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Resumo 

 

É, essencialmente, através da Farmácia Comunitária que o farmacêutico exibe a sua imagem 

à sociedade pelo que, na minha opinião, é fundamental que todos os futuros farmacêuticos 

vivenciem esta experiência. A Unidade Curricular Estágio, inserida no programa do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, 

representa assim o auge do curso onde temos a oportunidade, não só de aplicar todos os 

conhecimentos científicos e técnicos apreendidos durante estes cinco anos de curso mas também, 

de estabelecer um primeiro contacto com o mercado de trabalho, de trabalhar a comunicação 

com outros profissionais de saúde e com utentes, de contribuir para a melhoria da saúde pública 

da população e de alargar o leque de conhecimentos. 

Este importante desafio permite criar uma relação com a equipa da farmácia e com os utentes 

que a frequentam, sendo uma ótima oportunidade para lhes demonstrar a mais-valia dos 

profissionais de saúde que trabalham em Farmácia Comunitária.   

O Estágio é pois a oportunidade ideal para o estudante se adaptar à realidade. Termino assim 

esta etapa do meu percurso académico consciente da responsabilidade que os farmacêuticos têm 

para com a sociedade.  
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Parte I - Descrição das atividades desenvolvidas no estágio 

 

1. Introdução 

O meu estágio curricular em Farmácia Comunitária realizou-se na Farmácia Santa Marinha 

(FSM), entre os dias 15 de maio e 15 de setembro de 2017, sob a orientação da Dra. Branca 

Cruz. Este representou uma etapa de desenvolvimento de competências no exercício da atividade 

farmacêutica. O horário de estágio foi das 9h00 às 12h30 e das 15h30 às 19h00. 

O relatório encontra-se dividido em duas partes. Na Parte I são relatadas as atividades que 

desempenhei enquanto estagiária bem como as várias atividades que fazem parte do dia-a-dia de 

qualquer farmácia, como a gestão de stocks, a realização e receção de encomendas, o 

atendimento ao balcão e a prestação de diversos serviços à comunidade. Na Parte II são 

abordados os vários projetos que desenvolvi com o intuito de promover a saúde da população. 

O cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do meu estágio encontra-se no anexo I.  

 

2. Farmácia Santa Marinha 

2.1. Localização, Direção Técnica e Horário de Funcionamento 

A FSM está localizada na Rua 20 de Junho, Edifício Central Zezerense, Loja H, na freguesia 

de Santa Marinha do Zêzere, concelho de Baião e distrito do Porto. Desde 15 de fevereiro de 

2016 que é propriedade da sociedade “Cardoso Cruz - Comércio de Produtos Farmacêuticos, 

Lda.”. Esta sociedade é ainda detentora da Farmácia Cardoso Cruz (FCC), localizada na mesma 

freguesia, e de uma parafarmácia – a Farmafrende - localizada numa aldeia do mesmo concelho.  

A direção técnica da FSM é da responsabilidade da Dra. Ana Carolina Paiva Pereira. 

O horário de funcionamento da mesma é: de segunda à sexta das 9h00 às 20h30, aos sábados 

das 9h00 às 13h00 e das 14h30 às 20h30 e aos domingos e feriados das 9h00 às 13h00. 

Esta beneficia do regime excecional de dispensa da obrigatoriedade do segundo farmacêutico 

contemplado na alínea a) do n.º 2 do artigo 57.º-A do Decreto-Lei (DL) n.º 171/2012, de 1 de 

agosto, que procedeu à segunda alteração ao regime jurídico das farmácias de oficina regulado 

pelo DL n.º 307/2007, de 31 de agosto1. 

 

2.2. Recursos Humanos 

A equipa da FSM é constituída pelos seguintes elementos: 

 Dra. Branca Cruz – proprietária, gestora e diretora técnica da FCC; 

 Dra. Ana Pereira – diretora técnica; 

 Liliana Matos – técnica de diagnóstico e terapêutica; 
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 Natália Paiva – técnica de diagnóstico e terapêutica; 

 Deolinda Pinto – técnica de diagnóstico e terapêutica; 

 Fernanda Miranda – auxiliar de limpeza. 

É de notar que estas profissionais não trabalham só na FSM, sendo que algumas permanecem 

mais tempo na FCC e na parafarmácia. 

 

2.3. Perfil de Utentes 

O facto de a FSM estar localizada no centro da vila, junta a outras infraestruturas, resulta num 

aumento da afluência à mesma. 

A maioria dos utentes que frequentam a FSM são doentes com patologias crónicas que obtêm 

os dispositivos médicos, o aconselhamento e a totalidade da sua medicação neste local. Esta 

realidade permite um contato mais estreito entre utente e profissional de saúde (PS), o que se 

traduz em atendimentos mais eficazes.  

 

2.4. Instalações e Equipamentos 

As instalações da FSM foram aprovadas entre 1991 e 2007, cumprindo deste modo o DL 

n.º48547 e o Despacho n.º 18/90 de 1 de fevereiro de 1991. Segundo estes a farmácia deve 

possuir2:  

 Área útil total mínima de 85 m2 

 Sala de atendimento ao público com, pelo menos, 30 m2 

 Armazém com, pelo menos, 20 m2 

 Laboratório e zona de verificação com, pelo menos, 17 m2 

 Escritório com, pelo menos, 8 m2 

 Instalações sanitárias com, pelo menos, 3,5 m2. 

Em relação ao espaço, tanto o interior como o exterior, este obedece às normas referidas no 

manual de Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia Comunitária e no DL n.º 307/2007, de 

31 de agosto, conseguindo deste modo garantir “a acessibilidade, comodidade e privacidade dos 

utentes e do respetivo pessoal” e “ a segurança, conservação e preparação dos medicamentos”3,4.  
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2.4.1. Espaço Exterior 

A FSM está instalada no rés-do-chão de um prédio habitacional e a sua identificação é fácil 

visto possuir um letreiro na fachada com a inscrição “Farmácia” e o símbolo da “cruz verde”, 

respeitando assim a legislação em vigor (figura 1)1.  

A porta de entrada possui o horário de funcionamento da farmácia e o nome da diretora 

técnica. Relativamente à montra, esta vai sendo frequentemente alterada com anúncios 

publicitários relativos a produtos de venda livre que se adequam às estratégias de marketing em 

vigência.  

 

2.4.2. Espaço Interior  

A farmácia é constituída por 2 pisos: o piso 0 e o piso -1. O piso 0 possui: a zona de 

atendimento ao público, o gabinete de apoio personalizado, as instalações sanitárias e a área de 

emissão, receção e conferência de encomendas e de armazenamento de medicamentos.  

A zona de atendimento ao público (anexo II) é ampla e constituída por dois balcões, cada um 

deles com um posto de trabalho que está devidamente equipado com computador, leitor de cartão 

de cidadão, leitor ótico de código de barras, impressora, caixa e terminal multibanco comum aos 

dois postos. É importante referir que os indivíduos com mobilidade reduzida ou condicionada 

têm facilidade em aceder à farmácia visto esta não possuir qualquer degrau. 

Figura 1 - Espaço exterior da Farmácia Santa Marinha. 
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Pela farmácia existem lineares onde se expõem os produtos capilares, os produtos e 

medicamentos veterinários, os produtos de cosmética e higiene corporal, os suplementos 

alimentares, os produtos buco-dentários e de puericultura. Estes lineares sofrem mudanças 

relativamente aos produtos expostos com alguma frequência. Ainda existe no centro da farmácia 

e, de modo a condicionar o circuito do utente propositadamente, um expositor onde se 

habitualmente colocam destaques e promoções. Na zona de atendimento ao público ainda existe 

um aparelho que permite determinar a altura, o peso, o índice de massa corporal, a tensão arterial 

e a pulsação (anexo III). 

