  
 

     O bupropiom40 foi o primeiro fármaco não nicotínico 

aprovado na cessação tabágica. É um inibidor seletivo da 

recaptação de noradrenalina e da dopamina, com efeitos 

mínimos na recaptação da serotonina. Também é um 

antagonista nicotínico utilizado para tratar a dependência             Figura 2. Estrutura química do bupropiom 

do tabaco, reduzindo os sintomas de abstinência e o desejo compulsivo de fumar, de forma a controlar 

o aumento de peso associado à cessação tabágica, assim como o humor depressivo. 

    A dose inicial recomendada é de 150 mg uma vez por dia. No caso de não se verificarem melhorias 

após 4 semanas de tratamento com uma dose de 150 mg, esta poderá ser aumentada para 300 mg 

uma vez por dia. Deverá existir um intervalo de pelo menos 24 horas entre as administrações 

subsequentes40,41,42. 

    O início de ação de qualquer antidepressivo poderá não ser evidente antes de várias semanas de 

tratamento, podendo apenas ser observado 14 dias após o início da terapêutica. 

      O bupropiom é bem tolerado, desde que se respeitem as contraindicações, se evitem as 

interações medicamentosas e se acautelem as situações que exigem ajustes posológicos. 

    Contudo existem alguns efeitos adversos mais frequentes, como insónias, secura da boca, 

cefaleias, enxaquecas, irritabilidade, tremores, hipertensão, náuseas, vómitos, exantema e prurido40. 
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1.2.3. Vareniclina (CHAMPIX®) 

 

     A vareniclina43 liga-se com elevada afinidade e seletividade aos 

recetores nicotínicos α4β2 da acetilcolina, atuando como agonista 

parcial, cuja ligação produz um efeito suficiente para aliviar os sintomas 

de abstinência e dependência e simultaneamente resulta na redução 

dos efeitos compensatórios e de reforço do tabaco, pela                   Figura 3. Estrutura química da vareniclina 

prevenção da ligação da nicotina aos recetores α4β244. 

     Assim, leva à estimulação da libertação da dopamina, dando origem a uma sensação de bem-

estar associada ao tabagismo, ou seja, reduz o ato de fumar, os sintomas de abstinência e a sensação 

de satisfação associada ao fumo de cigarro. 

    Os efeitos secundários mais comuns são as náuseas, as cefaleias, a insónia e os pesadelos, que 

vão desaparecendo com a continuação da medicação.  

      A terapêutica deve ser iniciada sete a catorze dias antes do dia estabelecido para a cessação 

tabágica. A dose deve ser progressiva, para minimizar os possíveis efeitos secundários: do primeiro 

ao terceiro dia, um comprimido de 0,5 mg uma vez ao dia; do quarto ao sétimo dia, um comprimido 

de 0,5 mg duas vezes ao dia; a partir do oitavo dia, um comprimido de 1 mg duas vezes ao dia43,44. 

      O tratamento tem uma duração de doze semanas (anexo 12, figura 26). 

Segundo os estudos disponíveis, as taxas de abstinência com a vareniclina são superiores às 

conseguidas com os substitutos de nicotina e do bupropiom45. 

     Não é aconselhado a menores de 18 anos, a grávidas e na amamentação.  

 

      

1.3. Objetivo 
        

      Como referi inicialmente, com o pedido de ajuda dos utentes a recorrem à farmácia para os 

aconselhar acerca da melhor forma para deixarem de fumar e a solicitarem informações de 

medicamentos para a cessação tabágica, desencadeou em mim que poderia realizar um trabalho 

nesta temática uma vez que OMS alerta para a implementação de medidas preventivas. 

       Com isto, e com as notícias de incentivo da promoção da cessação tabágica por parte dos 

profissionais de saúde que têm surgido ao longo do ano, tendo o farmacêutico comunitário a 

responsabilidade de promover estilos de vida saudáveis e de prestar cuidados preventivos à 

população, foi-me sugerido pela minha orientadora reforçar medidas de apoio aos fumadores que 

desejam parar de fumar, bem como investir na prevenção através da realização de programas e de 

iniciativas de promoção da saúde familiar, da saúde materna, infantil e juvenil. 

     Assim, decidi realizar uma formação interna na farmácia, em formato PowerPoint, de forma a que 

os profissionais de saúde estejam preparados, informados e sensibilizados para ajudar e aconselhar 

os utentes através de alternativas farmacológicas e não farmacológicas (anexo 13, figura 27). 

   Um outro objetivo era perceber quais os medicamentos mais vendidos na FN na cessação tabágica, 

fazendo uma análise comparativa entre o ano de 2016 e o ano 2017. 
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1.4. Metodologia e diagnóstico 
 

      Dada a multiplicidade de fatores implicados na génese do tabagismo, a sua abordagem requer 

uma combinação integrada de múltiplas estratégias, centradas na prevenção da iniciação do 

consumo, na promoção da cessação, na proteção da exposição ao fumo ambiental e na criação de 

climas sociais e culturais favoráveis à adoção de estilos de vida saudáveis. 

     Para além das suas implicações na saúde, o consumo de tabaco tem implicações económicas, 

culturais e sociais, não apenas no plano nacional, mas também mundial.  

    Uma grande estratégia de prevenção e controlo, passa pela informação e educação para a saúde 

essencialmente na abordagem de prevenção da habituação tabágica na adolescência. Esta educação 

deveria ter partido na família, ou seja, o exemplo dos pais é muito importante pelo que os pais 

fumadores devem ser alertados para não fumarem junto das crianças ou para deixarem de fumar. 

     Nesta medida, os pais fumadores, para além de exporem as crianças ao fumo passivo, oferecem 

modelos de identificação com este consumo. 

    Outro meio de educação para a saúde ao nível escolar, no sentido de ajudar as crianças e os jovens 

a construírem uma auto-estima positiva e a desenvolverem a capacidade de resistir às pressões dos 

pares, da publicidade e da sociedade em geral, para ficarem habilitados para decidir de modo 

informado, autónomo e responsável. 

     Por último, os programas de apoio à cessação tabágica passam pela implementação de medidas 

efetivas de apoio farmacológico e comportamental de forma a disseminar no contexto dos serviços 

de saúde, em especial dos cuidados de saúde primários46,47.  

     Então, cabe a todos os profissionais de saúde a intervenção e o incentivo da criação de consultas 

de apoio à desabituação tabágica, para suporte à intervenção dos médicos de família. 

     A maioria da população recorre, em diversos momentos, a uma consulta médica ou a outros 

serviços de saúde, o que oferece excelentes oportunidades para a avaliação do consumo de tabaco 

e a promoção da cessação tabágica, tendo então a farmácia um grande ponto de partida para 

aconselhar os seus utentes no melhor tratamento possível.  

     Após as consultas com fumadores interessados em deixar de fumar, existem biomarcadores da 

exposição ao fumo do tabaco que permitem confirmar ou avaliar o grau de exposição. 

     Os biomarcadores são: 

• O monóxido de carbono medido no ar expirado é um indicador da inalação de fumo do tabaco nas 

quatro a seis horas prévias, facilmente mensurável com recurso a um medidor específico para o efeito. 

      Apesar de ser o menos específico, dada a possibilidade de inalação deste gás pela poluição 

ambiente, é contudo o de mais utilizado. O monóxido de carbono é avaliado em partículas por milhão 

no ar expirado; 

 

• O doseamento da carboxi-hemoglobina, habitualmente elevada nos fumadores, pode também 

dar indicações quanto ao nível de exposição. 

      Na abordagem clínica do fumador distinguem-se e são possíveis dois tipos de intervenção: 
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 A intervenção breve é uma abordagem de curta duração (3-10 minutos), que contempla a 

avaliação do consumo de tabaco e da motivação do fumador para parar, bem como as estratégias 

que poderão ser adotadas para uma mudança de comportamento. 

     Este tipo de intervenção passa por abordar os hábitos, aconselhar a parar, evidenciando as 

vantagens, avaliar a motivação, ajudar e acompanhar de forma a evitar recaídas; 
 

 A intervenção de apoio intensivo que requer uma abordagem mais demorada, ao longo de várias 

sessões, efetuadas em consulta especializadas por profissionais experientes  

     A implementação deste serviço complementar e personalizado na FN, passará por motivar e ajudar 

os utentes fumadores em parar de fumar, agendando um dia específico para o fazerem e através da 

motivação perceber qual o tipo de intervenção a realizar e dar o devido aconselhamento e 

acompanhamento ao utente. 

 

    Com a realização da formação interna destinada a toda equipa sobre todos os conhecimentos 

técnicos e científicos sobre o tabaco, de modo a que o mais profissional possível e atualizada, de 

forma a dar o devido aconselhamento ao utente de forma a promover a cessação tabágica. 

    Decidi também realizar um folheto informativo que mencionasse os assuntos abordados na 

apresentação, de forma a contribuir com um novo serviço para a FN prestar aos seus utentes, 

aproveitando para a realização de uma campanha de sensibilização aos utentes no dia mundial sem 

tabaco, dia 31 de maio, promovendo e divulgando o dia aos utentes ao aconselhar e prestar todas as 

informações sobre as desvantagens do tabaco, com o objetivo de motivar os utentes, apoiando-os e 

dando-lhes o devido acompanhamento durante o tempo de tratamento (anexo 14, figura 28). 
   

 

1.5. Consumo de medicamentos usados na cessação tabágica na FN: 
 

 

 Durante o meu estágio, de modo a ter um padrão de comparação de dispensa relativamente aos 

medicamentos usados na cessação tabágica, recorri ao Sifarma 2000® através da listagem do 

histórico de vendas entre o ano 2016 e o ano 2017, que estão descritos no gráfico1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gráfico 1. Venda de fármacos usados para a cessação tabágica na FN 
 

      Pelo total de vendas conclui que os medicamentos usados para a cessação tabágica sofreram 

um aumento nas vendas em todos os meses, sendo as mais vendidas as pastilhas da marca 
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Nicopass® na dosagem de 1,5 mg e em segundo lugar as gomas da marca Nicorette® na dosagem 

de 2mg e menos frequente são vendidos os ST da marca Niquitin®. 

      Nota- se também um aumento das vendas relativamente ao CHAMPIX®, tanto na dosagem de 

0,5 mg como na de 1 mg, o que corresponde à passagem de ser comparticipado pelo SNS. 

      De uma forma geral, com esta listagem de vendas é possível inferir a grande procura de ajuda e 

a alteração do comportamento por parte dos fumadores. Ao mesmo tempo, também dá para perceber 

que existem utentes a não respeitarem o tempo devido de tratamento, prolongando ou reduzindo-o.  

   Contudo, é importante sempre lembrar que é sempre benéfico a TSN, uma vez que evitam a 

exposição aos números compostos tóxicos e irritantes que o tabaco possui.  
 

1.6. Resultados e conclusão 
      

     O tratamento da dependência de tabaco é hoje aceite como padrão de referência das terapêuticas 

preventivas, acarretando muita responsabilidade para os prestadores de cuidados de saúde. 

    O devido aconselhamento e acompanhamento do utente é sempre uma mais-valia, onde 

inicialmente se estabelece a primeira visita, para perceber se o utente está motivado para iniciar o 

tratamento, e então se planifica o dia D, e se realizam contatos diretos ou indiretos programados com 

o utente, de acordo com as necessidades sentidas pelo próprio e dos resultados da avaliação 

realizada após três meses de abstinência tabágica. Estas visitas podem durar 6 meses46,47. 

     Quando certos utentes necessitam de um apoio mais intensivo, é possível encaminhá-los para as 

consultas de cessação tabágica da Associação Regional da Saúde do Norte, que se realizam no 

centro de saúde do Marco de Canaveses, às quintas-feiras, das 9:00 às 13:00, realizadas por uma 

equipa multidisciplinar, composta por um médico e dois enfermeiros.  

     No entanto, estas consultas demoram meses a serem realizadas. Logo, os profissionais de saúde 

da farmácia assumem um papel muito ativo para ajudar os utentes no imediato. 

      Para isso, e de acordo com o Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos “ é dever do farmacêutico, 

durante a dispensa, assegurar que o utente recebe a informação correta sobre a utilização, garantindo 

que obtém um tratamento com qualidade, segurança e eficácia”.   

      Então, o aumento das vendas traduz o papel ativo que a farmácia está a ter no aconselhamento, 

transmitindo toda a informação acerca das ações não farmacológicas a adotar bem como das ações 

farmacológicas indicadas a cada utente dependendo da sua dependência tabágica.  

     Com a realização da minha formação interna (anexo 13) foi notório que a equipa da FN se sente 

mais a vontade sobre o tema e ajudou a melhorar o aconselhamento. 

     Durante o meu estágio consegui com que cinco utentes tomassem a iniciativa em deixar de fumar, 

em que inicialmente lhe foi entregue o folheto informativo ”Tabaco: Não obrigada!” (anexo 14), e se 

realizou o teste da dependência tabágica de forma a aconselhar a melhor terapêutica. Estes utentes 

estão a ter o devido acompanhamento na FN de forma a evitarem uma possível recaída.  

     Contudo, em certa parte o farmacêutico pode intervir essencialmente em perceber o historial do 

utente e, se aplicável, aconselhar produtos fitoterapêuticos de modo a proporcionar o alívio adequado 

dos sintomas como por exemplo: Valdispert®, Valeron®, Sedopax®, Stilnoite®, Angelicalm®, que são 

à base de passiflora, melatonina e extratos de raiz da valeriana, de forma a minimizar os possiveis 

efeitos adversos, como irritabilidade, insónias (síndrome de abstinência). 
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2.  Hipertensão arterial 
 

       2.1. Contextualização 
 

       A hipertensão arterial (HTA) é uma doença que afeta quase 25% da população adulta mundial, 

sendo que em Portugal existem cerca de dois milhões de hipertensos, sendo que, apenas 50% sofre 

desta patologia; 25% está medicado e 11% possui a tensão arterial (TA) minimamente controlada48. 

      Em Portugal a taxa de prevalência da HTA ronda os 26,9%, sendo mais elevada no sexo feminino 

(29,5%) do que no masculino (23,9%), segundo o estudo “A Hipertensão Arterial em Portugal 2013” 

realizado no âmbito do trabalho desenvolvido pelo Programa Nacional para as Doenças Cérebro-

Cardiovasculares, da Direção-Geral da Saúde (DGS). 

      A HTA, como doença crónica que é, relaciona-se com várias doenças que podem provocar graves 

problemas de saúde, como por exemplo a angina de peito, o enfarte do miocárdio, a aterosclerose, a 

insuficiência renal, a doença coronária, o acidente vascular cerebral e a insuficiência cardíaca50. 

      É um fator de risco cardiovascular mais prevalente na população portuguesa, em que apesar de 

ser simples o seu diagnóstico, este deve obedecer a um processo criterioso e rigoroso de avaliação, 

diagnóstico e classificação. Ou seja, razão pela qual o seu tratamento é essencial, necessitando de 

vigilância continua no tempo, e nunca deve ser interrompida a terapêutica, absoluta ou intermitente, 

com risco de levar a um agravamento da situação clínica51.  