Por de trás de um dos balcões, e portanto sem acesso direto por parte dos utentes, existem 

lineares onde se expõem alguns medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) de 

dispensa frequente. 

O gabinete de apoio personalizado (anexo IV) é um espaço mais reservado onde se efetua: a 

administração de injetáveis e vacinas, a determinação de parâmetros bioquímicos e as consultas 

de nutrição. Também é usado quando o utente solicita mais privacidade no atendimento. 

A área de emissão, receção e conferência de encomendas é constituída por: prateleira onde se 

encontram diversas capas, um frigorífico (onde se armazenam produtos como vacinas, insulinas 

e colírios) (anexo V), um quadro kaizen e um balcão onde existe um computador, um leitor de 

código de barras e uma impressora. Esta área está contigua à área de armazenamento de 

medicamentos onde se encontra um armário com gavetas dispensatórias e uma estante onde se 

arrumam: os medicamentos em excesso (o stock avançado) e as reservas não pagas. Em relação 

ao armário, este possui diversas gavetas que estão ordenadas por ordem alfabética, sendo que há 

separação dos medicamentos genéricos e dos medicamentos de “marca”. Para além disso 

também existem gavetas específicas para acondicionar: as reservas pagas, stock avançado de 

medicamentos de “marca”; stock avançado de medicamentos genéricos; contracetivos orais; 

seringas; xaropes; produtos vaginais; cremes; produtos incluídos no Protocolo da Diabetes (tiras 

reativas e lancetas); produtos utilizados a nível intestinal; testes de gravidez; ampolas; injetáveis 

e ainda medicamentos estupefacientes e psicotrópicos (MEP). 

Já o piso -1 possui: o laboratório, o escritório e o armazém.  

Apesar de a FSM não proceder à preparação de manipulados (definido como “qualquer 

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

farmacêutico”), solicitando normalmente à Farmácia Barreiros a preparação do mesmo quando 

há algum pedido por parte de algum cliente, esta possui na mesma um laboratório (anexo VI) 

que se encontra convenientemente equipado, tal como a legislação exige5,6.  

O escritório é o local usado para se tratarem de assuntos relativos à contabilidade financeira 

da FSM e para a realização de reuniões. O armazém é o local onde se guardam encomendas de 
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grande volume, expositores que no momento não estão a ser usados e stock avançado de 

dispositivos médicos e de alguns medicamentos e produtos de saúde (MPS). 

Em todas as áreas onde se referiu haver acondicionamento de MPS é necessário garantir 

condições de temperatura e humidade ótimas (a temperatura deve ser inferior a 25ºC e a 

humidade deve ser inferior a 60%, exceto no frigorífico em que a temperatura deve estar 

compreendida entre 2 e 8ºC) de forma a assegurar a estabilidade dos diferentes produtos tanto a 

nível químico, físico e farmacológico. É também importante evitar a exposição dos mesmos à 

luz solar.  

 

2.5. Fontes de Informação 

É no escritório onde se encontram disponíveis para consulta as fontes de informação sobre 

medicamentos, de modo a auxiliar o exercício da atividade farmacêutica. Alguns dos exemplos 

disponíveis são1:  

 a Farmacopeia Portuguesa (edição V, VI, VII e VIII); 

 a última edição do Prontuário Terapêutico; 

 o Formulário Galénico Nacional; 

 o Simposium Terapêutico; 

 o Formulário Galénico Português.  

 

2.6. Sistema Informático 

Todos os computadores existentes na FSM estão equipados com o sistema informático 

Sifarma® (desenvolvido pela Glintt®) que, para além de ser um excelente auxiliar no 

atendimento, também se revela uma importante ferramenta de gestão. 

Este software possibilita, em termos de apoio no atendimento, a criação da ficha de 

acompanhamento do utente, o acesso à informação científica [indicações terapêuticas (IT), 

reações adversas (RA), precauções, posologia e doses, etc] sobre o medicamento e a consulta de 

vendas efetivadas. 

Do ponto de vista da gestão, ele permite fazer: encomendas (produtos podem ser 

encomendados diretamente aos fornecedores, para além de ser possível fazer o registo da receção 

de encomendas), gestão de stocks [possibilita a definição de stock máximo e mínimo para cada 

produto, acesso ao histórico de compras e vendas, indicação do consumo médio, emissão de 

listagens para controlo de prazos de validade (PV) e de existências] e gestão financeira e 

contabilística (viabiliza a organização das receitas em lotes e permite a realização da faturação).  
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3. Gestão em Farmácia Comunitária 

A atual situação económica das farmácias comunitárias acarreta, mais do que nunca, a adoção 

de um papel de gestor por parte do farmacêutico. Isto desafia a que o profissional rentabilize a 

atividade comercial da farmácia sem negligenciar os valores éticos implícitos a esta profissão7.  

Os stocks são um investimento significativo numa farmácia pelo que é essencial que haja uma 

criteriosa gestão dos produtos existentes. O objetivo é garantir níveis de stocks mínimos 

necessários para satisfazer a procura pelos utentes e, concomitantemente, evitar excesso de 

stocks pois estes podem vir a resultar em prejuízo para a farmácia. Uma boa gestão de stocks é 

pois crucial para a farmácia se sustentar financeiramente. Nesta gestão deve-se ter em 

consideração não só o perfil dos utentes mas também aspetos que podem alterar a procura de 

determinados produtos (como: existência de campanhas publicitárias e flutuação sazonal), a 

necessidade de “ter disponível para venda, no mínimo, três medicamentos com a mesma 

substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, de entre os que correspondam aos cinco preços 

mais baixos de cada grupo homogéneo” e a possibilidade de existirem bonificações e condições 

de pagamento especiais8.  

 

3.1. Aquisição e Armazenamento de Medicamentos e Produtos de Saúde 

3.1.1. Grupo de Compras e Fornecedores  

Com o objetivo de reduzir a possibilidade de rutura de stocks e de alcançar melhores 

condições comerciais a FSM integrou-se no grupo de compras HealthPorto®.  

A sazonalidade, as condições oferecidas pelos fornecedores, os níveis de stock previamente 

definidos, a capacidade de armazenamento e de investimento são fatores que influenciam o 

processo de aquisição de MPS. 

A FSM realiza a maioria das suas encomendas a armazenistas de distribuição grossista 

[Alliance HealthCare® (fornecedor principal) e Magium Empifarma® (fornecedor secundário)] 

contudo recorre também à realização de encomendas diretamente aos laboratórios quando não 

consegue obter determinado produto através do distribuidor grossista (normalmente acontece 

com produtos rateados) ou quando quer efetuar encomendas pontuais de determinado grupo de 

produtos (habitualmente de puericultura e cosmética). 

Em relação às entregas diárias a Alliance HealthCare® fá-las duas vezes por dia: de manhã 

(por volta das 8h) e à tarde (por volta das 18h). Como na Magium Empifarma® a encomenda de 

produtos é esporádica não existem entregas diárias. 
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3.1.2. Realização de Encomendas 

A encomenda aos distribuidores grossistas pode realizar-se através do Sifarma®, como já 

referido anteriormente, ou por contacto telefónico. Esta última opção é normalmente usada 

quando o produto não se encontra disponível ou quando não se consegue encontrar o produto no 

sistema informático. O Sifarma® permite realizar três tipos de encomendas, como referidas nos 

tópicos a seguir.  

A encomenda de produtos aos laboratórios normalmente realiza-se por e-mail ou quando os 

delegados comerciais visitam a farmácia. 

 

3.1.2.1. Encomenda Instantânea 

É normalmente realizada no momento do atendimento nos casos em que a farmácia não 

dispõe de determinado medicamento (ou produto de saúde) na quantidade que o utente necessita. 

Durante a realização da mesma é possível escolher o fornecedor pretendido, informar o cliente 

da disponibilidade do produto, a hora prevista de entrega do mesmo e o preço a ele associado.  

O pedido por “Via Verde” é um tipo especial de encomenda instantânea destinado a produtos 

que nem sempre estão disponíveis para abastecimento no fornecedor. Quando se opta por esta 

opção o Sifarma® associa essa mesma encomenda a uma receita médica válida. 

Este tipo de encomendas ficam automaticamente registadas no sistema informático. Na 

Alliance HealthCare® é habitual a entrega da mesma se fazer em contentores individuais, onde 

se encontra(m) o(s) produto(s) e a respetiva fatura ou guia de remessa, possibilitando a agilização 

do processo de receção.  

 

3.1.2.2. Encomenda Diária 

As encomendas diárias na FSM são realizadas duas vezes por dia. Uma delas é realizada até 

às 13h e é entregue por volta das 18h desse mesmo dia e a outra é realizada até às 21h e é entregue 

por volta das 8h do dia seguinte (como já referido no tópico 3.1.1.).  

Este tipo de encomendas são criadas de acordo com o stock mínimo e máximo definido para 

cada produto. Logo que se atinja um valor físico inferior ao stock máximo definido, esse produto 

entra automaticamente para a proposta de encomenda diária. Antes de se enviar a encomenda ao 

fornecedor, a farmacêutica faz uma revisão da encomenda podendo incluir ou excluir produtos 

e alterar as quantidades que deseja encomendar.  
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3.1.2.3. Encomenda Manual 

As encomendas manuais não ficam registadas automaticamente no Sifarma® tendo que ser o 

PS a criá-las no sistema informático. Isto porque neste tipo de encomendas o contacto com o 

fornecedor faz-se por chamada telefónica.  

É quando se faz a entrega da encomenda na farmácia que se deve criar a mesma. Para tal 

deve-se selecionar no menu do Sifarma® o item "Gestão de Encomendas", criar a encomenda 

manual e enviá-la “para o papel” em vez de “para o fornecedor”.  

Durante o período de estágio tive a oportunidade de realizar várias encomendas instantâneas 

e manuais. Ainda me foi possível assistir à execução da criteriosa revisão da proposta de 

encomenda diária para posterior envio ao fornecedor. 

 

3.1.3. Receção e Conferência de Encomendas 

Uma das primeiras atividades que desenvolvi quando comecei o estágio foi a receção e 

conferência de encomendas. Esta é excelente pois permite estabelecer um primeiro contacto com 

os diversos produtos existentes na farmácia.  

As encomendas são entregues na FSM em contentores específicos onde, para além dos 

produtos encomendados, vem a fatura ou a guia de remessa respetiva (situação em que os 

produtos ainda não foram faturados). No caso de produtos de frio estes vêm em contentores 

térmicos que possuem cor diferente dos demais, o que permite uma rápida e fácil identificação 

dos mesmos. Após esta identificação deve-se fazer a conferência do Preço Inscrito na 

Cartonagem (PIC) e do PV para de seguida se proceder ao armazenamento dos mesmos no 

frigorífico. 

Em relação às faturas e guias de remessa (anexo VII) estas surgem sempre em duplicado e 

nelas vêm referidas as seguintes informações: identificação do número do documento, 

identificação do fornecedor e da farmácia, identificação dos produtos constantes na encomenda, 

dos produtos em falta e respetiva justificação da falta dos mesmos. 

A receção das encomendas faz-se selecionando “Receção de Encomendas” no menu do 

Sifarma®. Caso estas tenham sido realizadas via telefone é necessário, antes de rececionar, 

proceder à criação das encomendas manuais das mesmas (tópico 3.1.2.3.).  

O primeiro passo a realizar na receção de encomendas é a verificação da existência de mais 

do que uma encomenda na mesma fatura/guia de remessa pois, em caso afirmativo, deve-se 

agrupá-las. A seguir deve-se inserir o número do documento e o valor total faturado. Segue-se a 

leitura ótica do código de barras de cada um dos produtos. Simultaneamente verifica-se o estado 

das embalagens e o campo relativo ao PV. Caso o produto possua um PV inferior ao PV referido 
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no Sifarma®, este deverá ser atualizado. Nos produtos que possuem PIC deve-se verificar se esse 

valor é igual ao referenciado no campo “Preço de Venda ao Público” (PVP). Quando estes 

valores não são iguais a atitude a tomar depende da existência, ou não, de stock do produto na 

farmácia. Se existir stock deve-se identificar com um post-it os produtos com novo PVP, isto 

para que seja fácil a distinção dos mesmos, de modo a vender-se primeiramente os produtos com 

PVP mais antigo. Só após a venda de todas as unidades de produtos com PVP mais antigo é que 

se deve proceder à atualização do PVP na ficha do produto a nível informático. No caso de não 

existir stock do produto deve-se proceder nesse mesmo momento à atualização do PVP na ficha 

de produto. No caso dos produtos que não possuam PIC deve-se estabelecer a margem de lucro 

definida pela farmácia de modo a obter um PVP para o produto. 

Se durante a receção da encomenda se der entrada de um produto nunca antes trabalhado na 

farmácia é necessário proceder à criação de uma ficha do produto e estipular o stock máximo e 

mínimo do mesmo. 

Após esta etapa deve-se comparar o Preço de Venda à Farmácia que aparece mencionado em 

cada produto no sistema informático com o que vem indicado no documento. Se esses valores 

não forem iguais deve-se substituir o valor do Sifarma® pelo que vem referido na fatura/guia de 

remessa. É importante realçar que também se deve verificar se existe algum produto bónus, pois 

caso exista tem de se assinalar, a nível informático, qual a quantidade de bónus recebida desse 

mesmo produto. 

Por fim, deve verificar-se se o total de embalagens faturadas é o mesmo que o total de 

embalagens rececionadas e se o valor total faturado é igual ao valor total gerado pelo Sifarma®. 

Se tal não for igual deve-se rever os Preços de Venda à Farmácia de todos os produtos 

rececionados. Contudo, é comum quando os produtos são provenientes do grupo de compras o 

valor total gerado não ser igual ao valor total faturado devido a uma taxa aplicada pelo 

armazenista – o valor fee. Quando tal acontece deve-se apontar o valor obtido, através do 

programa informático, no duplicado da fatura. Em qualquer das situações o profissional que está 

a rececionar a encomenda deve rubricar o duplicado.   

Só depois de se ter feito todo este trabalho é que se deve aprovar a encomenda. 

Automaticamente o Sifarma® produz uma lista dos produtos em falta. Para cada um desses 

produtos é possível: 1) retirá-lo da encomenda; 2) adicioná-lo à encomenda diária ou 3) transferi-

lo para outro distribuidor grossista. 

No caso de existirem produto(s) faturado(s) mas não enviado(s), de ter sido enviado o produto 

errado ou no caso de existir alguma discrepância entre PVP na fatura e o PIC deve-se fazer a 

reclamação ao armazenista por via telefónica. Este solicita o nome da farmácia, o número do 

documento e o nome e a quantidade do(s) produto(s) em questão. Por fim informa qual o número 
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da reclamação atribuído que deve ficar registado em documento próprio (anexo VIII), até que 

seja emitida a nota de crédito.  

Para terminar realiza-se o armazenamento dos documentos: o duplicado na capa “Duplicados 

Alliance” e o original na gaveta “Originais Alliance”. 

Esta foi uma das atividades que tive a oportunidade de realizar quase de forma diária.  

 

3.1.4. Armazenamento e Controlo de Prazos de Validade 

Os diversos locais para armazenamento e as condições de conservação dos produtos 

existentes na FSM já foram abordados no tópico 2.4.2.. 