     Assim, como um dos deveres do farmacêutico é contribuir para a salvaguarda da saúde pública e 

todas as ações de educação dirigidas à comunidade no âmbito da promoção da saúde, foi do meu 

interesse desenvolver rastreios para a medição da Tensão Arterial (TA) de forma a promover para a 

comunidade de forma gratuita uma avaliação da TA de modo a que possa intervir numa fase inicial 

da patologia, evitando assim para possiveis doenças cardiovasculares.  

     O aumento da pressão arterial está associado por vezes às alterações do estilo de vida, como por 

exemplo o consumo de alimentos ricos em sal, gordura, açúcar e calorias, assim como a diminuição 

da atividade física e o aumento do consumo de tabaco e álcool. 

     A HTA nos adultos é uma doença caraterizada por valores de TA superiores a 140/90 mmHg52. 

 

      2.2. Fisiopatologia 

 

      A circulação do sangue tem por destino chegar a todos os tecidos e células do organismo, o que 

implica que haja alguma pressão sobre as paredes das artérias, obrigando o coração a ter de se 

esforçar para fazer circular o sangue. Nestes casos, o esforço pode levar a que a massa muscular do 

coração aumente, levando a hipertrofia, e por consequência pode originar insuficiência cardíaca, 

angina de peito ou arritmia.  

     Por outro lado, ocorre também a deterioração das paredes das artérias, o que conduz a um 

aumento do risco de aterosclerose e trombose 50. 

     Em condições normais, o coração bombeia sangue com uma frequência de 60 a 80 batimentos 

por minuto, de forma a que o oxigénio e os nutrientes necessários ao normal funcionamento do nosso 

organismo sejam distribuídos a todas as células do corpo humano. 
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    No entanto, durante o dia, a TA sofre variações que podem ser consideradas normais, uma vez 

que permitem a adaptação do organismo a situações extremas, como o exercício, stress, consumo 

de tabaco e o repouso.  

    O valor máximo da TA diz respeito à pressão que o sangue exerce nas paredes das artérias quando 

o coração está a bombear sangue, designada pressão arterial sistólica (PAS), por outro lado, o valor 

indica a pressão que o sangue exerce nas artérias, quando o coração está relaxado, ou seja, a 

pressão arterial diastólica (PAD). 

    Os valores ótimos são de 120 mmHg para a PAS e de 80 mmHg para a PAD52. 

    A HTA classifica-se em três graus, correspondendo o grau 1 a hipertensão arterial ligeira, o grau 2 

a hipertensão arterial moderada e o grau 3 a hipertensão arterial grave52. 

   Na tabela abaixo assinalam-se os limites de referência da TA para o diagnóstico de HTA: 
 

                       Tabela 2. Classificação dos diferentes níveis de Pressão Arterial52 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

      A HTA em 90% dos casos, está associada ao estilo de vida, em que para manter a TA dentro dos 

valores normais, é importante, adotar um estilo de vida saudável e fisicamente ativo e, ou seja, deve 

optar por uma dieta com baixas gorduras e sal, colocando condimentos alternativos, como ervas 

aromáticas ou sumo de limão. Devem ser evitados os enchidos, enlatados e comidas pré-preparadas, 

o consumo de álcool e tabaco49. O consumo de sal recomendado pela OMS é abaixo de 5g/dia.  

     No entanto, existem alguns fatores, genéticos ou ambientais, como algumas alterações dos 

vasos sanguíneos ou perturbações hormonais, doenças renais, ou até mesmo a utilização de alguns 

fármacos, que fazem com que esta pressão sobre as paredes das artérias aumente.  

      Na maioria dos casos, a hipertensão não produz sintomas pelo que o doente pode não perceber 

que tem a doença, podendo os sintomas incidir como tonturas, visão turva, dor de cabeça, confusão, 

sonolência e falta de ar49. 

     Alguns órgãos podem adaptar-se a valores elevados de pressão durante períodos longos de 

tempo, mas a persistência de hipertensão não controlada pode ter graves consequências, 

nomeadamente para o cérebro, coração e rins51. 
 

2.3. Objetivo 
    

      A OMS define educação para a saúde como “qualquer combinação de experiências de 

aprendizagem que tenham por objetivo ajudar os indivíduos e as comunidades a melhorar a sua 

saúde, através do aumento dos conhecimentos ou influenciando as suas atitudes”. Estando a FN 

ativamente envolvida na promoção da saúde, tendo a perceção ao longo do meu estágio da constante 

procura de ajuda dos utentes aos profissionais de farmácia para a realização do controlo da TA, o 
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que atribui ao farmacêutico uma elevada confiança e valorização no acompanhamento, de forma a 

verificar a eficácia do tratamento, alterando-o sempre que necessário.   

     O meu objetivo foi assim realizar rastreios da TA na FN gratuitos e abertos para toda a comunidade 

(Anexo 15, figuras 29 e 30), principalmente nos dias de feiras, que se realizam ao dia 3 e dia 15 de 

cada mês, durante o mês de Fevereiro e Março, onde lhe era entregue um folheto informativo com 

informações sobre a HTA, insistindo nas ações não farmacológicas de forma os utentes alterarem o 

seu estilo de vida (anexo 16, figura 31). 

     Realizei também um cartão para o registo dos valores da TA (anexo 16, figura 32), de forma a 

perceber se a TA dos utentes está controlada, ou seja, de forma a ter um papel ativo na prevenção e 

a adesão à terapêutica. 

      

2.4. Metodologia e diagnóstico 
 

     A HTA, como doença crónica que é, necessita da terapêutica e de vigilância continua no tempo, 

pelo que o seu controlo é um fator muito importante para um hipertenso, pois uma vez que a 

interrupção da terapêutica de forma absoluta ou intermitente, pode levar a um agravamento da 

situação clínica, sendo que em muitos casos a HTA é fácil de controlar51,52. 

    O diagnóstico de HTA define-se, em avaliação de consultório, como a elevação persistente, em 

várias medições e em diferentes ocasiões, da PAS igual ou superior a 140 mmHg e/ou da PAD igual 

ou superior a 90 mmHg51,52. 

    A realização de rastreios é uma forma de permitir ao doente um meio de controlo da sua TA como 

fonte de promoção de saúde pública. 

    Os rastreios da TA realizados na FN foram executados da seguinte forma: era montada uma mesa 

na zona do público com o aparelho de medição da TA, um dispositivo osciloscópico de braço, com 

cadeiras de forma a assegurar o máximo de conforto ao utente, e a exposição de alguns suplementos 

alimentares aconselhados para ajudar na diminuição da TA e na prevenção de doenças 

cardiovasculares, como é o caso de suplementos ricos em ómega 3. 

     A avaliação da TA requer certos cuidados de modo a que valor seja o mais rigoroso possível. 

Assim, aquando da determinação da TA era aconselhado ao utente um repouso de pelo menos quinze 

minutos em caso da ingestão de café ou em caso de consumo de tabaco era aconselhado que a 

determinação nunca deveria ser realizada antes de trinta minutos51. 

    Após a medição da TA, os valores obtidos eram interpretados, de acordo com a tabela 2 e 

comunicados ao utente informando no possível tipo de grau de HTA que poderia ter e aconselhar 

sempre as melhores ações não farmacológica que deveria optar, explicando isto através do próprio 

panfleto (anexo 16, figura 31) entregue a cada utente.  

     Esses valores eram registados no cartão (anexo 16, figura 32) de forma a que os utentes 

mantenham a sua TA vigiada e controlada.        

     Esta atividade permitiu-me estar mais próxima e ganhar uma relação de confiança com os utentes 

habituais, estimulando o controlo da sua TA. 

     Este acompanhamento permitiu interpretar os resultados obtidos, assim como, transmitir a 

informação, contribuindo para alterar atitudes, nomeadamente fatores considerados modificáveis, e 

que dependem de alterações de estilos de vida. 
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      O tratamento da HTA depende da sua gravidade. Em pessoas com uma HTA moderada esta 

poderá ser controlada com a simples alteração de alguns hábitos de vida, tais como a redução do 

consumo de sal e de álcool, o controlo do peso, a prática regular de exercício físico e deixar de fumar. 

     Existem diversos medicamentos disponíveis para o tratamento da HTA que podem ser utilizados 

isoladamente ou em combinação. Caberá ao médico decidir qual o melhor tratamento para cada caso. 

     Estes rastreios tinham como objetivo sensibilizar os utentes a adotar estilos de vida saudáveis e 

dar a conhecer os principais fatores de risco, onde entregava um folheto informativo realizado por 

mim com toda a informação e o incentivo das medidas não farmacológicas (anexo 16, figura 31). 
     

 

2.5. Resultados e Conclusão 

 

     Durante o meu estágio, tive a oportunidade de realizar estes rastreios de HTA em dias de feira de 

forma a que tivesse mais aderência por parte dos utentes. 

     Durante a determinação da TA era assegurado o máximo de conforto ao utente, aconselhando o 

repouso durante cinco a dez minutos e prestando-lhe toda a atenção de forma a que utentes 

percebessem que tratava cada utente de forma individual, pois cada caso é um caso. 

    Após os resultados obtidos, em casos em que as determinações correspondem a valores de HTA, 

de acordo com a tabela 2, era efetuado um ensino ao utente, acerca da adesão à terapêutica, medidas 

não farmacológicas que poderia implementar, nomeadamente a redução do teor de sal e gorduras e 

o incentivo à prática de exercício físico. Na presença de valores altos, confirmados após algum 

período de repouso era recomendado o encaminhamento do utente a um médico. 

    Da análise dos resultados obtidos, de uma forma geral os valores rondavam os valores de 

125mmHg para a PAS e 86mmHg para a PAD. Em alguns casos a PAS atingia os 178mmHg e para 

a PAD valores de 98mmHg. 

     De uma forma geral, houve uma maior adesão do sexo feminino a este tipo de rastreio, tendo sido 

realizados a um total de 126 utentes, com idades entre os 30 e os 70 anos. 

    Destes 126 utentes, 47 estavam a seguir uma terapêutica e 79 não tomam qualquer tipo de 

medicação anti- hipertensora, como mostra o gráfico 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                 Gráfico 2. Valores obtidos durantes os rastreios da TA realizados na FN 
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     Estes utentes mostraram-se agradados e incentivados com esta ação de promoção de saúde 

pública, uma vez que sentem que cada vez mais a farmácia é um local onde primariamente e 

facilmente conseguem aceder a um maior controlo da sua saúde.  

      A entrega dos panfletos e dos cartões de registo dos valores da TA foram uma mais-valia para 

muitos dos utentes, uma vez que alguns, desde o primeiro rastreio até ao último, traziam o seu cartão 

para se registar o valor de forma a que mantenham a sua TA vigiada e controlada. 

     Esta atividade ajudou-me a aproximar e a ganhar uma relação de confiança com os utentes 

incentivando-lhes a necessidade de realizar regularmente o controlo da sua TA, transmitindo-lhes 

ações não farmacológicas essenciais para os ajudar a manter os valores da TA dentro do normal. 

 
 

3. Cancro da Próstata  
 

      3.1. Contextualização 

        

       Uma vez que o cancro da próstata é hoje uma das principais preocupações da sociedade, não 

só pelo fato de ser o cancro mais frequente no homem a partir dos 50 anos mas também por este 

representar a segunda causa de morte mais comum por cancro. 

      Com isto, foi um grande desafio propor a realização de rastreios direcionados para os homens, 

em especial aos nossos utentes, de forma a que pudessem realizar a determinação do PSA (Prostate 

Specific Antigen), sendo este uma proteína específica produzida pela próstata57,60. 

      A próstata é uma glândula pertencente ao sistema reprodutor masculino, possuindo um tamanho 

semelhante ao de uma avelã e que se situa na pélvis, debaixo da bexiga e envolve a uretra. A uretra, 

é o tubo pelo qual encaminha a urina e o sémen do interior até ao exterior do pénis53. 

     Efetivamente, e derivado á sua posição anatómica se a próstata aumentar de tamanho ocorrido 

por uma patologia benigna ou maligna, pode levar a problemas urinários, por diminuir o calibre da 

uretra e assim derivar num possível bloqueio total ou parcial do fluxo da urina53.   

      Estes sintomas manifestam-se essencialmente por perturbações ao nível da micção, ou seja, 

incapacidade em urinar, urinar muito frequentemente, em especial á noite, sentir dor ao urinar ou ter 

incontinência e muitas das vezes até urinar sangue. Assim sendo, é importante que os homens 

estejam de alerta e tentar esclarecê-los com seu urologista. Contudo, nem sempre estes sintomas 

correspondem a um tumor maligno, pois podem estar relacionados essencialmente a um aumento de 

volume da próstata, como a hiperplasia benigna da próstata (HPB) 56. 

     O cancro da próstata surge pelo crescimento anormal e desordenado de determinadas células, as 

quais se diferenciam em massas, os tumores, que podem ser benignos ou malignos, crescendo estes 

de forma incontrolada, atingindo diversos tipos de tecidos e órgãos. 

     Contudo, este tipo de cancro evolui muitas das vezes de forma silenciosa, o que faz com que por 

vezes alguns dos sintomas se manifestem já numa fase tardia da doença56,60. 

     Assim, é importante uma vigilância controlada e adequada nos homens com idade a partir dos 50 

anos de forma a que seja possível detetar esta doença numa fase inicial de forma a que haja 

probabilidade de tratamento. 

         Os fatores de risco associados para desenvolver um cancro da próstata são: a idade, os fatores 

genéticos, os fatores ambientais e os fatores hormonais59,60. 
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     A idade constitui um dos maiores fatores de risco, sendo que mais de 70% dos cancros detetados 

correspondem a um pico de incidência entre 65- 75 anos55. 

     Quanto aos fatores genéticos existe uma forte probabilidade de vir a sofrer desta doença, 

essencialmente quando diagnosticada antes dos 60 anos. No entanto, esta probabilidade é tanto 

maior quando existem familiares direto com cancro de próstata o risco duplica, quando existem dois 

ou mais familiares diretos diagnosticados antes dos cinquenta e cinco anos o risco aumenta em cinco 

a onze vezes59. 

     Efetivamente, com a lenta evolução e manifestação tardia dos seus sintomas, o cancro da próstata 

pode ser diagnosticado através da execução de exames específicos, sejam eles o toque retal bem 

como de uma determinação da análise sanguínea para a deteção de um marcador tumoral, o PSA. 

Assim, é possível se detetar a doença precocemente antes do aparecimento dos seus sintomas. 

     O PSA é uma enzima (serina protease do grupo das calicreínas) sintetizada pela próstata e 

segregada no líquido seminal, com uma função fluidificante. Apesar de ser considerado específico da 

próstata, demonstrou-se recentemente a sua síntese em baixas concentrações por outras glândulas54.  