Falta contudo mencionar que o armazenamento faz-se de acordo com os seguintes métodos: 

método First Expired, First Out (ou seja, os produtos com PV inferior são colocados à frente ou 

em cima, de forma a serem primeiramente vendidos) e o método First In, First Out (ou seja, os 

produtos mais antigos são os primeiros a ser vendidos, isto no caso dos produtos não 

apresentarem PV ou no caso em que o PV é igual em todos eles). Estas táticas ajudam a que na 

farmácia não hajam produtos com PV expirados ou a expirar.  

O armazenamento é pois uma das situações em que se efetua o controlo do PV. Outra maneira 

de o fazer é através da emissão de uma “Lista de Controlo de Prazos de Validade”. Nesta constam 

todos os produtos existentes, e as respetivas quantidades, cujo PV termina no período definido. 

Segue-se a confirmação das quantidades e do PV de cada produto. Caso este seja diferente do 

indicado na lista deve-se proceder à alteração do mesmo na ficha do produto. Esta atividade 

permite também verificar se existem discrepâncias entre o stock informático e o stock físico.  

Esta listagem normalmente na FSM abrange os três meses seguintes ao mês atual. Sendo que 

os produtos que possuem PV de um mês são colocados em local próprio para se proceder à 

devolução dos mesmos. 

Esta também foi uma das tarefas que comecei por realizar no início do meu estágio e revela-

se essencial visto garantir a conservação das propriedades dos MPS. 

 

3.2. Devoluções 

As devoluções de produtos podem ser realizadas devido a diversos motivos: PV a expirar ou 

reduzido, circulares de recolha emitidas pelo detentor da Autorização de Introdução no Mercado, 

circulares de suspensão de comercialização emitidas pela Autoridade Nacional do Medicamento 

e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED), embalagens danificadas ou incompletas, pedido feito 

por engano, entre outros.  

Para se efetuar tal tarefa é necessário selecionar “Gestão de Devoluções” no Sifarma®. Ai 

será necessário identificar o fornecedor a quem se quer fazer a devolução, identificar os produtos 
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a devolver (e respetiva quantidade) e preencher o campo “Motivo da Devolução”. Por fim, 

imprime-se os 3 exemplares sendo que devem ser todos carimbados e rubricados. Solicita-se ao 

indivíduo responsável pelo transporte do distribuidor grossista que rubrique o triplicado para que 

fique guardado em capa própria [até que se receba a nota de devolução (anexo IX) que permite 

proceder à regularização] enquanto que o original e o duplicado acompanham o(s) produto(s) a 

devolver. É de notar que a devolução pode não ser aceite e nessa situação não há emissão de 

nenhuma nota de devolução, sendo que o(s) produto(s) volta(m) à farmácia. Caso o motivo tenha 

sido PV a expirar é necessário dar quebra do(s) mesmo(s). 

 

4. Aconselhamento e Dispensa de Produtos em Farmácia Comunitária 

A dispensação de MPS é a atividade com maior visibilidade da Farmácia Comunitária. Esta 

deve ser realizada de forma consciente e correta visando a segurança e eficácia do tratamento e 

a adesão à terapêutica. Para além de que é a última etapa do circuito do medicamento onde há a 

intervenção de um PS. É pois fundamental que este seja capaz de complementar a dispensação 

dos MPS com um aconselhamento personalizado, de modo a garantir o uso racional do 

medicamento. 

O DL nº 176/2006, de 30 de Agosto, define medicamento como: “toda a substância ou 

associação de substâncias apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de 

doenças em seres humanos ou dos seus sintomas ou que possa ser utilizada ou administrada no 

ser humano com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou, exercendo uma ação 

farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções 

fisiológicas” e relativamente à sua dispensa eles podem classificar-se em MNSRM e 

medicamentos sujeitos a receita medica (MSRM)9. 

 

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita médica 

Um MSRM é, como o próprio nome o indica, um medicamento que apenas pode ser 

dispensado ao utente quando o mesmo apresenta uma receita prescrita por um PS devidamente 

habilitado para o efeito (médicos, odontologistas ou dentistas). 

São considerados MSRM aqueles que cumpram uma das seguintes condições: a) “Destinem-

se a ser administrados por via parentérica”; b) “Possam constituir um risco para a saúde do 

doente, direta ou indiretamente, mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam 

utilizados sem vigilância médica"; c) “Contenham substâncias, ou preparações à base dessas 

substâncias, cuja atividade ou reação adversa seja indispensável aprofundar”; d) "Possam 

constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando sejam utilizados com frequência em 

quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se destinam"9. 
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4.1.1. Receita Médica 

Atualmente é possível, devido ao período de transição que se atravessa, encontrar três tipos 

de receitas: 

 Receita manual: em cada receita podem ser prescritos até 4 medicamentos diferentes, 

existindo um limite de 4 embalagens no total e podendo, no máximo, ser prescritas 2 

embalagens de cada medicamento. Este tipo de receitas (anexo X) possuem uma validade 

de 30 dias e são aceites excecionalmente e de acordo com uma das exceções legais 

seguintes: inadaptação do prescritor; prescrição no domicílio; falência informática e 

prescrição máxima de até 40 receitas por mês8.  

 Receita eletrónica desmaterializada (sem papel): “adquiriu caráter obrigatório a 1 de 

abril de 2016, para todas as entidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS)” sendo que 

o utente deve fornecer ao prescritor um número de telemóvel ou um e-mail para que o 

número da prescrição, os códigos de acesso, de dispensa e de direito de opção sejam 

enviados10. Em alternativa, o médico pode fornecer ao utente a guia de tratamento que 

contém, para além das informações citadas anteriormente, os medicamentos (prescritos 

por Denominação Comum Internacional), a quantidade, a forma farmacêutica, a 

dosagem, a posologia de cada medicamento e a validade de dispensa (30 dias ou 6 

meses). A prescrição destas receitas é feito de modo online, ou seja, os softwares têm de 

fazer a validação e registo da receita no sistema central de prescrições8. O prescritor pode 

receitar um número ilimitado de medicamentos, contudo só pode prescrever um máximo 

de 2 unidades de cada produto (ou 6, em caso de tratamento prolongado)8. Como 

principais vantagens pode citar-se a diminuição dos erros durante a cedência e a 

possibilidade do utente poder aviar os medicamentos em datas e farmácias diferentes. 

Em relação às desvantagens, a principal é sem dúvida a impossibilidade de fazer a 

dispensa caso haja falência informática8,10.  

 Receita eletrónica materializada (em papel): é necessária a impressão da prescrição e 

relativamente ao número de embalagens permitidas possui as mesmas regras que as 

receitas manuais. A prescrição pode fazer-se em modo online (como acontece nas 

receitas desmaterializadas) ou em modo offline. Neste último caso o software regista a 

informação da prescrição, no sistema central de prescrições, depois da sua emissão em 

papel. Quando o tratamento é de curta duração estas receitas são não renováveis, 

possuindo uma validade de 30 dias. Caso o tratamento seja de longa duração estas 

receitas são renováveis até três vias, devendo ser impressa a indicação da respetiva via, 

possuindo uma validade de 6 meses8. 
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A dispensa de medicamentos prescritos por nome comercial ou do titular é efetuada quando 

não existe um medicamento genérico similar comparticipado ou quando se aplicam as seguintes 

exceções:  

Exceção a): Medicação com margem ou índice terapêutico estreito;  

Exceção b): RA prévia;  

Exceção c): Continuidade de tratamento superior a 28 dias. 

Salientar que nas duas primeiras alíneas é obrigatória a dispensa do medicamento que vem 

indicado na receita enquanto na alínea c) o utente pode optar por medicamentos similares ao 

prescrito, desde que possuam preço inferior8. 

É importante realçar que no caso das receitas manuais e materializadas que possuam produtos 

dietéticos com caráter terapêutico, medicamentos manipulados ou produtos destinados ao 

autocontrolo da diabetes mellitus não podem conter outros medicamentos/produtos prescritos8. 

Ao longo do estágio tive a oportunidade de contactar com todos os tipos de receita. 

 

4.1.2. Validação e Aviamento da Prescrição 

Para que se possa validar a receita é fundamental, independentemente do tipo de receita em 

causa, que possua: o número da receita, a identificação do prescritor, o local de prescrição, os 

dados do utente (nome, número de utente do SNS e número de beneficiário), a entidade 

financeira responsável, a identificação do medicamento, a posologia e duração do tratamento, a 

indicação do regime especial de comparticipação (se aplicável), o número de embalagens, a data 

e a validade da prescrição. Nas receitas manuais é ainda necessário: em relação aos dados do 

médico verificar a aposição da respetiva vinheta, data e assinatura; verificar a aposição da 

vinheta no local de prescrição, se aplicável (a vinheta deve possuir cor verde caso se refira a um 

doente pensionista abrangido pelo regime especial do SNS); verificar se está indicada a exceção 

legal no canto superior direito da receita e confirmar a inexistência de rasuras, caligrafias 

diferentes e texto escrito a lápis ou com canetas diferentes8. 

É importante durante o atendimento questionar o indivíduo sobre a detenção de outros planos 

de saúde. Em caso afirmativo deve-se pedir o cartão de beneficiário do plano associado para tirar 

fotocópia do mesmo, bem como da receita (no caso de ser uma receita manual ou eletrónica 

materializada). 

Após a validação da receita procede-se à dispensação. Nesta etapa o profissional deve, sempre 

que possível, tentar detetar interações e contraindicações através do diálogo com o utente. Nos 

casos em que o utente realizará a toma da medicação pela primeira vez, o profissional deve ter 

o cuidado de informar, para cada fármaco, a indicação terapêutica (IT), a posologia e os possíveis 

efeitos adversos que pode vir a sentir. Nas situações de uso crónico o profissional deve tentar 
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perceber se a terapêutica está a ser eficaz, se o utente está a fazer um uso correto da medicação 

e se tem sentido algum efeito adverso. 

 

4.1.2.1. Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

Relativamente à validação e aviamento de MEP há o encargo adicional de se fazer o registo, 

no Sifarma®, da identificação do doente ou do seu representante (caso não seja o doente a 

levantar a medicação), do número da prescrição, da farmácia, do medicamento (e a sua 

quantidade) e a data da dispensa8. No final da venda, é atribuída à mesma um número sequencial 

de registo e é impresso um comprovativo da venda – o registo de saída (anexo XI) – onde consta 

toda a informação que se preenche, no momento da venda, no programa informático. Este registo 

de saída deve ficar arquivado na farmácia durante três anos8. O controlo dos MEP é efetuado 

não só nesta etapa mas também através das encomendas. A Alliance HealthCare® envia a 

requisição, onde consta um resumo de todos os medicamentos encomendados pela FSM, de mês 

a mês. Deve-se arquivar o original dessa requisição na farmácia enquanto o duplicado deve ser 

carimbado e assinado para posterior envio ao distribuidor grossista. 

Para além disso, a FSM envia ao INFARMED: o balanço dos registos de entradas e saídas 

dos MEP referentes ao ano anterior, de forma anual até 31 de janeiro [para além de enviar 

anualmente as entradas das benzodiazepinas (BDZ)], e as cópias das receitas manuais e registo 

das saídas dos MEP, de forma mensal até dia 811. 

O motivo deste controlo apertado deve-se à tentativa de combate ao tráfico ilícito destas 

substâncias, isto porque possuem risco de dependência12.  

 

4.1.3. Regimes de Comparticipação 

São vários os medicamentos que são sujeitos a comparticipação podendo essa 

comparticipação ser feita por entidades privadas (subsistemas de saúde privados) ou públicas (o 

SNS – que abrange todos os utentes).  

A comparticipação de medicamentos pelo Estado pode ser feita através de um regime geral e 

de um regime especial8. No regime geral, o Estado suporta uma percentagem do PVP dos 

medicamentos (que depende da classificação farmacoterapêutica do medicamento em questão) 

de acordo com os escalões: escalão A – 90%; escalão B – 69%; escalão C – 37%; escalão D – 

15%8,13. Relativamente ao regime especial a percentagem de comparticipação depende do 

beneficiário, das patologias ou grupos especiais de utentes8. Uma vez que existe legislação 

própria relativa à comparticipação de medicamentos usados para tratar certas patologias ou em 

grupos especiais de utentes o valor de comparticipação é variável e está definido nessa mesma 

legislação8. No caso de “…pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes a 
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retribuição mínima mensal garantida em vigor no ano civil transato ou 14 vezes o valor do 

indexante dos apoios sociais em vigor, quando este ultrapassar aquele montante …” a 

comparticipação do Estado é acrescida de 5% no escalão A e de 15% nos restantes escalões. Para 

além de que têm direito a 100% de comparticipação para os medicamentos, inseridos em 

qualquer escalão, desde que o PVP do mesmo seja inferior ou igual ao 5º preço mais baixo do 

grupo homogéneo em que se insere8,14.  

No caso dos produtos destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus o SNS comparticipa as 

agulhas, seringas e lancetas em 100% e as tiras-teste para a determinação da glicemia, cetonúria 

e cetonemia em 85%; em relação aos medicamentos manipulados que sejam comparticipados 

esta entidade faz a comparticipação de 30% do PVP8. 

Em relação à FSM, as entidades privadas mais comumente referenciadas pelos utentes são: o 

“Serviço de Assistência Médico-Social (SAMS) do Sindicato dos Bancários Norte”, o “Serviço 

de Assistência Médico-Social do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SAMS 

Quadros)”, a “Administração dos Portos do Douro e Leixões (APDL)” e o “Instituto de Ação 

Social das Forças Armadas (IASFA)”. Quando um utente é beneficiário de algum destes 

subsistemas de saúde privados tem de se introduzir essa informação no Sifarma®, 

independentemente do tipo de receita que possua. 

Tive a possibilidade, durante o meu estágio, de dispensar medicamentos prescritos em 

receitas comparticipadas por alguns destes organismos. 

 

4.1.4. Medicamentos Genéricos e Sistema de Preços de Referência 

Um medicamento genérico define-se como um “medicamento com a mesma composição 

qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma farmacêutica e cuja 

bioequivalência com o medicamento de referência haja sido demonstrada por estudos de 

biodisponibilidade apropriados”15. 

O preço de referência é o “valor sobre o qual incide a comparticipação do Estado no preço 

dos medicamentos incluídos em cada um dos grupos homogéneos”. Tendo em conta todos os 

medicamentos que fazem parte de cada grupo homogéneo, este preço de referência corresponde 

à média dos cinco PVP mais baixos existentes no mercado16. 

 

4.1.5. Receituário e Faturação 

A farmácia deve, todos os meses, enviar as receitas do SNS ao Centro de Conferências de 

Faturas, situado na Maia, e as receitas dos restantes organismos à Associação Nacional das 

Farmácias. No caso de os organismos rejeitarem determinadas receitas estas voltam de novo para 

a farmácia juntamente com a justificação do motivo da devolução. É ainda possível, nesta altura, 
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haver a correção do erro por parte da farmácia, caso esta seja exequível, devendo ser enviadas 

no mês seguinte. 