     O PSA circula ligado a proteínas inibidoras das proteases (α-1-anti-tripsina e α-2-macroglobulina), 

permanecendo contudo uma pequena fração livre que diminui nas pessoas com carcinoma da 

próstata. Assim, o PSA tem baixa especificidade para diagnóstico de carcinoma da próstata, podendo 

aumentar significativamente em situações como hiperplasia benigna e prostatite54,57. 

     Os valores de PSA classificam-se entre 2,5 ng/ml e 10 ng/ml, sendo que valores dos 0-4 ng/ml têm 

um risco de cancro associado de 7%, dos 4-10 ng/ml um risco associado de 25% de desenvolver 

cancro e acima dos 10 ng/ml 55% risco de desenvolver cancro57. 

    Ou seja, o valor de 4 ng/mL (ou 4 μg/L) é suficiente para detetar um número considerável de casos 

de neoplasia maligna. Contudo, valores mais baixos, detetam cerca do dobro de casos de homens 

em risco de serem portadores de neoplasia maligna da próstata, para idades compreendidas entre os 

40 e 69 anos57. 

      Segundo um estudo “European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC)”, 

que demonstrou que para prevenir uma morte por carcinoma da próstata é necessário rastrear 1410 

homens, permitindo diagnosticar e tratar 48. A grande conclusão do ERSPC é que o rastreio do 

carcinoma de próstata baseado no PSA, reduz a mortalidade em 20%, estando contudo associado a 

risco elevado de sobrediagnóstico58.  

      Assim, a promoção de saúde pública através de rastreios gratuitos realizados à comunidade, 

essencial aos homens, é uma forma de deteção precoce da doença. 

 
 

        3.2. Objetivo 
 

      Uma vez que na maioria dos homens a partir dos 45 anos, a glândula pode aumentar de tamanho 

significativamente, é importante apostar na deteção precoce deste tipo de doença, através da 

transmissão e da informação aos utentes com extrema qualidade relativamente ao tipo de diagnóstico 

e sintomas iniciais.  

     Assim, no seguimento das ações realizadas pela FN durante o ano, foi proposto pela minha 

orientadora, realizar um rastreio durante a semana do dia do Pai, no mês de março, de modo a 

oferecer saúde aos homens nesta semana dedicada aos pais (Anexo 17, figuras 33,34 e 35).  
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     Deste modo achei relevante abordar o cancro da próstata, porque atualmente é um grande tema 

de impacto na saúde dos homens. 

     Realizei um folheto informativo com informações sobre a próstata, o seu desenvolvimento para 

cancro como realizar uma determinação bioquímica para a deteção precoce, de modo a que fosse 

entregue aos utentes no dia do rastreio (anexo 18, figura 36) para divulgar a preocupação e 

competência da farmácia na promoção da saúde pública. 

 

3.3 Metodologia e resultados 
 

       O rastreio realizado á população de cancro da próstata baseado na determinação do PSA 

consiste na aplicação deste a uma população assintomática, eventualmente em risco. Por outro lado, 

a deteção precoce ou oportunista é individual e geralmente iniciada pelo utente ou pelo médico, 

quando o utente procura aconselhamento.  

      O principal objetivo destas duas formas de deteção do cancro da próstata é a redução da 

mortalidade específica e global. 

      Em caso de utentes diagnosticados cancro da próstata o PSA constitui o teste de eleição para a 

monitorização da doença, sendo a utilização mais apropriada deste marcador tumoral. Não existe 

consenso acerca da idade em que deve ser iniciada a deteção precoce, nem da periodicidade da 

determinação sérica do PSA55.  

     Contudo, as amostras para o doseamento do PSA devem ser colhidas preferencialmente antes de 

qualquer manipulação prostática, ou seja, em caso de toque retal, cistoscopia, ecografia com 

transretal ou biopsia, não se deve proceder á determinação. 

     Nestes casos é aconselhado aguardar alguns dias após o toque retal e algumas semanas após 

biopsia ou manipulação cirúrgica, sendo o tempo necessário para que seja eliminada pelo rim a fração 

complexa da α-1-anti-tripsina, uma vez que a fração livre é rapidamente depurada53,54,56. 

     Assim, o rastreio foi realizado no período de 17 a 19 março de 2017, realizando-se na zona do 

público onde se montou uma mesa com o aparelho de medição do PSA, os folhetos para entregar 

aos utentes aquando da determinação, com alguns suplementos de forma a serem aconselhados 

como medidas não farmacológicas. 

     Durante o rastreio tive um papel ativo no aconselhamento aos utentes acerca de toda a 

fisiopatologia da próstata, bem como os métodos de diagnóstico que podem ser realizados, tendo 

incentivando os homem a terem consciência mediante os sintomas, de realizar os exames específicos 

com regularidade, ou seja a determinação do PSA. 

    A determinação bioquímica do PSA era oferecida e tinha uma duração de 20 minutos (o resultado 

demorava 15 minutos a sair), e ao mesmo tempo recrutei novos utentes com interesse em realizarem 

este rastreio.  

   Durante estes três dias obteve-se uma boa aderência por parte de alguns homens, em que muitos 

deles tinham idades entre os 50 e os 65 anos, em que no geral foram realizadas 35 determinações 

do PSA pelos farmacêuticos que asseguravam o turno, sendo que eu realizei 10 determinações. 

Destas determinações apenas foram detetados 3 valores de PSA com valores acima dos de 

referência, pelo que se aconselhou de imediato a ida a um urologista. 
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   No geral os utentes acharam uma ótima iniciativa, gostaram e acharam-se incentivados e 

valorizados por lhe transmitirmos informações e pela entrega do folheto informativo mostraram-se 

com uma elevada preocupação pela sua saúde, uma vez que se trata de uma doença tão assustadora 

e com esta informação toda pode contribuir para uma deteção precoce. 

 

Considerações Finais 

 

     O estágio em Farmácia Comunitária corresponde a um período de complementaridade de todos 

os conteúdos adquiridos durante o Curso de Ciências Farmacêuticas, proporcionando a preparação 

e integração do estudante no mundo de trabalho e assim conseguir adquirir competências. 

    No que diz respeito aos quatros meses passados na FN, foi sem dúvida uma mais-valia para a 

minha formação profissional como pessoal, não só por me ter proporcionado este estágio como 

também pela equipa de extrema competência e profissionalismo que possui. 

    Ao longo do estágio obtive uma formação aprofundada, baseada na segurança e na auto-confiança, 

onde me transmitiram confiança na dispensa de medicamentos e outros produtos farmacêuticos, de 

forma autónoma, sendo agora, bem mais fácil encarar o dia-a-dia de uma farmácia de forma calma, 

com determinação e motivação, de modo a zelar pela saúde, bem-estar e qualidade de vida da 

sociedade em geral. 

    A FN proporcionou-me, acima de tudo um conhecimento aprofundado das várias áreas de saúde 

e serviços prestados pelo farmacêutico, através das diversas ações realizadas ao longo do ano, a 

nível da promoção e educação para a saúde. 

    Por fim, apesar das minhas dificuldades sentidas inicialmente, a prática diária, conciliada com o 

apoio e disponibilidade de toda a equipa da FN, permitiram sentir-me parte integrante da mesma, 

conduzindo, deste modo, a um enriquecimento global da minha formação.  

    Nesta que foi a minha última experiência enquanto estudante, antes da entrada para o mercado de 

trabalho, pude tomar conhecimento das diferentes valências inerentes à profissão de Farmacêutico 

Comunitário. Sinto-me hoje mais preparada para enfrentar esta que será a minha profissão de futuro. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Espaço Físico Exterior 

 

Figura 4. Espaço exterior da FN                                               Figura 5. Montra publicitária 

 

Anexo 2. Espaço Físico Interior 

 

 

 

Figura 6. Zona de atendimento ao público                           Figura 7. Gabinete de atendimento personalizado 

 

 

 

 

 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 8. Balança                                                                      Figura 9. Mesa didática para as crianças 

 

 

 

 

Figura 10. Exemplo de um linear                                                      Figura 11. Exemplo de uma gôndola  
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Anexo 3. Sala das determinações bioquímicas 

 

 

 

Figura 12 e 13. Sala e os aparelhos para as determinações bioquímicas  

 

Anexo 4. Laboratório de Manipulados 

 

 

 

Figura 14. Laboratório para preparação de                               Figura 15. Bibliografia disponível para consulta  

medicamentos manipulados                                                       da preparação de manipulados 
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Anexo 5. Sala do setor de encomendas 

 

Figura 16. Sala do setor de encomendas                                              Figura 17. Terminal do robot 

 

Anexo 6. Sistema informático utilizado na FN- Sifarma 2000® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Imagem do sistema informático utilizado na FN- Sifarma 2000® 

 

Anexo 7. Realização de um exemplo de rótulo de um medicamento manipulado 

 

 

 

 

 

Figura 19.Rótulo da Suspensão oral de Trimetropim a 1% 
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Anexo 8. Fichas de preparação da solução de Minoxidil a 5%  e da Suspensão oral de 

Trimetropim a 1% 
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     Figura 20. Ficha de preparação da solução de Minoxidil a 5%   
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      Figura 21. Ficha de preparação da Suspensão oral de Trimetropim a 1% 
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Anexo 9. Ações realizadas pela FN para promoção da saúde pública 

 

 

Figura 22 e 23. Formações realizadas a crianças sobre os cuidados a ter com o sol  

 

Anexo 10. Imagem das vantagens imediatas na cessação tabágica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

         

            

                    

                         Figura 24. Vantagens imediatas em deixar de fumar 
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 Anexo 11. Teste de Fagertröm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 25. Exemplo de um teste de Fagertröm para a determinação do grau de dependência tabágica  

 

Anexo 12. Tratamento com o CHAMPIX® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Tratamento farmacológico com o CHAMPIX na cessação tabágica 
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Anexo 13. Formação: “Cessação tabágica: Incentivo enquanto profissional de saúde” 
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Figura 27. Slides da formação: “Cessação tabágica: Incentivo enquanto profissional de saúde” 
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Anexo 14. Folheto informativo: “Tabaco: Não, obrigada!!” 

Figura 28. Folheto informativo: ”Tabaco: Não, Obrigada!!” 
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    Anexo 15. Rastreio realizado sobre a Tensão arterial 

 

  Figuras 29 e 30. Plv com a informação sobre o rastreio e a 

mesa onde se realizam os rastreios da TA 

 

Anexo 16. Folheto informativo: “Hipertensão arterial” e o cartão de registo de valores da 

Tensão arterial 
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Figura 31. Folheto informativo: “Hipertensão arterial” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 32. Cartão de registo de valores da Tensão arterial 
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Anexo 17. Rastreio realizado sobre o Cancro da Próstata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 33, 34 e 35. Plv com a informação sobre o cancro da Próstata e a mesa onde se realizou a 

determinação do PSA 
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Anexo 18. Folheto informativo: “Cancro da próstata” 

 Figura 36. Folheto informativo: “Cancro da próstata
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Resumo 

    O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, permite de forma facultativa, 

realizar o estágio profissionalizante em farmácia hospitalar, sendo uma mais-valia para 

a nossa formação, adquirindo assim novos conhecimentos e experiências na atividade 

farmacêutica. 

    No desenrolar do estágio que realizei no CHTS consegui obter uma visão mais 

concisa do papel do farmacêutico hospitalar e verdadeira importância dos Serviços 

Farmacêuticos para os cuidados de saúde prestados aos utentes do Serviço Nacional 

de Saúde.  

    Deste modo, o farmacêutico sendo o especialista do medicamento, tem uma elevada 

importância nas mais variadas intervenções praticadas nos Hospitais com as mais 

equipas multidisciplinares levando assim a um melhor resultado terapêutico. 

    Com isto, o farmacêutico Hospitalar garante o uso racional e economicamente 

sustentável do medicamento, assegurando a necessidade, efetividade e segurança das 

terapêuticas instituídas. 

    Durante dois meses, nos Serviços Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Tâmega e 

Sousa, passei pelas diversas áreas de atuação a que cada Farmacêutico está 

responsável e que passo a descrever neste relatório uma breve descrição de todo o 

funcionamento da farmácia hospitalar e das responsabilidades do farmacêutico 

hospitalar e no final escrevo uma atividade desenvolvida ao longo dos dois meses de 

estágio. 
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1. Centro Hospitalar do Tâmega e sousa 

       O CHTS, E.P.E. foi aprovado em Conselho de Ministros a 19 de julho de 2007 e oficialmente 

criado a 28 de setembro do mesmo ano. O CHTS é constituído por duas Unidades Hospitalares: a 

Unidade Hospital Padre Américo (UPA, Sede do Centro Hospitalar), em Penafiel, e a Unidade Hospital 

de Amarante (UA). O Hospital Padre Américo Vale do Sousa, sediado em Guilhufe, Penafiel, foi 

inaugurado a 27 de outubro de 2001. 

       A Unidade Hospital de Amarante substituiu o Hospital de São Gonçalo e está instalado na 

freguesia de Telões. As áreas de influência direta destas unidades abrangem os concelhos de 

Penafiel, Paredes, Felgueiras, Paços de Ferreira, Lousada, Castelo de Paiva, Amarante, Baião, Marco 

de Canaveses, Celorico de Basto, Cinfães, Resende e Mondim de Basto (Anexo I). 

       A UPA engloba dois edifícios, o edifício principal que é constituído por 11 pisos e 1 pavilhão 

destinado ao departamento de Psiquiatria e Saúde Mental, possuindo ainda 1 heliporto com acesso 

direto ao serviço de urgência. Nesta unidade funcionam várias especialidades médicas e cirúrgicas 

(Pediatria, Obstetrícia, Ginecologia, Ortopedia, Cirurgia, Medicina interna, etc). 

     Na UA existem três pisos e nesta unidade funciona a urgência, as consultas externas, os serviços 

de internamento de Medicina e Psiquiatria 1. 

        2. Serviços Farmacêuticos hospitalares 

        Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH) representam uma estrutura importante dos 

cuidados de saúde dispensados em meio hospitalar. 

        Têm por objeto o conjunto de atividades farmacêuticas, exercidas em organismos hospitalares 

ou serviços a eles relacionados, definidas por “atividades de Farmácia Hospitalar”. 

         Este serviço assegura a terapêutica medicamentosa aos doentes, a qualidade, eficácia e 

segurança dos medicamentos, integra as equipas de cuidados de saúde e promove ações de 

investigação científica e de ensino. 

        Os SFH são integrados por departamentos com autonomia técnica e científica, sujeitos a 

orientação geral pelos Órgãos de Administração dos Hospitais, perante os quais respondem pelos 

resultados da sua atividade. 

        A direção dos SFH é obrigatoriamente assegurada por um farmacêutico hospitalar. 

        Assim, a equipa dos Serviços Farmacêuticos (SF) têm como principal objetivo assegurar o 

controlo integral do circuito do medicamento dispensado em meio hospitalar, ou seja, são os 
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responsáveis pela seleção, armazenamento e distribuição do medicamento; pela gestão de outros 

produtos farmacêuticos (dispositivos médicos, reagentes, etc.); são os principais responsáveis pela 

implementação e monitorização da política de medicamentos, definida no Formulário Hospitalar 

Nacional de Medicamentos (FHNM) e pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) fazem a 

gestão dos medicamentos experimentais e dos dispositivos utilizados para a sua administração, bem 

como os demais medicamentos já autorizados, eventualmente necessários ou complementares à 

realização dos ensaios. 