Para que estas situações não ocorram deve-se ter muita atenção quando se está a conferir a 

presença de todos os elementos necessários para a receita ser aceite. Para além de todos os 

aspetos já referidos no tópico 4.1.1. que devem estar presentes em cada tipo de receita também 

é necessário, aquando a dispensa de pelo menos um MSRM comparticipado, imprimir no verso 

da receita (no caso das receitas manuais ou eletrónicas materializadas) o documento de faturação 

onde constam as seguintes informações: Denominação Comum Internacional de cada 

medicamento comparticipado e o seu código nacional do produto, o preço total de cada 

medicamento e o respetivo encargo para o utente e a comparticipação do Estado, as declarações 

e a assinatura do utente, o carimbo da farmácia, a data da dispensa e a assinatura do PS que aviou 

a receita. Notar que nestes dois tipos de receitas mencionadas se a comparticipação não for feita 

pelo SNS deve-se adicionalmente fotocopiar a receita para que seja possível imprimir no seu 

verso outro documento de faturação, este relativo à comparticipação feita pelo subsistema 

privado em questão, e que deve ser enviado no final do mês à Associação Nacional de Farmácias.  

Nas receitas eletrónicas desmaterializadas em que a comparticipação é feita por organismos 

diferentes do SNS o Sifarma® emite um talão (com a informação da dispensa e com a respetiva 

comparticipação efetuada por aquele subsistema de saúde privado) que deve ser assinado pelo 

utente e anexado à fotocópia do cartão de beneficiário. Notar que se o organismo for o SNS toda 

a informação necessária para que se proceda à devolução monetária à farmácia é 

automaticamente remetida ao Centro de Conferências de Faturas após a dispensa da medicação.  

Tanto as receitas como os talões são guardados em local próprio de modo a que durante o 

mês sejam organizadas por organismo de faturação em lotes de 30 receitas.  

No final de cada mês faz-se então o fecho do receituário. Nesta etapa é necessário emitir o 

verbete de identificação do lote, em triplicado, que corresponde a um resumo do lote e que deve 

ser rubricado, carimbado e anexado ao referente lote. É também emitida a Relação de Resumos 

de Lote e a Fatura Final Mensal para cada entidade. Estes são também assinados, carimbados e 

datados pelas responsáveis, havendo posterior envio às entidades acima referidas. 

 

4.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Os MNSRM são aqueles em que não se aplica nenhuma das condições dispostas 

relativamente aos MSRM e, na sua maioria, são não comparticipáveis (há exceções referidas na 

legislação que define o regime de comparticipação do Estado no preço dos medicamentos)15. 

Estes podem ser usados, de uma forma responsável e com orientação opcional de um PS, com o 

objetivo de aliviar e tratar problemas de saúde menores – prática designada de automedicação17. 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária – Farmácia Santa Marinha 

                          Beatriz Alexandra Ribeiro Pereira ׀ Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto                          17 

  

Dentro da classe dos MNSRM ainda existe uma subcategoria que se designa de medicamentos 

não sujeitos a receita médica de venda exclusiva em farmácia que possui uma regularização 

própria e que se inserem nesta classe devido às suas IT ou ao perfil de segurança18.  

Contudo, cada vez mais se assiste à toma de MNSRM de uma forma descontrolada. Nestes 

casos, a indicação farmacêutica adquire uma importância vital. É pois dever do farmacêutico, 

aquando a dispensa de um destes medicamentos, garantir que o utente percebeu qual a IT do 

medicamento, qual a posologia a seguir e quais os possíveis efeitos adversos que da sua toma 

podem advir, isto é, incutir o uso racional do medicamento. 

 

4.3. Dispensa de outros Produtos Farmacêuticos 

4.3.1. Medicamentos e Produtos de Uso Veterinário 

Segundo o referido no DL n.º 314/2009, de 28 de outubro, os produtos e medicamentos 

veterinários estão sob responsabilidade da Direção Geral de Veterinária. Este define 

medicamento veterinário como “toda a substância, ou associação de substâncias, apresentada 

como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus 

sintomas …” e refere a legalidade da venda destes produtos pelas farmácias19. 

Durante o meu estágio a gerência da FSM decidiu alargar a variedade comercializada deste 

tipo de produtos pelo que foi-me pedido que fizesse uma síntese, para cada produto que iríamos 

ter na farmácia, sobre os animais em que se pode usar, a situação ou a doença para a qual devem 

ser usados e as indicações (farmacológicas e não farmacológicas) que se devem aconselhar no 

momento do atendimento (anexo XII). 

Em relação às vendas, os produtos mais solicitados são os desparasitantes de uso externo e 

interno, bem como anticoncecionais. 

 

4.3.2. Dispositivos Médicos 

Pode-se definir dispositivo médico como qualquer instrumento de saúde utilizado no 

diagnóstico, prevenção, tratamento ou controlo de um problema de saúde desde que os efeitos 

resultantes não sejam alcançados por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, 

apesar de que a sua função possa ser apoiada por esses mesmos meios20.  

A FSM possui uma vasta gama destes produtos, como: material de penso e sutura, testes de 

gravidez, material ortopédico, meias de compressão e descanso, algálias, seringas, frascos 

coletor de urina, entre outros. 
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4.3.3. Medicamentos Homeopáticos  

O DL nº 128/2013, de 5 de setembro, define medicamento homeopático como um 

“medicamento obtido a partir de substâncias denominadas stocks ou matérias-primas 

homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na 

sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num Estado membro, e que pode conter 

vários princípios”21.  

Apesar de não haver muita procura deste tipo de medicamentos, a FSM possui alguns 

medicamentos homeopáticos dos laboratórios Boiron®, como: Sedatif PC®; Oscillococcinum® e 

Magnésium 300+®. 

 

4.3.4. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal 

Produto cosmético pode ser descrito como: “qualquer substância ou mistura destinada a ser 

posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, (…) ou com os dentes 

e as mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, 

modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais”22.  

A FSM possui vários produtos cosméticos e de higiene corporal, como: os produtos para 

hidratação do corpo e rosto; produtos de higiene íntima; produtos de higiene oral (pastas, 

colutórios, escovas de dentes) e produtos usados para tratar/melhorar as rugas, as manchas e a 

acne. 

No início do estágio senti alguma dificuldade em aconselhar este tipo de produtos devido ao 

facto de estes serem pouco abordados ao longo do curso e também devido à diversidade de 

produtos disponíveis na farmácia. De modo a tentar melhorar o meu desempenho procurei 

observar os aconselhamentos dados pelas PS da FSM relativamente a estes produtos e também 

participei numa formação da Uriage®.  

 

4.3.5. Produtos para Alimentação Especial e Suplementos Alimentares  

Tanto os suplementos alimentares como os produtos para alimentação especial são 

considerados géneros alimentícios, contudo desempenham diferentes funções no organismo. 

Enquanto os últimos são “aqueles que, devido à sua composição especial ou a processos 

especiais de fabrico, se distinguem claramente dos alimentos de consumo corrente, …” sendo 

apropriados ao objetivo nutricional pretendido, os suplementos alimentares constituem fontes 

concentradas de determinados nutrientes, ou outras substâncias com efeito fisiológico ou 

nutricional, usados com o objetivo de complementar o regime alimentar do indivíduo que o 

usa23,24.  
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Na FSM foi-me possível fazer atendimentos onde tive de aconselhar este tipo de produtos, 

mais frequentemente os suplementos alimentares usados para combater o cansaço e melhorar a 

função cerebral.  

 

4.3.6. Produtos de Obstetrícia, Puericultura e Nutrição Infantil 

Os produtos de puericultura têm como função a promoção do conforto (relaxamento, higiene 

e sono) e desenvolvimento (alimentação e sucção) de bebés e crianças25. Estes produtos na FSM 

encontram-se, de forma propositada, junto dos produtos de nutrição infantil e dos produtos de 

obstetrícia com o objetivo de fomentar a realização de vendas cruzadas.  

A FSM possui uma vasta oferta tanto de produtos de nutrição infantil (farinhas lácteas, 

cereais, leites para lactentes, leites de transição e leites de crescimento) como de produtos de 

obstetrícia (soutiens de amamentação, cintas, cremes anti estrias e protetores de mamilo). 