       Então, o Farmacêutico Hospitalar (FH) é responsável por desempenhar as seguintes funções: 

 A seleção de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos; 

 A receção, 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; 

 A produção de medicamentos; 

 A análise de matérias- primas e produtos acabados; 

 A distribuição de medicamentos e outros produtos de saúde; 

 A participação em Comissões Técnicas; 

 A Farmácia Clínica, Farmacocinética, Farmacovigilância e a prestação de Cuidados 

Farmacêuticos; 

 A colaboração na elaboração de protocolos terapêuticos; 

 A participação nos Ensaios Clínicos; 

 A colaboração na prescrição de Nutrição Parentérica e sua preparação; 

 A Informação de Medicamentos fornecidos em meio hospitalar; 

 O desenvolvimento de ações de formação e promoção de troca de conhecimentos 2,3. 

 

         2.1- Os serviços farmacêuticos no CHTS 

         A equipa dos SF é coordenada pela diretora técnica Dra. Sónia Teixeira, a qual adequa os meios 

humanos em qualidade e quantidade de forma assegurar o bom funcionamento dos serviços. Os SF 

são constituídos por 8 Farmacêuticos (Técnicos Superiores de Saúde -TSS), 9 Técnicos de 

Diagnóstico e Terapêutica (TDT), 5 Assistentes Operacionais (AO) e 3 Administrativos. Esta equipa 

está distribuída pelas diversas áreas dos SF, funcionando de forma rotativa, ou seja, mudando de 

área após determinado tempo, tempos estes que são variáveis consoante o definido pela direção do 
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Serviço, de modo a tornar uma equipa mais motivada permitindo que todos estejam aptos nas 

diversas áreas dos SF. 

         Assim, estes profissionais de saúde são os responsáveis pelo circuito do medicamento, de 

forma racional na utilização clínica e da gestão económica, integrando procedimentos inerentes à 

seleção ou à produção, distribuição e monitorização, com o objetivo de garantir a segurança, eficácia 

e eficiência da sua utilização e assim garantir o cumprimento do plano terapêutico aos doentes, quer 

em regime de internamento e de ambulatório, de acordo com a legislação em vigor. 

        Contudo, de forma a garantir que todos os medicamentos solicitados são dispensados ao doente, 

os SF do CHTS, têm um horário de trabalho adaptado às circunstâncias em que estão inseridos: de 

segunda a sexta-feira entre as 8h30 e as 17h30, aos sábados das 08h30 às 13h00. 

         Aos domingos e feriados, fica um Farmacêutico de prevenção das 15h às 19h. Em caso de 

urgência fica garantido o acesso rápido à medicação necessária.   

 

        2.2- Comissões técnico - científicas 

        O FH desempenha um papel fulcral na participação em comissões técnicas e grupos de trabalho 

que visam a avaliação do custo, eficácia, segurança e qualidade dos medicamentos utilizados a nível 

hospitalar. 

        Na gestão dos SF é importante a existência de Comissões Técnico-científicas uma vez que 

envolve estudos sobre as novas especialidades e outros fármacos que tenham sido solicitados e 

assim incidem nos dados de eficácia, segurança, farmacocinética, custos, posologia, interações, 

efeitos adversos e precauções, de modo a que a utilização de medicamentos seja feita de uma forma 

racional e economicamente sustentável, garantindo a necessidade, efetividade e segurança da 

terapêutica instituída. Deste modo, são órgãos multidisciplinares com o objetivo de estabelecer 

normas consensuais na prática clínica.  

        Assim, a participação do farmacêutico hospitalar (FH) nas diferentes áreas da prestação de 

cuidados de saúde é uma grande vantagem dos SF, sendo elas: a Comissão de Ética para a Saúde 

(CES), a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), a Comissão de Gestão de Risco (CGR), o 

Grupo Coordenador Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência a 

Antimicrobianos (GCL-PPCIRA) e a Comissão de Prevenção e Tratamento de Feridas. 
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      A CES é composta por Médicos, FH, Enfermeiros e Juristas, e são responsáveis pelo 

aconselhamento clínico, salvaguardando a saúde do doente e zelando a defesa da dignidade e 

integridade humana.  

      A CFT no CHTS é constituída por 3 médicos e 3 farmacêuticos, ou seja, pelo diretor clínico do 

hospital ou por um dos seus adjuntos, e os restantes médicos são nomeados pelo diretor clínico do 

hospital.  

      Esta comissão tem enquadramento legal regida pelo Despacho nº1083/2004 de 1 de dezembro 

de 2003, visando este as suas principais competências: 

   - Atuar como órgão de ligação entre os serviços de ação médica e os SF; 

   - Realizar os pareceres de adendas de aditamento ou exclusão ao FHNM. Para cada medicamento 

incluído ou excluído é necessária a realização de um relatório enviado trimestralmente ao Infarmed; 

   - O cumprimento do FHNM e das suas adendas; 

   - Pronunciar-se sobre as correções da terapêutica prescrita aos doentes, sempre que solicitado pelo 

seu presidente, sem quebra das normas deontológicas; 

   - Apreciar com cada serviço hospitalar os custos da terapêutica e elaborar a lista de medicamentos 

que devem existir nos Serviços Clínicos (SC); 

   - A CFT tem uma importante função na garantia de qualidade, controlo de gastos e monitorização 

do plano terapêutico; 

         O objetivo do GCL-PPCIRA é prevenir, detetar e controlar as infeções, promovendo ações neste 

âmbito, em articulação com os vários serviços, unidades de cuidados e demais órgãos técnicos. Tem 

também a função de implementar no Hospital uma cultura de segurança, de modo que a prevenção 

e controlo das Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde sejam vistas como parte integrante das 

atividades diárias dos profissionais, contribuindo, assim, para a qualidade dos cuidados e para a 

segurança dos doentes. Para além disto, tem também como objetivo promover o uso correto de 

antimicrobianos e a diminuição das resistências 4. 

       3- Seleção e o armazenamento de produtos farmacêuticos 

        3.1 Sistema Informático 

       O SF, sendo um serviço que necessita de fornecer uma resposta de forma simples e eficaz à 

problemática da gestão de compras e stocks, bem com à integração de toda a informação diária 

relacionada com o uso do medicamento, foi criado uma aplicação informática denominada CPC-HS 
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(Companhia Portuguesa de Computadores - Healthcare Solutions). O desenvolvimento da aplicação 

foi pensado em exclusivo para a gestão hospitalar e como tal as opções da aplicação seguem a 

normal rotina dos utilizadores e a sua utilização é transversal a todos os setores. 

        O CPC-HS permite realizar uma gestão integrada de todo o processo de compra, bem como a 

constante atualização do inventário registando a transferência entre armazéns, requisições, débitos 

em diferentes centros de custo, empréstimos e qualquer outra ação que vise dar um destino ao 

medicamento (anexo III). 

        Atualmente o CPC-HS é uma excelente ferramenta, que possibilita também a prescrição médica 

(PM) e a sua validação nas demais áreas clínicas, assim como no apoio da preparação de 

medicamentos, como os não estéreis, e na distribuição, quer em regime de ambulatório quer de 

internamento. 

        Com esta ferramenta existe uma diminuição nos erros de prescrição, de interpretação e de 

registo, aumentando a eficiência e a segurança do processo. 

        Assim sendo, permite melhorar a gestão de logística do medicamento e rentabilizar os recursos 

humanos com maior qualidade do trabalho e serviço prestado. 

 

         3.2- Circuito do medicamento 

  3.2.1- Gestão de Compras e Armazém 

        Os produtos farmacêuticos e dispositivos médicos no CHTS, passam por uma série de etapas 

definidas, em que o medicamento depois de selecionado e adquirido, é rececionado num local próprio 

e direcionado para o respetivo armazenamento desde a sua dispensa nos diversos serviços até à 

dispensa em ambulatório. 

         Este circuito é controlado por um FH em todas as etapas do processo de forma a garantir a 

integridade do produto e a sua correta utilização e gestão. 

         Assim, a gestão de medicamentos, tem início na sua seleção e armazenamento, passando pela 

distribuição ou produção e termina na dispensa do medicamento ao doente, em regime de 

internamento ou ambulatório.  

          Contudo, os estupefacientes e psicotrópicos assim como os hemoderivados, seguem um 

circuito especial, obedecendo à legislação em vigor, em que existe um controlo mais restrito durante 

o seu circuito. Assim, é necessário anexar á nota de encomenda o devido anexo específico para cada 

um deles. Os estupefacientes e psicotrópicos são armazenados num cofre e a dispensa é da 
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responsabilidade de um FH que apenas confere o preenchimento do respetivo anexo, realizado pelo 

enfermeiro diretor de cada serviço, evidenciando a identificação completa do doente, via de 

administração, o nome do medicamento, a forma farmacêutica, a quantidade fornecida, a dosagem, 

a sua assinatura e uma dupla verificação por outro farmacêutico, de modo a evitar qualquer erro.  

 

        3.2.2- Sistemas e critérios de seleção e aquisição 

        A aquisição de medicamentos para o hospital tem por base o FHNM, assim como as 

necessidades terapêuticas dos doentes do hospital, ou seja, como descrito no despacho n.º 

13885/2004 de 25 de Junho que determina, que regra geral, “apenas devem ser utilizados a nível 

hospitalar, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, os medicamentos que constem no FHNM”, 

contudo, cada hospital pode de forma individual, solicitar a autorização de medicamentos não 

incluídos do FHNM, dependente da introdução de adendas, desde que autorizadas pela CFT.  

        Em certas situações clínicas ou de um doente em particular, o médico pode prescrever um 

medicamento Extra-Formulário (EF). 

         O FHNM é um manual orientador destinado a profissionais de saúde que desempenham 

funções em meio hospitalar. O manual evidencia os diversos medicamentos envolvidos nas 

terapêuticas instituídas em situações clínicas hospitalares. Cada capítulo do FHNM corresponde a 

um grupo farmacoterapêutico onde estão descritas, resumidamente, as caraterísticas dos 

medicamentos, as suas indicações e os possíveis riscos associados.  

         O referido formulário é, por esta razão, uma verdadeira ferramenta da política do medicamento, 

na medida em que promove a prescrição e, consequentemente, a utilização racional dos 

medicamentos, com inegáveis vantagens para o Estado mas principalmente para os utentes 5. 

         A gestão de produtos stockáveis (medicamentos com consumo regular e efetivo) é executada 

pelo método Manufacturing Resource Planning (MRP). 

        Estes produtos são parametrizados pelo FH e este define individualmente o seu ponto de 

encomenda (número mínimo estipulado para gerar um alerta que o produto está a terminar), stock 

máximo e stock mínimo. Estes indicadores de gestão são calculados, informaticamente, através da 

aplicação informática da GLINTT, utilizando o “Método de Cálculo com Base Em Dias de Stock”. Este 

método avalia, com base no consumo de cada produto pedido por mês e pelo ano anterior, a 

quantidade necessária do mesmo para um determinado número de dias.  

         No CHTS, os parâmetros são definidos da seguinte forma: 
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• Ponto de encomenda: 15 dias 

• Stock mínimo: 5 dias 

• Stock máximo: 30 dias 

         No caso de medicamentos com uma elevada rotatividade o FH define parâmetros específicos, 

de modo a evitar rutura de stock. Ou seja, o FH pode consultar e alterar os dados na ficha de cada 

produto, sempre que for necessário. 

         A avaliação diária dos stocks é essencial para a prevenção de erros de aquisição e falhas na 

medicação. 

         O FH é responsável por garantir aos doentes os medicamentos, produtos farmacêuticos e 

dispositivos médicos de melhor qualidade e aos mais baixos preços, sendo a sua aquisição efetuada 

pelos SF.  

           As aquisições de medicamentos, dispositivos médicos e de e de outros produtos farmacêuticos 

são efetuadas de acordo com o concurso público existente, promovido pelo Ministério da Saúde 

através da Administração Central de Sistemas de Saúde (ACSS) e constitui a forma de aquisição 

mais utilizada atualmente, sendo responsável pela aquisição dos produtos de maior consumo 

hospitalar a nível nacional, pertencentes ao FHNM.  

         Se não existir concurso para o medicamento em questão, optam pelo preço mais barato ou o 

encomendado nos anteriores por ajuste direto. 

        Podem surgir situações de fármacos em que os laboratórios não fornecem ou não têm o produto 

pretendido e então realizam uma compra a uma Farmácia comunitária, com a qual o Hospital tem 

contrato de fornecimento. É o caso de alguns manipulados que o hospital não tem condições de os 

produzir, medicamentos cujo prazo de validade ou rotatividade não justifique a sua existência em 

stock, produtos para os quais os laboratórios exigem um volume mínimo de compras que seja 

economicamente elevado para a possibilidade do hospital, e ainda nos casos em que há rutura de 

stocks a nível dos laboratórios.  

        Da mesma forma existem os pedidos de Empréstimo, uma outra forma de obter os 

medicamentos e produtos farmacêuticos, quando não existem nos SF ou em qualquer SC, ou seja, 

em situações de urgência, causadas pela rutura de stock ou consumo anormal e inesperado de 

medicamentos de uso exclusivo hospitalar. Estes pedidos são feitos aos SF de outras instituições. 

Normalmente, este pedido é feito por contacto telefónico com os SF de vários hospitais, até obtenção 

de resposta positiva. O pedido de empréstimo é então efetuado via correio eletrónico. 
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        Após reposição do stock do medicamento em falta faz-se a devolução do empréstimo ao hospital 

que o concedeu. 

 

         3.3 Receção e conferência de produtos adquiridos 

 

         A receção dos produtos adquiridos é feita num local específico, onde estão presentes um AO e 

um TDT. O TDT é responsável por verificar quantitativa e qualitativamente todos os produtos 

recebidos, ou seja, compara a guia de remessa com a nota de encomenda de forma a confirmar se 

os produtos correspondem ao encomendado em DCI, na quantidade pedida, confere validades, lotes 

e integridade dos produtos. 

        O TDT tem de dar prioridade e especial atenção a determinados produtos, nomeadamente 

produtos de frio, de forma a garantir que o seu transporte foi devidamente efetuado, ou seja, que a 

cadeia de frio não foi quebrada. 

        Na receção dos medicamentos é verificado o lote e o prazo de validade, o qual deve ser superior 

a seis meses. Quando tal não se verifica a encomenda é aceite apenas com a garantia de troca por 

outro produto com prazo de validade mais alargado, caso seja necessário. 

       Os dispositivos médicos recebidos devem apresentar marcação CE e os seus certificados devem 

ser devidamente arquivados. 

        Os medicamentos hemoderivados vêm obrigatoriamente acompanhados do respetivo certificado 

do INFARMED (Certificado de Autorização de Utilização de Lotes de Medicamentos (CAUL), sendo 

enviado para o FH responsável pelo setor e este arquiva numa pasta nos SF. 

          As matérias-primas são rececionadas e é analisado o documento que comprova a qualidade 

do lote fornecido (boletim de análise) enviado pelo fabricante. O boletim de análise é então enviado 

para o responsável pelo setor de produção dos SF. 

         Quando não se verifica nenhuma irregularidade, é dada a entrada dos produtos, 

informaticamente, para que estes possam ser armazenados nos respetivos locais. Caso contrário, 

aquando da deteção de alguma não conformidade, é realizado um contato imediato com o laboratório 

ou fornecedor grossista e os produtos são encaminhados para a sala de quarentena até regularização 

da situação. 
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        3.4 Armazenamento dos produtos/prazos de validade 

        Quanto ao armazenamento de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos 

estão conservados de modo a garantir as condições adequadas de espaço, luz, temperatura, 

humidade e segurança. 

         Os SF têm diferentes espaços de armazenamento garantindo o fácil acesso a todos os produtos 

e a sua adequada conservação. 

          Assim, os SF, possuem um armazém geral onde estão armazenados os medicamentos 

organizados em prateleiras por ordem alfabética, tendo em conta a Denominação Comum 

Internacional (DCI) e de acordo a regra “Look-Alike, Sound-Alike” (LASA), ou seja, medicamentos 

com nome ortográfico e/ou fonético e/ou aspeto semelhante que podem ser confundidos uns com os 

outros, originando troca de medicamentos e correspondem a um dos maiores riscos a que os doentes 

estão expostos. 

          A Direção Geral da Saúde (DGS) emitiu a Norma nº 020/2014 de 30/12/2014 atualizada a 

14/12/2015, onde refere que as instituições prestadoras de cuidados de saúde, são responsáveis por 

implementar práticas seguras no que respeita aos medicamentos com nome ortográfico e/ou fonético 

e/ou aspeto semelhantes, nomeadamente: 

a) Elaborar e divulgar, internamente, a lista de medicamentos LASA, ajustada aos que são 

utilizados na instituição; 

b) Desenvolver estratégias e implementar medidas de diferenciação dos medicamentos LASA na sua 

identificação escrita, incluindo a rotulagem, através de: 

i. Alteração do grafismo na denominação aplicando o método de inserção de letras maiúsculas (Anexo 

V); 

ii. Utilização de cores, negrito ou outros 6. 

        Os SF do CHTS, seguem à risca esta norma, implementando todas estas medidas, com a 

inserção de letras maiúsculas, sendo um método em que se recorre à inserção seletiva de letras 

maiúsculas no meio das denominações de medicamentos ortograficamente semelhantes para a sua 

diferenciação. 

        Também desenvolveram atividades para evitar, prevenir ou corrigir eventos adversos que podem 

resultar do uso de medicamentos, estando os medicamentos devidamente armazenados e 

identificados com alertas de cores: 
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- Etiqueta Verde: Refere o ato de diluição, como o caso do cloreto de sódio e potássio para diluir em 

1000ml, devido a ser cardiotónico; 

- Etiqueta amarela: alerta de fármacos com diferentes dosagens; 

- Etiqueta laranja: identificação de fármacos com som semelhante; 

- Etiqueta vermelha: identificação de fármacos que possam causar lesões no organismo se forem 

trocados ( Anexo V). 

        Os medicamentos termolábeis são armazenados em frigoríficos, equipados por um sistema de 

alarme permitindo este notificar possiveis discrepâncias nas temperaturas. 

          Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos e os medicamentos de dispensa de 

ambulatório para a patologia da hepatite B, estão armazenados num espaço individualizado com 

prateleiras, com acesso restrito ao farmacêutico, sujeito a um código, funcionando como cofre. 

        Quanto ao controlo dos prazos de validade é um aspeto fundamental para uma boa gestão de 

stocks. Desta forma, é frequentemente realizado um inventário aos medicamentos hemoderivados, 

aos estupefacientes e psicotrópicos e aos medicamentos de dispensa em ambulatório garantindo um 

controlo interno eficaz dos quantitativos físicos existentes.  

          Quando são detetados medicamentos ou produtos farmacêuticos com prazo de validade 

expirado eles são transferidos para o armazém 3, sendo da responsabilidade da DT dos SF avaliar e 

dar conhecimento ao concelho de administração, para o abate dos medicamentos de acordo com a 

legislação em vigor. 

 

No decorrer do meu estágio, foi possível perceber a forma como realizam a gestão de stocks, como 

é feita uma encomenda, como rececionam e organizam os medicamentos e produtos farmacêuticos. 

Assisti a alguns processos de aquisição e empréstimo de medicamentos, acompanhando o trajeto 

dos medicamentos e produtos farmacêuticos desde a sua aquisição através do programa informático 

até ao seu armazenamento, contatando com documentos e impressos. 

      3.5 Produção de medicamentos 

      A produção de medicamentos manipulados compreende qualquer fórmula magistral ou preparado 

oficinal realizado, e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico, permitindo responder a 

situações clínicas que necessitam de uma terapêutica farmacológica personalizada e individualizada.  

      Atualmente a indústria farmacêutica ainda não consegue ter resposta a todas as necessidades 

específicas de cada doente. Assim, foi necessário criar nos SF uma área de farmacotecnia, na qual 



 

11 
 

são produzidas preparações estéreis e não estéreis, tanto em doses como em formas farmacêuticas 

que não se encontram disponíveis no mercado. 

            3.5.1- Produção de não estéreis 

       No CHTS na unidade de Penafiel, a produção de medicamentos não estéreis engloba a 

elaboração de certas preparações, tais como: soluções, suspensões papéis, cremes e pomadas. 

       Os pedidos de preparações não estéreis são através do programa informático. Posteriormente, 

é da competência do farmacêutico a elaboração da ficha de preparação bem como do respetivo rótulo. 

A manipulação de medicamentos obedece às Boas Práticas de Fabrico de Medicamentos 

Manipulados, sendo cada medicamento executado de acordo com a respetiva ficha de preparação. A 

execução é realizada por um TDT, o qual obedece a todas as normas de higiene e segurança, ou 

seja, utilização de luvas, máscara, touca, verifica a limpeza do material e da bancada, assim como 

outras medidas que sejam apropriadas. Ao longo da execução regista na ficha de preparação as 

matérias-primas utilizadas, o laboratório que as fornece, lote e data de validade e as quantidades 

pesadas. Sempre que necessário regista os cálculos efetuados.  

        Após a execução da preparação procede-se à realização de ensaios de verificação, que 

permitem atestar a conformidade da mesma. 

        O farmacêutico é responsável por verificar que todo o procedimento foi realizado de acordo com 

a ficha de preparação e validar o produto final. 

        As matérias-primas encontram-se armazenadas na sala de preparações não estéreis e é da 

responsabilidade do TDT verificar as condições dos produtos (estado da embalagem, prazo de 

validade e conteúdo do rótulo) 7. 

 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de assistir à preparação de uma suspensão, onde coloquei 

em prática as regras básicas de higiene e participei na elaboração da ficha de preparação, na 

execução do rótulo e no acompanhamento da formulação. 

  

          3.5.2- Produção de medicamentos Estéreis 

      A produção de medicamentos estéreis requer instalações e equipamento devidamente adequados 

para manter a esterilidade dos medicamentos. No entanto, no CHTS não são realizadas este tipo de 

preparações, uma vez que não se justiça o investimento pela produção que existe ao longo do dia 

neste hospital. Então, apenas são prescritas bolsas de nutrição parentérica, sendo o hospital do 

centro hospitalar do Porto, o qual dispõe as instalações próprias para o efeito que as executa. 
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         Assim, o FH é o responsável pela validação da prescrição de bolsas de nutrição parentérica, 

em que após a prescrição do neonatalogista, com os valores ajustados a cada doente, verifica a 

identificação do doente, composição quantitativa e qualitativa. 

        Após esta confirmação o FH, envia o pedido da prescrição para os SF do centro hospital do Porto 

e eles realizam as bolsas de nutrição parentérica e depois o motorista responsável irá lá levantar. 

 

       3.5.3- Fracionamento e Reembalagem 

 

       A indústria farmacêutica, nem sempre tem disponível a comercialização de certas dosagens de 

medicamentos. Nessas situações, e quando é possível fracionar o medicamento, de acordo com o 

que está descrito no Resumo das Características do Medicamento (RCM), este é enviado para o setor 

de fracionamento e reembalagem 8. 

       No CHTS, existe uma sala destinada a este processo (Anexo VII), sendo um TDT o responsável 

de executar, mas todos os procedimentos adotados durante o fracionamento são da competência do 

farmacêutico, ou seja, de forma a não causar dano na forma farmacêutica e a garantir a correta 

libertação do princípio ativo. Para executar esta operação é necessário que esteja comprovado que 

a substância ativa não apresente risco físico-químico e/ou biológico. 

       Com o fracionamento e reembalagem é possível obter medicamentos na dose prescrita, 

individualizada, de forma a minimizar os riscos de contaminação do medicamento, os erros de 

administração e contribuindo para uma maior economia, no que concerne a uma gestão racional de 

stocks, controlo de custos e redução de desperdícios. 

         Durante o embalamento estes medicamentos são devidamente identificados e é-lhes atribuído 

um lote de produção e um prazo de validade, de um ano ou igual ao do medicamento de que advém, 

no caso de este ser inferior a um ano. 

No estágio tive a possibilidade de observar a organização e funcionamento do processo de 

fracionamento e reembalagem de medicamentos, tanto na unidade de Penafiel como na unidade de 

Amarante.   

    

       4. Medicamentos Extra-Formulário 

 

       No dia-a-dia em meio hospitalar aparecem situações clínicas em que pelo seu caráter complexo, 

necessitam de medicamentos que não estão previstos no FHNM. 
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     Quando um medicamento não previsto no FHNM chega aos SF, é enviado à direção clínica para 

autorizar a prescrição do medicamento. Uma vez, que não são de limitação imposta na prescrição 

dos clínicos é necessário uma justificação da direção clinica nomeadamente: 

• Justificar o fato de nenhum dos medicamentos descritos no FHNM se enquadrar no tratamento; 

• Enunciar as vantagens descritas do medicamento face aos existentes no mercado português; 

• Acreditar informações de qualidade, segurança e eficácia do medicamento; 

• Relacionar os custos/benefícios que justificam a aquisição. 

       Nestas situações, o prescritor envia o impresso de justificação clínica para aquisição de 

medicamento (Anexo VIII), solicitando a aquisição de um medicamento por doente ou em situações 

clínicas excecionais, encaminhado à CFT que avalia e delibera a sua aquisição. 

 

        5. Medicamentos que necessitam de Autorização de Utilização Especial 

        Existem medicamentos que precisam de uma Autorização de Utilização Especial (AUE), 

concedida pela Autoridade Nacional do Medicamento e dos Produtos de Saúde (INFARMED) ao 

abrigo da deliberação nº105/CA/2007, sendo de caráter excecional, permitindo a aquisição direta de 

um medicamento que não tenha Autorização de Introdução no Mercado (AIM) em Portugal. Os 

medicamentos pedidos devem ser imprescindíveis à prevenção, diagnóstico e tratamento da patologia 

e não existirem alternativas similares no mercado português. 

         Assim, o DT envia ao INFARMED a justificação clínica da CFT através do impresso de 

justificação clínica e o impresso de justificação de AUE (Anexo IX) que acompanha a nota de 

encomenda para o INFARMED.  

        Contudo, cada autorização de um medicamento é feita individualmente, ou seja, pedida por 

forma farmacêutica, quantidade, dosagem e fornecedor específico, validada durante um ano civil. 

         Caso o fornecedor em questão estiver em rotura do produto, tem que se realizar uma nova 

autorização para outro fornecedor. 

         Quando aprovada a aquisição do medicamento é enviado, em duplicado, o parecer positivo 

sendo que uma das cópias fica arquivada nos SF e outra, segue para o laboratório de indústria 

farmacêutica para a qual o pedido foi efetuado. 

 

        6. Sistema de distribuição de medicamentos 

        Sendo a distribuição de medicamentos parte integrante do CdM tem como principais objetivos 

assegurar a validação da prescrição, o cumprimento integral do plano terapêutico, a diminuição dos 
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erros associados à dispensa e administração, um adequado seguimento da terapêutica farmacológica 

do doente e o cumprimento dos procedimentos e normas legais relativos a recursos humanos, 

instalações e equipamentos, processos organizacionais e técnicos. 

         Assim sendo, diz respeito ao processo que permite assegurar uma utilização segura, eficaz e 

racional do medicamento realizado em estreita ligação com os serviços do hospital quer para o 

internamento quer para o regime de ambulatório. 

        6.1.Distribuição Clássica 

         A Distribuição Clássica (DC) é um Sistema de Distribuição de Medicamentos (SDM), que 

consiste na reposição de stock de medicamentos em diversos serviços, em que após a receção do 

pedido, que é realizado maioritariamente de forma eletrónica, o farmacêutico responsável valida o 

solicitado e encaminha para o TDT que procede ao aviamento para o serviço clínico. 

         Este pedido tem em conta o stock previamente definido entre o SF e os serviços clínicos, no 

que concerne aos medicamentos e respetivas quantidades que constituem esse stock fixo. Os stocks 

presentes nos serviços são previamente definidos, qualitativa e quantitativamente, pelos SF em 

conjunto com o SC. Tal acontece de acordo com as necessidades conhecidas, face à análise 

retrospetiva do uso de medicamentos no mesmo, bem como das especificidades dos doentes afetos 

ao SC, permitindo gerar um stock fixo específico.  

         A grande vantagem da DC, para o doente, é que a administração poder ser imediata à 

prescrição, desde que o fármaco exista no SC. 

        O FH tem, por isso um papel preponderante. A sua função está limitada neste SDM, pelo fato de 

ser impossível a deteção de interações medicamentosas ou eventuais erros de prescrição ou 

administração. 

          Depois do aviamento e débito dos medicamentos, são colocados em carrinhos de transporte 

próprios, identificados com o nome do serviço. 

          A entrega de medicação é da responsabilidade do AO, sendo que esta é sempre acompanhada 

por dois impressos, um de débito e outro que corresponde a uma guia de transporte onde consta a 

identificação do serviço, a data e hora de fornecimento, o técnico que dispensou, o nome do auxiliar 

que faz a entrega, assim como o nome de quem recebe, no serviço em causa 9. 
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      6.2 Sistemas automáticos de distribuição - Pyxis MedStation® system 

 

       A Pyxis MedStation® system (Anexo X) representa um sistema inovador automático de 

armazenamento avançado e dispensa eficiente de produtos farmacêuticos. 

       A parametrização dos mesmos, fica ao encargo do FH responsável, o qual atribui um espaço 

físico dentro dos armários. Cada armário está organizado em gavetas, de diferentes dimensões, com 

várias separações, de forma ajustar a gestão de stock de acordo com as necessidades.  