 

5. Serviços Adicionais 

O DL n.º 307/2007, de 31 de agosto, possibilita a que as farmácias prestem serviços 

farmacêuticos (SF) que vão de encontro à promoção da saúde e do bem-estar dos utentes, sendo 

que estes encontram-se enumerados na Portaria n.º 1439/2007, de 2 de novembro4,26. 

Na FSM são prestados alguns serviços como: administração de vacinas não incluídas no 

Plano Nacional de Vacinação, administração de injetáveis, monitorização de parâmetros 

bioquímicos e/ou fisiológicos. A FSM ainda possui no seu leque de serviços adicionais consultas 

de nutrição, realizadas às quartas-feiras por uma nutricionista.   

Durante o estágio tive a oportunidade de ajudar alguns utentes na realização da medição da 

altura, peso, tensão arterial e pulsação. Relativamente à administração de injetáveis e vacinas e 

à realização dos testes bioquímicos (medição do colesterol total, dos triglicerídeos e da glicemia 

capilar) assisti várias vezes à execução dos mesmos pelas PS da farmácia, sendo que ainda me 

foi permitido a realização destes últimos. Durante a execução dos testes bioquímicos e durante 

a medição da tensão arterial a PS deve fazer um levantamento do historial de valores e medicação 

do utente, isto para que depois de analisar os resultados obtidos consiga fazer o melhor 

aconselhamento possível. O objetivo da FSM ao disponibilizar esta variedade de serviços é 

essencialmente a educação para a saúde, dando possibilidade a que cada indivíduo tenha controlo 

sobre as ações que afetam a sua saúde. 

A farmácia colabora ainda com a VALORMED (sociedade sem fins lucrativos) na recolha 

de: medicamentos que já não sejam usados ou fora de prazo; materiais utilizados no 

acondicionamento e embalagem dos produtos adquiridos (mesmo que ainda possuam restos de 

medicamentos) e acessórios (como: colheres e copos) usados para ajudar na administração dos 
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medicamentos27. A VALORMED é uma entidade que assume a gestão do Sistema Integrado de 

Gestão de Resíduos de Embalagens e Medicamentos através da colaboração e sinergia das 

farmácias mas também da indústria farmacêutica e distribuidores grossitas28,29. A FSM tem 

assim como objetivo consciencializar os seus clientes para a importância da recolha destes 

resíduos de modo a proteger o ambiente. 

 

6. Formações e Atividades Complementares  

O farmacêutico, enquanto PS, deve procurar manter atualizado o seu conhecimento científico 

nas mais variadas áreas de intervenção na farmácia. Uma boa maneira para o fazer é participando 

em formações sejam elas presenciais ou virtuais. A participação nestas permite ao profissional a 

atualização, desenvolvimento e revisão de conhecimentos bem como a obtenção de informação 

sobre novos produtos a serem comercializados pela farmácia. 

Durante o estágio tive a oportunidade de participar, no dia 1 de junho de 2017, no curso geral 

da Uriage® onde foram expostos não só os diversos produtos mas também os mecanismos de 

ação inerentes aos ingredientes ativos presentes em cada produto. O certificado encontra-se no 

anexo XIII.  

Relativamente às atividades complementares foi-me proposto a realização: 

 de dois folhetos promocionais (anexo XIV e anexo XV) para entregar aos clientes da 

FSM no mês de agosto e setembro, de modo a fazer destaque a alguns produtos;  

 da newsletter referente ao mês de agosto. Como esta atividade foi implementada nesse 

mesmo mês e não havendo tema pré-definido para abordar resolvi propor a “ansiedade 

e insónia” como assunto pois assim conseguiria abordar o uso das BDZ (um dos temas 

que vim a desenvolver como projeto) e de outros fármacos alternativos a estas (anexo 

XVI). Esta foi lançada no Facebook e também foi impressa para fornecer aos clientes da 

farmácia. 

 de documento com informação sintetizada sobre diversos produtos e medicamentos 

veterinários (tópico 4.3.1.) (anexo XII). 

 

Parte II - Projetos desenvolvidos durante o Estágio Curricular 

 

Projeto I - Dispensação Semanal da Medicação 

1. Contextualização do Tema e Objetivos 

Não foi preciso muito tempo desde o início do meu estágio na FSM para me aperceber que 

uma grande parte dos utentes frequentadores desta farmácia eram indivíduos idosos (≥ 65 anos), 

que habitualmente traziam consigo guias de tratamento extensas. Infelizmente, na maior parte 
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destes utentes foi fácil de constatar a confusão que sentiam para tentarem perceber quais os 

medicamentos que vinham prescritos nas guias, qual a IT dos mesmos, quais estavam realmente 

a necessitar e quais as respetivas posologias. Para além de que muitos eram os casos em que 

havia dificuldades em compreender a existência não só do medicamento de “marca”, mas 

também de genéricos para determinadas substâncias ativas prescritas. Muitos utentes, mesmo 

após uma explicação incansável dada pela PS que estava ao balcão não ficavam completamente 

elucidados. Durante alguns atendimentos ainda foi possível aperceber-me que alguns desses 

utentes viviam sozinhos, não possuindo ninguém que os auxiliasse no seu quotidiano nem que 

verificasse se estavam a tomar os medicamentos no horário certo e de forma correta. 

Devido ao conjunto de problemas relatados pensei em arranjar uma forma de tornar mais fácil 

o dia-a-dia destas pessoas. Decidi que um dos meus projetos seria a implementação na FSM do 

SF de Dispensação Semanal da Medicação (DSM).    

Com a realização deste projeto o objetivo era fornecer aos utentes, de qualquer idade, um SF 

que lhes permitisse obter uma grande parte da sua medicação organizada de uma forma segura, 

para vários períodos do dia, numa base semanal. 

 

2. Introdução 

Apesar das projeções apontarem para o aumento da população mundial, Portugal não tenderá 

a seguir este modelo. No nosso país ainda que se tenha verificado um aumento da longevidade 

da população esta tem vindo a diminuir com o envelhecimento, isto devido ao constante declínio 

da fecundidade. Comparando os censos verifica-se que o índice de envelhecimento (isto é, a 

relação entre a população idosa e a população jovem, definida como o quociente entre o número 

de indivíduos com idade superior ou igual a 65 anos e o número de indivíduos com idade 

compreendida entre os 0 e os 14 anos) aumentou de 102 idosos para cada 100 jovens em 2001 e 

128:100 em 2011. Os dados obtidos para o ano de 2013 ainda são mais preocupantes:136 idosos 

por cada 100 jovens (índice de envelhecimento de 136)30. 

Em relação à esperança de vida esta continuou a aumentar sendo que, não havendo alterações 

nas taxas de mortalidade observadas no momento, a esperança média de vida foi de 80 anos no 

período de 2011 a 2013. As projeções para 2060 contam que este número venha a aumentar30. 

Está-se a assistir ao envelhecimento demográfico progressivo da população. 

O cenário anteriormente exposto é visível no quotidiano das farmácias: grande parte dos 

atendimentos são realizados a utentes idosos, vulgarmente polimedicados.  

A polimedicação é algo frequente e que tende a aumentar com a idade. As faixas etárias mais 

elevadas possuem uma elevada prevalência de doenças crónicas e de comorbilidades médicas. 

A polimedicação neste tipo de indivíduos mostrou estar associada ao aumento do risco de RA 
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medicamentosas e de hospitalizações evitáveis, para além de ter demonstrado estar também 

relacionada com o desenvolvimento e deterioração de síndromes geriátricas (quedas, delírios, 

incontinência urinária, comprometimento cognitivo). Tudo isto resulta num aumento das 

despesas financeiras a nível dos cuidados de saúde tanto para os utentes como para o sistema de 

saúde. É estimado que o valor gasto, por ano, no tratamento de RA medicamentosas e de erros 

de prescrição seja de cerca de 745 milhões de euros31. 