       Cada medicação retirada e administrada é debitada por doente, e o seu acesso requer a 

introdução de um número mecanográfico ou uma password de acesso ou através da impressão digital 

da pessoa que retira, restringindo o acesso a fármacos apenas a pessoas autorizadas e garantindo 

também a rastreabilidade.  

        Após o acesso, a pessoa insere os medicamentos que precisa de retirar e a consola abre os 

compartimentos referentes à localização dos medicamentos em questão. 

        Desta forma, a consola refere sempre a quantidade presente em cada gaveta, permitindo assim 

conhecer quantitativamente o stock atual. 

     Assim, a Pyxis MedStation® system apresenta algumas vantagens: 

   - Registo e controlo do uso do medicamento: identificação do doente, utilizador, quantidade, data e 

hora dos movimentos; 

   - Disponibilidade imediata da medicação para os doentes; 

   - Redução de desvios de medicamentos; 

   - Informação do inventário atualizada (evita ruturas de stocks e produtos com prazo de fora 

validade); 

   - Simplificação do processo de dispensa aumentando o tempo da equipa de enfermagem para a 

prestação de cuidados ao doente. 

        Assim, a reposição e distribuição de medicamentos, é feita através destes armazéns avançados 

pertencentes ao SF situadas fisicamente em alguns SC, funcionando como armazéns de apoio e 

gestão de stock. A reposição deste armazém avançado é reposto com o stock do armazém 1 dos SF, 

ou seja, através de um monitor situado no SF, alerta de medicamentos em falta, sendo da 

responsabilidade do TDT fazer a reposição de medicamentos em geral e no caso de estupefacientes 

e psicotrópicos é da responsabilidade de um FH, o qual faz o inventário de cada estupefaciente e 

psicotrópico 10. 
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      6.3 Reposição por Contagem de stock fixo 

 

       A reposição por contagem corresponde à colocação dos medicamentos com base no consumo 

de cada SC. O stock físico existente foi estabelecida com base nas patologias e/ou terapêuticas mais 

frequentes inerentes às necessidades de cada SC.  

        Em dias previamente definidos, o TDT afeto ao SC avalia e, com base na diferença entre o stock 

definido e o contabilizado, cria informaticamente o pedido de reposição. Este é preparado pelo TDT, 

que deve garantir a integridade dos produtos e a conformidade dos prazos de validade, realizando o 

débito dos mesmos para que possam depois ser transportados e arrumados pelo AO. 

        A vantagem mais visível da distribuição de medicamentos por reposição de stock é ter um 

conhecimento mais real do stock existente, e o envio ser feito com base nessa contagem. 

         No CHTS este tipo de sistema de distribuição está implementado no Serviço de obstetrícia, 

bloco de partos, bloco operatório, cirurgia de ambulatório e hemodinâmica. 

        6.4 Sistema de Distribuição Individual Diária  

         O sistema de Distribuição Individual Diária (SDID) consiste na dispensa de medicamentos por 

doente durante 24h, com exceção, às sextas é preparada a medicação para 72h e aos domingos e 

feriados, é preparada para 48h sendo o mais utilizado nos SC de doentes em regime de internamento. 

Contudo aos sábados e aos, os TDT realizam a preparação da medicação que foi alterada. 

          Assim sendo, o SDID tem como vantagem o acompanhamento fármacoterapêutico individual 

do doente, em que após prescrição médica, envolve o papel do FH na validação da prescrição, que 

garante uma maior segurança e efetividade. Por outro lado, ainda promove a racionalização da 

terapêutica e a minimização de erros associados à medicação, tais como: duplicação da terapêutica, 

efeitos secundários ou possíveis interações de fármacos.  

      - Validação e Monitorização da Prescrição Médica 

       A prescrição da medicação de cada utente internado é realizada online na aplicação CdM do 

CPC-HS. É da competência do FH interpretar e validar a prescrição, tendo como principal objetivo 

otimizar os resultados da farmacoterapia através do uso racional dos medicamentos, maximizando a 

sua efetividade e reduzindo o risco de aparecimento de efeitos adversos, ao menor custo possível. 

Este é um processo determinante da terapêutica e deve ser realizado sempre que ocorra uma 

alteração ou atualização do perfil farmacoterapêutico de cada utente. 

         A PM mencionada os seguinte dados: 
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 - Identificação do doente – nome, nº do processo, serviço, nº da cama e a idade; 

 - Designação do medicamento pela DCI, forma farmacêutica, dose, frequência e via de 

administração; 

 - Data, hora da prescrição e identificação do prescritor 

       É com base em princípios de validação restritos como o FHNM, adenda e as deliberações da 

CFT, que o farmacêutico valida e assegura o cumprimento das Políticas de Utilização de 

Medicamentos (PUM), promovendo a segurança e a eficácia da terapêutica prescrita, evitando 

Problemas Relacionados com Medicamentos (PRM) e Resultados Negativos associados à Medicação 

(RNM). 

          No decorrer da validação da PM o farmacêutico pode aceder ao processo clínico de cada 

utente, onde poderá constatar as análises bioquímicas e microbiológicas realizadas e assim tirar 

conclusões mais óbvias. 

           Deste modo, o FH tem a oportunidade de intervir na farmacoterapia do doente contactando 

com o médico prescritor alertando- o de possíveis interações e alternativas farmacológicas. Todas as 

intervenções farmacêuticas são registadas, impressas e arquivadas, sendo que ao final do mês 

realizam um relatório para a DT do serviço. 

         Contudo, existem restrições à prescrição e validação comuns, como é o caso do circuito dos 

Medicamentos Especiais (ME), ou seja, os estupefacientes e psicotrópicos e os hemoderivados, para 

os quais existe um impresso próprio de prescrição, sendo esta válida por um determinado período de 

tempo. No caso específico dos hemoderivados, estes devem ser acompanhados pelo CAUL de forma 

a assegurar a rastreabilidade dos lotes administrados a cada utente, sendo a posterior arquivados 

estes impressos. 

          Os SC que instituíram este SDM têm um maior controlo e uma menor redução dos stocks físicos 

no serviço, permitindo assim diminuir os custos associados à medicação e ter um conhecimento mais 

próximo dos gastos para cada doente. 

          Posterior à confirmação de todas as prescrições pelo FH, é gerado um mapa terapêutico de 

cada SC, de modo a que os TDT procedam à colocação da medicação nos módulos apropriados, 

constituídos por gavetas com a identificação de cada utente (que inclui o nome do utente, o número 

do processo, número da cama e o serviço onde está internado (Anexo XII)). 

          Para a realização da DID de forma mais rápida e eficiente, os SF necessitam de mais recursos 

humanos bem como de recursos materiais, ou seja, uma vez que as formas orais sólidas necessitam 
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de ser reembaladas, existe uma máquina semiautomática de reembalagem de medicamentos (Anexo 

VII) assim como de um sistema semiautomático o Megamat® (Anexo XI). 

           O Megamat® é um sistema vertical automático de armazenamento rotativo de medicamentos 

controlado através de PC, dispostos em gavetas de diferentes dimensões, em que após a validação 

da prescrição pelo FH e do mapa terapêutico gerado, o TDT retira os medicamentos solicitados de 

cada doente e coloca-os nas diferentes gavetas da mala do SC 11. 

           Finalmente, as malas com a medicação são enviadas para os respetivos serviços clínicos, 

através dos AO dos SF, fazendo-se a troca com as malas vazias que regressam dos SC. 

Relativamente a este ponto, tive a oportunidade de observar e participar na validação das prescrições 

médicas pelo FH, onde percebi a intervenção eficaz e relevante da melhor opção farmacológica para 

os utentes. Preparei o aviamento de medicamentos que necessitavam de prescrição especial. Foi- 

me também possível perceber o funcionamento do Pyxis® e assistir ao seu carregamento bem como 

toda a dinâmica da preparação das gavetas a transportar para os serviços. 

 

        6.5 Distribuição de medicamentos a doentes em ambulatório 

 

         Hoje em dia, com o desenvolvimento de medicamentos específicos que asseguram a cada 

utente iniciar ou continuar o plano terapêutico fora do ambiente hospitalar, verificou-se o aumento da 

importância da cedência de medicamentos a nível da farmácia de ambulatório. 

          Esta unidade assegura a dispensa de medicamentos previstos na lei, de forma gratuita nas 

farmácias hospitalares, contribuindo deste modo para a redução dos custos e dos riscos inerentes a 

um internamento hospitalar. Obriga, no entanto, a estruturas e processos de cedência por 

farmacêuticos, já que muitos destes medicamentos têm uma janela terapêutica estreita e exigem 

monitorização de especialistas hospitalares e, por outro lado, o elevado custo desta medicação requer 

um controlo apertado. 

          A farmácia de ambulatório destina-se à dispensa de fármacos a utentes, de forma totalmente 

comparticipada pelo serviço nacional de saúde, para que os administrem, quer em regime de 

domicílio, quer no Hospital de Dia. 

          Assim, esta dispensa está sujeita a legislação própria e deliberações das comissões 

responsáveis. Com o despacho n.º 13382/2012, de 12 de Outubro de 2012 passou-se a normalizar 

procedimentos de dispensa e o período de cedência de medicamentos na farmácia de ambulatório 
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dos diferentes centros hospitalares e estabeleceu-se a obrigatoriedade da prescrição eletrónica neste 

âmbito. 

           Os medicamentos de dispensa exclusiva em FH estão previamente definidos pelo INFARMED, 

existindo uma tabela resumo que informa a patologia e os medicamentos possíveis, bem como a 

legislação que regula essa dispensa.  

           Assim, é da responsabilidade do farmacêutico, aquando da dispensa, validar e monitorizar a 

prescrição médica, transmitindo a informação relativa à terapêutica (posologia, condições de 

armazenamento), bem como aferir possíveis problemas relacionados com a medicação (efeitos 

secundários, interações). 

           No CHTS, a farmácia de ambulatório funciona de segunda a sexta-feira das 8.30-17.30h, 

situada no piso -1, e possibilita o levantamento da medicação pelo utente ou por outra pessoa a quem 

o utente autorizou para o edesde que acompanhado do documento de identificação. 

           A zona de atendimento é de acesso reservado e restrito aos locais onde se encontra o stock 

dos fármacos de ambulatório, estando estes acondicionados em armários com prateleiras e dispostos 

por ordem alfabética, ou seja, de acordo com as suas caraterísticas de armazenamento, temperatura 

inferior a 25ºC ou no frigorífico temperatura 2-8ºC, com um sistema de alarme, após qualquer 

alteração (Anexo XIII). 

          Os registos das condições de temperatura e humidade relativa de armazenamento são 

registadas periodicamente, de forma a se evitar possiveis alterações nos medicamentos. 

           Conforme a legislação em vigor, a prescrição médica deve ser realizada de forma eletrónica 

encontrando-se, inserida no CdM do CPC-HS. Existem, contudo, casos excecionais onde a prescrição 

requer formulários próprios, em papel, como é o caso dos Medicamentos Hemoderivados. 

           A dispensa de medicamentos na farmácia de ambulatório no CHTS é realizada da seguinte 

forma: o utente dirige se à farmácia onde apresenta a receita médica e o seu documento de 

identificação, o FH verifica e valida a designação do medicamento pela sua DCI, forma farmacêutica, 

dose, frequência e via de administração; a identificação da especialidade médica emissora da 

prescrição e assinatura do prescritor; verifica a identificação do diploma legal a que obedece a 

prescrição médica.  

           No caso de alguma situação não conforme deve ser comunicada não sendo permitido proceder 

à dispensa dos medicamentos até regularizar a situação. A validação é um dos momentos onde a 

atividade farmacêutica tem maior importância, uma vez que, podem ser extraídas informações 
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relevantes da prescrição médica, tais como, detetar interações medicamentosas, duplicações 

terapêuticas, erros de dose ou frequência e vias de administração incorretas. 

            É ainda, dever do farmacêutico a cedência de informação detalhada sobre medicamentos 

prescritos pela primeira vez, seja de forma verbal ou através de folhetos informativos, com o objetivo 

de minimizar problemas terapêuticos, promover um tratamento eficaz e a adesão terapêutica. 

           Pela primeira vez um utente que irá realizar a terapêutica, preenche um termo de 

responsabilidade, onde confirma a receção de toda a informação para uma correta utilização do 

medicamento e a quantidade dispensada, ou seja, de forma aderir à terapêutica.  

          Neste documento pode também autorizar pessoas da sua confiança para levantar a sua 

medicação caso não possa.  

          Depois do registo informático da quantidade dispensada, é impresso um documento onde 

revela a quantidade cedida e a quantidade que fica pendente, sendo depois arquivado em capas 

separadas por especialidades e os nomes por ordem alfabética, em que depois da dispensa total são 

retirados e colocados nas capas de cada mês. 

         No CHTS, dependendo da patologia, a dispensa de medicamentos é mensal, muitas vezes 

consultam as datas das consultas e conciliam com o número de medicamentos dispensados, embora 

para a patologia do HIV, cedem medicação para três meses e para doentes oncológicos do foro renal 

cedem para dois meses. 

          No caso de receitas vindas de clínicas privadas, sendo os medicamentos de dispensa 

hospitalar, como é o caso de doentes com Psoríase em placas, Lúpus, Espondilite anquilosante, 

Esclerose múltipla, Esclerose lateral amiotrófica, Fibrose quística, Insuficiência renal, Doença de 

Chron, é importante que estas receitas estejam conformes a legislação para comparticipação, com a 

norma da DGS em vigor (verifica-se online o número da célula do médico, o local da prescrição e o 

tipo de patologia) e a respetiva portaria da doença, para que o medicamento possa ser dispensado. 

          Semanalmente é realizado um inventário para permitir um melhor controlo da medicação 

dispensada e a que falta dispensar até ao final do mês, e do prazo de validade dos medicamentos. 

Este controlo é importante para gerir o stock de forma a não sobrecarregar o serviço a nível de custos 

12,13. 

  Ao longo do meu estágio, estive quinze dias na farmácia de ambulatório, onde conheci toda a 

dinâmica, e assim pude analisar a legislação em vigor e os fármacos abrangidos pela mesma para 

patologias específicas e perceber todas as regras relativas à dispensa da medicação.  
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Realizei alguns inventários semanais, onde percebi a extrema importância para minimizar possíveis 

erros e acompanhei o FH nas dispensas de medicação de várias patologias, onde tomei consciência 

da extrema importância do papel do farmacêutico, pelo contato direto e contínuo entre os utentes e 

os FH, ou seja, permite uma análise efetiva da adesão e da evolução da terapêutica farmacológica 

ao longo do tempo. 

 

        6.6 Distribuição de medicamentos Hospital de Dia  

        No CHTS, funciona o serviço de hospital de dia, que corresponde a um serviço especializado no 

tratamento de ambulatório destinado à administração da terapêutica médica da especialidade 

antineoplásica, neurologia, gastrenterologia e medicina. 

        As AO levam a prescrição de cada utente que irão realizar o tratamento no dia, aos SF, na UFA, 

onde o FH procede à validação da prescrição e à dispensa dos medicamentos. 

        Sempre que o FH verifique alguma inconformidade na prescrição deve informar imediatamente 

o médico responsável.  

 

         6.7.Medicamentos sujeitos a controlo especial 

 

             6.7.1 Psicotrópicos e estupefacientes 

        O circuito de distribuição, a nível hospitalar, de psicotrópicos e estupefacientes que incluem: a 

gestão dos stocks, encomendas, aquisição, receção, armazenamento, distribuição, cedência e 

controlo é da responsabilidade do FH. 

        O “regime jurídico do tráfico e consumo de estupefacientes e psicotrópicos” regido pelo Decreto 

– Lei nº15/93, de 22 de janeiro prevê as substâncias psicotrópicas e estupefacientes que, pelas suas 

características farmacológicas, estão sujeitos a esta legislação restrita. 

          A aquisição destes medicamentos obriga aos fornecedores uma nota de encomenda, que deve 

ser acompanhada pelo Anexo VII – Modelo 1506 devidamente preenchido com os fármacos e 

quantidades, assinado pelo farmacêutico responsável e carimbado pelos SF. 

          A receção de Psicotrópicos e Estupefacientes é considerada prioritária. O AO entrega a 

encomenda com o original do Anexo VII – Modelo 1506 ao FH responsável, o qual procede à respetiva 

conferência. As entradas, saídas e devoluções são todas rigorosamente registadas pelos SF. 

         Os Psicotrópicos e Estupefacientes estão armazenados nos SF numa sala de acesso restrito, 

com sistema de abertura por código (ANEXO XIV). O armazenamento é feito por ordem alfabética de 

Denominação Comum Internacional (DCI), sendo devidamente rotulados 14. 
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         Existem também armazéns avançados pertencentes ao SF situadas fisicamente em alguns SC 

(no piso 4,7, na UCIP e na urgência) funcionando como armazéns de apoio, em que o FH responsável 

faz a contagem dos retirados e repõe diariamente os medicamentos. Esta contagem, engloba um 

relatório de atividades (Anexo X) onde contém o nome do doente, do prescritor e de quem retira. 

           Existem SC em que existe um stock definido, entre a direção do serviço e a direção dos SF, 

em que quando necessário, permite que a administração seja imediata à prescrição. De seguida, 

devem proceder de forma manual através do preenchimento do formulário do Anexo X - Modelo 1509 

(ANEXO XV). A equipa de enfermagem preenche para cada fármaco um formulário, que deve conter 

as seguintes informações: nome do serviço requisitante, identificação do medicamento (DCI, FF e 

dosagem), identificação do doente a quem foi administrado (nome, número do processo), quantidade 

prescrita, identificação do prescritor (nome, número mecanográfico e assinatura), data, quantidade 

total de fármaco utilizada e observações, nomeadamente quando não é usado o fármaco na sua 

totalidade. 

          Nos SF, o farmacêutico responsável por este setor, valida toda a informação e prepara a 

medicação prescrita. A cada formulário é atribuído um número, que segue uma sequência numérica, 

com o objetivo de terem um controlo mais rigoroso. Após isto, o AO encaminha a medicação para o 

respetivo SC. 

          Diariamente, são gerados relatórios do pyxis dos medicamentos retirados e são novamente 

repostos. Estes anexos são arquivados por SC. De seguida, é efetuado um inventário de cada 

estupefaciente, de forma a se poder ter um maior controlo diário.  

         6.7.2.Hemoderivados 

 

         Os hemoderivados, segundo a definição no DL nº 176/2006, são “medicamentos preparados à 

base de componentes de sangue, nomeadamente a albumina, os concentrados de fatores de 

coagulação e as imunoglobulinas de origem humana” e que pelas propriedades distintas dentro das 

especialidades farmacêuticas obrigam a um controlo e verificação rigorosa dos utentes sujeitos a esta 

terapêutica. 

          Os medicamentos hemoderivados, passam por processos de extração e purificação do plasma 

sanguíneo de dadores humanos. Estes processos, ainda assim, não garantem a esterilidade dos 

medicamentos, existindo o risco da transmissão de doenças infeciosas e contaminação 
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microbiológica. Por essa razão o processo de distribuição é da exclusiva responsabilidade do 

farmacêutico hospitalar garantindo a máxima rastreabilidade do produto. 

          No FHNM, os hemoderivados estão subdivididos em três grupos: 4.4.2.Hemostáticos, 12.6 

Substitutos do plasma e das frações proteicas do plasma, 18.3 imunoglobulinas.  

          Os medicamentos hemoderivados, pelas suas caraterísticas farmacológicas, são sujeitos a um 

controlo especial estando padronizados os processos envolvidos na sua distribuição. A sua aquisição 

é realizada pela DT dos SF e aquando da sua chegada aos SF são conferidos e armazenados 

prioritariamente. O FH responsável por esta setor verifica os boletins analíticos e certificados de 

aprovação emitidos pelo INFARMED, bem como arquiva os Certificados de Autorização de Utilização 

de Lote (CAUL). 

           O armazenamento é efetuado no armazém geral. Contudo, é realizado um inventário 

periodicamente. 

           A requisição dos medicamentos derivados do plasma sanguíneo é realizada mediante o 

preenchimento, pelo médico da especialidade, do impresso de modelo próprio – Modelo nº 1804 

exclusivo do INMC. Este é constituído por duas vias a da farmácia (ANEXO XVI) e a de serviço. 

           A cada formulário, individualizado por utente, é atribuído um número interno anual e um código 

de consumo. Cada dispensa pressupõe o registo do DCI, quantidade, lote, laboratório e certificado de 

autorização INFARMED – CAUL e na via Serviço (tabela D) deve estar igualmente discriminado, pelo 

enfermeiro do SC requisitante, o registo das diferentes administrações por lote ao utente. Nos SF, 

existe um registo interno de hemoderivados (Anexo XVII) realizado pelo FH, onde evidencia o número 

do registo atribuído ao impresso, a data, o serviço, o número do processo do doente, se o original 

está arquivado e se foi realizado o consumo ao doente. Ou seja, com este registo consegue-se ter 

um maior controlo sobre os medicamentos hemoderivados. 

           No entanto, para o serviço de Imunohemoterapia, o ato de requisição e distribuição dos 

hemoderivados é distinto, em que o consumo é feito por doente, assegurando o FH que é feita a 

reposição de stock no SC. 

           Após todos os registos de administração por parte dos enfermeiros a via serviço é arquivada 

no processo clínico do doente e a via farmácia nos SF. A não utilização dos hemoderivados não 

utilizados nos SC são reencaminhados para os SF, num período nunca superior a 24h, e essa 

indicação registada na Via Serviço 15. 
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Ao longo do estágio tive a oportunidade de estar dois dias a aprofundar os conhecimentos acerca dos 

hemoderivados bem como participar nas diferentes funções do farmacêutico hospitalar responsável 

da área no circuito de distribuição de hemoderivados. 

         7. Nutrição  

         A Nutrição Parentérica (alimentação artificial por via intravenosa) diz respeito, ao fornecimento 

de proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, minerais, eletrólitos e oligoelementos 

devidamente preparados, através da corrente sanguínea. 

        Assim, em meio hospitalar existe a necessidade de uma nutrição artificial, nomeadamente, em 

situações de doença grave, como por exemplo, em alguns estados de coma em cuidados intensivos, 

após cirurgias do trato gastrintestinal, traumas, doentes cujo processo de assimilação ou cujo 

metabolismo se encontrem perturbados ou utentes em condições fisiológicas especiais, em que a 

única forma de alimentar o doente é através da corrente sanguínea. A alimentação por via intravenosa 

deve conter todos os nutrientes em condições para serem administrados diretamente no sangue. 

        Assim, existem diversas formulações nutricionais personalizadas a cada situação clínica, como 

por exemplo diabetes, doença de Crohn, no tratamento de feridas crónicas, dificuldade de deglutição, 

necessidade de um maior aporte proteico ou calórico, em que fornecem a cada pessoa as 

necessidades nutricionais necessária diariamente. 

        Existem também a necessidade de suplementação para bebés, possuindo os diversos leites 

infantis (Anexo XVIII). 

        8. Ensaios clínicos 

  

         Ao longo dos anos, com o avanço e a complexidade em todas as áreas das ciências da saúde 

levam a que diariamente sejam criados e testados sistemas para melhorar as condições de saúde, 

nomeadamente através de Estudos de Investigação Clínica com medicamentos ou dispositivos 

médicos 17. 

          Assim, os ensaios clínicos legislados pela Lei n.º 21/2014, de 16 de abril, alterada pela Lei n.º 

73/2015 de 27 de julho, são definidos como "qualquer investigação conduzida no ser humano, 

destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou os outros efeitos 

farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos experimentais, ou identificar os efeitos indesejáveis 

de um ou mais medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo 

e a eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança 
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ou eficácia"18. Esta legislação garante a harmonização de definições e conceitos relativos às Boas 

Práticas Clínicas (BPC) e às responsabilidades do promotor, investigador, participantes, comissões 

de ética e INFARMED. 

        Os EC de medicamentos destinados ao uso humano têm como objetivo garantir o bem-estar 

assim como a segurança de todos os participantes incluídos nos EC. Assim, o INFARMED é 

responsável por monitorizar todos os processos envolvidos com o objetivo de assegurar o 

cumprimento e a conformidade com a legislação em vigor. 

          Então, os EC são caraterizados mediante certos parâmetros, mais propriamente, o local onde 

são realizados (institucionais multicêntricos, nacionais e multinacionais), os objetivos da intervenção 

(profiláticos, terapêuticos ou de avaliação de prognóstico), o tipo de programação (prospetivos ou 

retrospetivos), a forma de seleção dos participantes (aleatória ou não aleatória) e o conhecimento da 

intervenção realizada (abertos ou cegos). 

          No desenvolvimento clinico decorrem quatro fases distintas: 

- Na fase 1, os ensaios clínicos baseiam-se efetivamente na segurança e tolerabilidade do fármaco, 

onde são administradas baixas doses do medicamento experimental (ME) num certo número de 

participantes, normalmente voluntários e saudáveis durante umas semanas. É testado o perfil 

farmacocinético e farmacodinâmico, ou seja, ou mecanismos de absorção, distribuição, 

metabolização e excreção do fármaco. 

- Na fase 2, os participantes são normalmente doentes, e então os ensaios clínicos estão direcionados 

essencialmente na avaliação da eficácia da terapêutica, ou seja, no tratamento de uma doença ou 

numa condição médica. 

         Nesta fase, é também recolhida informação sobre a segurança, os possiveis efeitos secundários 

e potenciais riscos, assim como na determinação da dose e o método de administração mais 

apropriado. Esta fase pode demorar semanas a meses. 

- Os ensaios clínicos de fase 3, tratam-se de estudo pré-AIM (autorização de introdução no mercado), 

onde são testados confirmados e demonstrados os benefícios terapêuticos. Nesta fase são obtidas 

informações adicionais acerca da eficácia e segurança do ME. 

        São realizados em populações maiores e pode durar meses a anos. 

- A fase 4, os ensaios clínicos destinam-se a estudos efetuados após a obtenção de autorização de 

introdução no mercado, tendo como objetivos: verificar a otimização do uso do medicamento, avaliar 
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possiveis interações medicamentosas, efeitos adversos adicionais, ou seja, são classificados como 

estudos de farmacovigilância 18. 

  Principais intervenientes de um ensaio clinico: 

         O decorrer de um ensaio clinico pressupõe não só a garantia dos direitos e segurança dos 

participantes mas também a viabilidade dos dados recolhidos. 

         Os intervenientes são: o promotor, monitor, investigador, participante e o auditor. 

          O promotor, responsável pela conceção, realização, gestão ou financiamento e estabelecer um 

sistema de segurança e vigilância do ensaio, e que solicita autoridades reguladoras como a Comissão 

de Ética para a Investigação Clínica (CEIC), que garante a proteção dos direitos, da segurança e do 

bem-estar dos participantes nos ensaios clínicos, através da emissão de um parecer ético sobre os 

protocolos de investigação que lhe são submetidos, o INFARMED, a Comissão de Ética para a saúde 

(CES) a nível do centro de investigação e a Comissão Nacional de Proteção de Dados. O investigador, 

é quem realização a prática do EC no centro de ensaio devido às habilitações científicas e à 

experiência na prestação de cuidados a doentes; o monitor, eleito pelo promotor e constitui o principal 

elo de ligação entre o promotor e o investigador, acompanha diretamente o EC e relata a sua evolução 

e verifica as informações e dados. O participante, que é quem recebe o ME, de forma totalmente 

voluntária e sobre consentimento informado.  

           Por fim, o auditor é o responsável por toda a metódica e avaliação das atividades do EC em 

concordância com as Boas Práticas Clínicas 16-18. 

       Unidade de Ensaios Clínicos: 

       A publicação da lei 46/2004, 19 de agosto, obrigou a que nos serviços farmacêuticos fosse 

implementado um novo setor de ensaios clínicos com condições logísticas e organizacionais previstas 

pelas BPC responsável por toda a gestão dos medicamentos em ensaio. 

        Cabe ao farmacêutico hospitalar a responsabilidade da coordenação dos ensaios, garantindo a 

gestão do CdM e de assegurar a elaboração e implementação de procedimentos normalizados de 

trabalho que permitam cumprimento de BPC através de um controlo apertado dos medicamentos 

experimentais. Integra-se na equipa de investigação enquanto elemento fundamental e intervém 

continuamente nas distintas fases de um ensaio clinico e nas atividades de investigação, 

proporcionando apoio logístico aos investigadores e ao promotor, garantindo a correta utilização dos 

medicamentos experimentais e prestando colaboração aos monitores. Cabe-lhe também, uma 
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responsabilidade de prestação de informação ao doente, no início do tratamento ou cada vez que lhe 

seja solicitado. 

        No CHTS, os serviços farmacêuticos possuem uma Unidade de Ensaios Clínicos (UEC), 

composta por duas salas contiguas devidamente equipadas, de acordo com as condições 

estabelecidas: sala de acesso condicionado com temperatura e humidade controladas e 

monitorizadas, um frigorífico de temperatura monitorizada por sonda e armários de acesso restrito 

para medicação que não necessite de cadeia de frio, condições para o arquivo de dossiers dos 

ensaios em armários de acesso restrito, onde está arquivada a documentação dos estudos e dos 

ensaios já encerrados. 

- Ensaio Clínico e Circuito do Medicamento Experimental 

         O início do processo de desenvolvimento de um ensaio clínico no centro de investigação ocorre 

numa fase prévia à aprovação do mesmo, com uma visita de pré-estudo, onde se avaliam as 

condições do centro necessárias à realização do estudo. Após este momento, é necessária a 

autorização de um novo estudo pela CEIC e INFARMED e logo que este receba aprovação 

institucional, o ensaio em questão reúne as condições para se iniciar no centro de ensaio. 

        Estando reunidas todas as aprovações, realiza-se uma reunião de início de estudo com toda a 

equipa de investigação, tendo por objetivo apresentar o protocolo e os procedimentos exigidos nesse 

estudo. Durante esta visita o farmacêutico responsável elabora, para cada ensaio, um procedimento 

normalizado de trabalho que, tendo por base o dossier do estudo, sistematiza o procedimento em 

cada uma das fases: receção, conservação, dispensa, manipulação, registos e devolução do modelo 

experimental, sendo este um ponto essencial na garantia de qualidade e no cumprimento das BPC 

visto que asseguram sucessivamente que todos os procedimentos necessários se realizam 

corretamente e de modo sistemático. 

         Ao longo do período de realização do estudo, os centros de investigação são submetidos a 

visitas de monitorização, a auditorias por parte dos promotores e inspeções pelas autoridades 

reguladoras 16-18. 

         O FH é responsável por avaliar os protocolos propostos para EC; zelar pela confidencialidade 

dos participantes; disponibilizar a informação e garantir o total esclarecimento aos participantes 

incluídos no EC no que diz respeito ao medicamento e à sua posologia; proceder à verificação da 

medicação rececionada, desde a correta etiquetagem do medicamento, com a indicação de ME, o 

número de unidades recebidas, o estado de conservação das embalagens, o lote e prazo de validade, 
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o envio de certificados de análise; dispositivos de registo de temperatura, principalmente para 

medicação de frio, entre outros. O promotor deve ser imediatamente notificado se ocorrerem desvios 

de temperatura durante o transporte e a medicação deve ser colocada de quarentena, até informação 

em contrário. 

        Seguidamente deve ser confirmada a receção da medicação conforme indicado no protocolo 

(geralmente através do sistema Interactive Voice Response System) e arquivar os drug shipment 

receipts e certificados de análise. 

         O FH é ainda responsável por reportar dados de farmacovigilância; monitorizar a adesão à 

terapêutica; recolher medicamentos devolvidos não utilizados e comunicar ao promotor e agir sempre 

de acordo com as BPC. 

         Em suma, os ensaios clínicos requerem um trabalho paralelo e estreito entre todos os 

profissionais de saúde e são a ponte entre a investigação científica e a prática clínica representando 

uma etapa fundamental na investigação e no desenvolvimento de novos medicamentos e dispositivos 

médicos 18. 

       9. Trabalhos realizados 

          9.1- Casos de estudo- validação da prescrição médica 

       No decorrer do estágio foi me proposto um desafio, para realizar uma análise detalhada de alguns 

casos clínicos, tendo como objetivo perceber a terapêutica farmacológica implementada no contexto 

do diagnóstico estabelecido. Abaixo detalho dois casos de estudos realizados: 

 

     Caso de estudo 1 (Anexo XIX) 

 

     C.C. é uma mulher de 82 anos, diabética, internada no serviço de medicina 3 a 12 de dezembro 

de 2016, apresenta parâmetros clínicos alterados no que refere à creatinina (1.5 mg/dl), um valor de 

proteína reativa de 26,9 mg/l, as transaminases aumentadas, a concentração de glicose no sangue 

aumentada, os níveis de potássio diminuídos e uma clearance da creatinina (35 mL/min)  

       Atualmente, a sua farmacoterapia é constituída por: 

        Insulina humana de ação rápida- é usada no tratamento da diabetes Mellitus tipo 1, com a função 

de manter os níveis de glicose no sangue estáveis; 

    Enoxaparina sódica- é uma heparina de baixo peso molecular e impede a formação de coágulos 

sanguíneos no sangue, usada no tratamento e profilaxia de trombose venosa; 
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     Ácido acetilsalicílico- é um antiagregante plaquetário, de forma a prevenir a agregação das 

plaquetas sanguíneas evitando a formação de coágulos sanguíneos;  

    Rosuvastatina- é uma estatina, usada para corrigir os níveis de colesterol, principalmente para 

reduzir o colesterol (C-LDL) e aumentar os níveis de colesterol (C-HDL); 

    Paracetamol – está indicado no tratamento sintomático de situações clínicas que requerem um 

analgésico e/ou um antipirético; 

   Metamizol magnésio- é um derivado pirazolónico não narcótico que possui ação analgésica, 

antipirética e espasmolítica; 

   Esomeprazol- inibe a secreção de ácido clorídrico no estômago por ação específica sobre as 

bombas de protões das células parietais usado na prevenção de úlceras gastroduodenais induzidas 

por medicamentos anti-inflamatórios não esteroides não seletivos (AINEs), em doentes em risco com 

necessidade de tratamento contínuo com anti-inflamatórios não esteroides; 

   Carvedilol- é um beta - bloqueador dos recetores do sistema nervoso adrenérgico, e atua na redução 

do fluxo de sangue e da força de contração do músculo cardíaco, sendo utilizado na tratamento da 

pressão arterial e na insuficiência cardíaca; 

   Buspirona- é um ansiolítico, agonista de recetores de serotonina, usado no tratamento das 

perturbações da ansiedade isolada e associada a estados de tensão emocional e sintomas 

depressivos; 

   Imipeneme e cilastatina- é um antibiótico β-lactâmico intravenoso, com um amplo espectro de 

atividade contra bactérias aeróbias e anaeróbicas, Gram-positivas e Gram-negativas; 

   O imipenem atua através da inibição da parede celular das bactérias. No entanto, como é 

rapidamente degradado pela enzima desidropeptidase 1, a nível renal, é quase sempre 

coadministrado com a cilastatina para evitar esta inativação. 

   O Imipenem é rapidamente degradado pela enzima renal desidropeptidase 1 quando administrado 

sozinho, e é quase sempre coadministrado com cilastatina para evitar esta inativação. Ou seja, ocorre 

um aumento dos níveis de imipenem “ativo” disponível no sangue para inativar as bactérias.  

    Cloreto de potássio- é um eletrólito usado em doentes que necessitem de quantidades adicionais 

de potássio, ou seja, quando o organismo tem os níveis de potássio diminuídos. 
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       Diagnóstico provável: De acordo com a farmacoterapia da senhora C.C., é possível inferir que 

possui algumas patologias, principalmente a nível cardiovascular, hiperdislipidémia, daí a estar a 

controlar com rosuvastatina, a nível cardíaco e hipertensão está a ser controlada com o carvedilol. 

       No tratamento e profilaxia de uma trombose venosa a doente é controlada com ácido 

acetilsalicílico e enoxaparina sódica uma vez por dia subcutânea. 

      Sendo uma doente diabética, é lhe administrada insulina subcutânea quatro vezes por dia. 

       Uma vez que possui a proteína C reativa aumentada, o que induz a uma infeção, é de inferir que 

possui uma traqueíte aguda, daí a lhe ser administrado endovenoso o antibiótico imipeneme e 

cilastatina 500mg de 6 em 6 horas. 

        Contudo, uma vez que este antibiótico interfere a nível renal, foi solicitado ao médico um ajuste 

renal, estando a creatinina a 1,5 mg/dl, o que mediante a realização do cálculo da clearance da 

creatinina origina um valor de 35ml/min, é importante que o médico faça um ajuste de dose para 

250mg a cada 6h.  

         A administração do metamizol magnésio e do paracetamol poderá ser resultado da necessidade 

de controlar alguns sintomas associados a dores.  

          O esomeprazol será então o protetor gástrico muitas vezes recomendado em doentes 

polimedicados, como é o caso, para evitar a agressão da mucosa gástrica associada a fármacos. 

         A buspirona é para ajudar a controlar o stress físico e emocional recorrente do internamento 

clínico. 

        Uma vez que possui os níveis de potássio muito em baixo, é lhe administrado cloreto de potássio, 

de forma a repor os níveis do eletrólito. 

 

       Caso de estudo 2 (anexo XX) 

 

      M.C. é uma mulher de 84 anos, internada no serviço de cirurgia mulheres a 12 de dezembro de 

2016, apresenta parâmetros clínicos alterados no que refere à creatinina (1.3 mg/dl) e um valor de 

proteína reativa de 47,80 mg/l.  

     Os níveis de cálcio, sódio e magnésio encontram-se diminuídos  

    Atualmente, a sua farmacoterapia é constituída por: 

    Polieletrolítico com glucose- é uma solução injetável para perfusão, usado em situações de 

desidratação, com aporte de carbohidratos, ou seja, para repor os fluidos perdidos da circulação; 

    Cloreto de sódio- é utilizado como veículo ou para diluir outros medicamentos para perfusão; 
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    Gluconato de cálcio- é um corretivo da volémia e das alterações eletrolíticas, usado no tratamento 

de deficiências de cálcio e em caso de hipocalcémica; 

    Sulfato de magnésio- É um corretivo das alterações hidroeletrolíticas usado no tratamento da 

carência de magnésio quando a via oral é inapropriada devido a perturbações da absorção; 

    Paracetamol- está indicado no tratamento sintomático de situações clínicas que requerem um 

analgésico e/ou um antipirético; 

    Esomeprazol- é um benzimidazol substituído que inibe a secreção de ácido clorídrico no estômago 

por ação específica sobre as bombas de protões das células parietais usado na prevenção de úlceras 

gastroduodenais induzidas por medicamentos anti-inflamatórios não esteroides não seletivos 

(AINEs), em doentes em risco com necessidade de tratamento contínuo com anti-inflamatórios não 

esteroides; 

   Furosemida- diurético da ansa potente e de início de ação relativamente rápido, pertencente ao 

grupo dos anti-hipertensores; 

   Enoxaparina sódica- é uma heparina de baixo peso molecular e impede a formação de coágulos 

sanguíneos no sangue, usado no tratamento e na profilaxia de uma trombose venosa; 

   Ceftriaxona- é um antibiótico do grupo das cefalosporinas de 3ª geração, de largo espectro e longa 

ação, para uso parentérico. 

     A atividade antibacteriana resulta da inibição da síntese da parede celular bacteriana. É ativo 

contra uma vasta gama de bactérias Gram-negativas multirresistentes e Gram-positivas, 

responsáveis por diversas infeções clínicas; 

     Linezolide - é um antibiótico do grupo das oxazolidinonas que atua inibindo o crescimento de certos 

tipos de bactérias (Gram-positivas). 

     Linezolide é utilizado no tratamento da pneumonia e de algumas infeções sobre os tecidos moles. 

     Metronidazol -é um nitro-5-imidazol e está indicado na profilaxia e no tratamento das infeções 

causadas por bactérias anaeróbias, assim como na prevenção e tratamento de infeções pós- 

cirúrgicas. 

 

     Diagnóstico provável: Com base na farmacoterapia da senhora M.C., uma vez que possui a 

proteína C reativa aumentada, tratando se este de um marcador específico de uma possível infeção, 

é possível inferir que se trata de uma infeção a nível abdominal, uma vez que está a fazer um esquema 

terapêutico com três antibióticos por via endovenosa, realizado por perfusão no polieletrolitico com 
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glucose, duas vezes ao dia, sendo estes responsáveis por erradicar bactérias Gram - negativas e 

anaeróbias, envolvidas em graves infeções. 

     A administração do paracetamol poderá ser resultado da necessidade de controlar alguns 

sintomas associados a dores.  

     O esomeprazol será então o protetor gástrico muitas vezes recomendado em doentes 

polimedicados, como é o caso, para evitar a agressão da mucosa gástrica associada a fármacos. 

     A furosemida sendo um diurético da ansa potente e de início de ação relativamente rápido, poderá 

estar a ser usado para controlar possível edema. 

    Contudo, uma vez que possui os níveis de minerais diminuídos, é lhe administrado por perfusão, 

cloreto de sódio, gluconato de cálcio e sulfato de magnésio, de forma a repor os níveis dos eletrólitos. 

 

       10. Considerações Finais 

        O estágio Profissionalizante em Farmácia Hospitalar é uma oportunidade única para adquirir 

competências que vão complementar os conhecimentos adquiridos durante toda a fase teórica do 

Curso de Ciências Farmacêuticas. Para além disso, permitiu-me constatar a importância que o 

Farmacêutico desempenha, enquanto constituinte da equipa de saúde, contribuindo assim para a 

melhoria dos cuidados ao utente/doente. 

       Estes dois meses passados no centro hospitalar do Tâmega e Sousa, E.P.E, permitiram -me ter 

uma realidade enriquecedora a nível profissional, uma vez que me possibilitaram a passagem pelos 

diversos serviços e setores dos SF, o que contribui para ter a noção acerca do trabalho realizado a 

nível hospitalar, perceber o circuito do medicamento e ter a noção de que, apesar dos conhecimentos 

adquiridos durante o Curso, há uma necessidade de atualização constante para responder às 

diferentes situações clínicas com que me deparei. 
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ANEXO I 

  

         Figura 1. Unidade hospitalar de Penafiel  

 

 

 

 

 

 

          Figura 2. Unidade hospitalar de Amarante 

ANEXO II 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

         

 

           Figura 3. Lista de medicamentos no SF 
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ANEXO III 

 

 Figura 4. Imagem do sistema informático (CPC-HS) 

 

ANEXO IV 

 

 

 Figura 5. Lista de medicamentos LASA com a alteração do grafismo na denominação aplicando o 

método de inserção de letras maiúsculas no CHTS 
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                                                ANEXO V 

 

Figura 6. Imagens de medicamentos identificados como LASA no CHTS 

 

ANEXO VI 

 

 

       Figura 7. Sala de preparação de um medicamento não estéril 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 
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          Figura 8. Sala de fracionamento com a máquina de reembalagem 

 

ANEXO  VIII 

 

 

     

 

 

 

 

   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 9. Exemplo de uma justificação de receituário de um medicamento Extra-Formulário com a 

justificação clínica da CFT 
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ANEXO IX 

 

        Figura 10. Exemplo de uma AUE de Medicamento para uso humano – Impresso obrigatório para 

os requerentes 

ANEXO X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 11. Imagem da Pyxis Medstation® System 
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ANEXO XI 

 

    Figura 12. Imagem do Megamat ® 

 

Anexo XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Imagens da preparação da mala de Distribuição Individual Diária de Doses Unitárias 
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Anexo XIII 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Imagens da sala de dispensa de medicamentos em ambulatório no CHTS e na UA 
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ANEXO XIV 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 15. Sala codificada no armazenamento de Estupefacientes e Psicotrópicos no CHTS e o cofre 

na UA 

 

ANEXO XV 

 

 

Figura 16. Anexo X, Modelo 1509 INCM (Impresso Nacional da Casa da Moeda) 

 

 

 

 

NM NM 
 

NM 

NM 

Nomes dos 

doentes 
Nomes dos 

doentes 

NM 



 

44 
 

ANEXO XVI 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Figura 17. Impresso de modelo próprio – Modelo 804 exclusivo do INMC – Via Farmácia 

 

ANEXO XVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Registo interno dos SF para controlo dos medicamentos hemoderivados 
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ANEXO XVIII 

 

Figura 

19. 

Imagens de suplementos usados no serviço de nutrição 

 

Anexo XIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

            

      Figura 20. Caso de estudo 1 
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Figura 

21.Caso de estudo 2 
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