Existem vários estudos que indicam diferentes valores para a prevalência da polimedicação. 

Esta situação é explicada pelos diferentes critérios aplicados e pelo local onde esses estudos são 

realizados. Alguns exemplos: 

 Nos Estados Unidos da América, dos indivíduos com idade superior ou igual a 70 anos, 

60% fazem uso de 5 ou mais medicamentos e cerca de 20% fazem uso de 10 ou mais 

medicamentos32; 

 Dos 150 pacientes (com idade compreendida entre 65-100 anos) que consentiram a sua 

participação num estudo, entre outubro de 2004 e fevereiro de 2005, no Departamento 

de Medicina Geriátrica do Centro Médico Universitário de Utrecht (Holanda) verificou-

se que o uso médio de fármacos era de 6 ± 3 por dia e que a polimedicação estava 

presente em 61% deste grupo de indivíduos33; 

 Entre 1 e 31 de março de 2009 na urgência do Centro Médico Flinders (Adelaide, no sul 

da Austrália) foram avaliados os padrões de uso de medicamentos e a existência, ou não, 

da polimedicação nos utentes que foram admitidos nesse período de tempo nessa 

unidade. Os resultados a salientar é que das 200 pessoas que participaram no estudo 158 

delas possuíam idade superior ou igual a 65 anos. Para além disso, 81% desses pacientes 

estavam a tomar 5 ou mais medicamentos34. 

 Entre fevereiro e julho de 2014 verificou-se que a prevalência da polimedicação 

(definida como a toma de 5 ou mais medicamentos) em indivíduos com idade superior 

ou igual a 60 anos e que tiveram alta hospitalar do Hospital Universitário de Sultan 

Qaboos (Muscat, Omã) era de 76,3%, numa amostra constituída por 431 pacientes35; 

 Das 51 pessoas, polimedicadas e que possuíam idade superior a 60 anos, que 

frequentavam um centro de dia em Olhão, 63% usavam 5 ou mais medicamentos e 6% 

utilizavam mais de 10 medicamentos36. 

É de realçar que muitos destes estudos não incluem os medicamentos usados pelos utentes, 

mas que não são prescritos pelo médico, como o caso dos suplementos vitamínicos ou os 

MNSRM. A explicação para esta exclusão passa pelo facto da informação obtida sobre os 

MNSRM ser relativa à população no geral. 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária – Farmácia Santa Marinha 

                          Beatriz Alexandra Ribeiro Pereira ׀ Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto                          23 

  

Com estes exemplos consegue-se perceber a alta prevalência desta prática, apesar da 

definição de polimedicação ainda não ser unânime. Contudo o mais importante, e que merece 

reflexão cuidada, é que ao balcão de uma farmácia nem sempre é possível prestar o melhor 

aconselhamento farmacêutico seja devido ao desinteresse do utente seja pela inquietação dos 

outros utentes que aguardam a sua vez para serem atendidos.  

A existência do SF de DSM – um SF que se insere na promoção do bem-estar e contribui 

para a saúde dos utentes vai de encontro ao estabelecido no regime jurídico das farmácias 

comunitárias4. Deste modo torna-se mais fácil para os PS de uma farmácia fazerem o correto 

acompanhamento farmacológico do indivíduo, o que possibilita um controlo mais eficaz do 

estado de saúde dos utentes. 

 

3. Dispensa Semanal da Medicação 

A DSM permite a preparação da medicação que possua forma farmacêutica sólida e que seja 

de uso oral e com posologia predeterminada por períodos semanais, disponibilizada com o 

intuito de facilitar o uso racional do medicamento. Para além disso, garante que o doente receba 

a sua medicação de um modo seguro e contribui para a promoção da adesão à terapêutica37. De 

notar que medicamentos que tendo forma farmacêutica sólida e que sejam de uso oral, mas que 

sejam de uso esporádico, fotossensíveis ou que tenham um PV inferior a 28 dias não são 

contemplados neste serviço38.  

A implementação deste serviço permite que este venha a ser usufruído por qualquer pessoa 

interessada, contudo reveste-se ainda de maior valor nas seguintes situações: doentes 

polimedicados, com posologias complexas, sem acompanhamento familiar ou institucional, 

analfabetos e idosos (≥65 anos)38. Assim consegue-se perceber o grande impacto que a DSM 

poderá vir a ter a nível social.  

Na FSM e na FCC qualquer pessoa que queira usufruir deste serviço terá que comparecer a 

uma entrevista farmacêutica inicial, realizada na farmácia, na qual o utente recebe toda a 

informação relativa ao serviço disponibilizado e tira todas as suas dúvidas de como se irá 

processar. Terá também que assinar a Declaração de Consentimento Informado (anexo XVII) 

autorizando a farmácia a utilizar o serviço de DSM para aquele utente em concreto39. Para além 

disso é nessa entrevista inicial que se faz a recolha de todos os dados clínicos e pessoais 

necessários38. Depois desta entrevista faz-se a análise do perfil terapêutico do utente em questão 

para se descobrir se existe algum problema relacionado com a medicação. Se se detetar algum 

deve-se entrar em contato com o doente ou com o prescritor (dependendo da situação) para se 

tentar resolver a situação. É importante que as intervenções e os resultados obtidos referentes à 

resolução destes problemas fiquem documentadas (anexo XVIII)38.  
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Os dispensadores semanais da medicação (figura 2) usados são blisters que se encontram 

organizados em vários dias da semana e, para 

cada dia, há subdivisões que correspondem aos 

diferentes momentos da toma. Em cada blister 

semanal são colocados os dados pessoais do 

utente a que se destina, não havendo assim 

margem para dúvidas. É importante salientar 

que logo após se terem colocado os vários 

medicamentos no local correto do blister este 

é selado. As grandes vantagens destes 

dispositivos são o facto de serem fáceis de 

transportar e utilizar e serem descartáveis (não 

sendo necessário a desinfeção dos mesmos). 

Aquando da preparação da DSM é 

indispensável que haja dupla verificação, por 2 

profissionais diferentes, de modo a anular 

possíveis discrepâncias entre a medicação 

prescrita e a medicação efetivamente dispensada. Este processo de preparação e verificação deve 

sempre ficar documentado (anexo XIX)38. 

Semanalmente o utente deve trazer à farmácia toda a sua medicação que seja admissível a 

este SF, para que se proceda à preparação do dispensador. Nesse momento para além da entrega 

do novo blister também é possível ao PS fazer um acompanhamento farmacológico mais 

minucioso da terapêutica e sua adesão. É também responsabilidade do paciente informar a 

farmácia de qualquer alteração ocorrida no seu tratamento, de modo a que este se encontre 

sempre atualizado. 

De modo a promover este SF foi feita uma visita ao centro de saúde de Santa Marinha do 

Zêzere de modo a informar os médicos da existência deste novo serviço na farmácia para que 

estes detetassem casos de utentes em que seria uma mais-valia a implementação deste serviço e 

os redirecionassem para a farmácia. Foi também elaborado um panfleto informativo que foi 

afixado na farmácia de modo a divulgar a existência deste serviço (anexo XX) e foi criado um 

procedimento operacional normativo, dirigido aos PS da farmácia, para que fosse possível a 

certificação do correto funcionamento deste serviço (anexo XXI). 

É importante referir que para a implementação deste SF foi necessário que a proprietária da 

farmácia fizesse um pedido de autorização ao INFARMED.  

Figura 2 - Dispensador Semanal da Medicação. 
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Os blisters e o restante material necessário para a sua selagem e realização da DSM foram 

comprados à empresa Venalink®. Em relação ao sistema de selagem optou-se pelo sistema a frio 

por ser mais económico e exequível para o reduzido número de utentes que pensávamos vir a ter 

no início da sua implementação.  

 

4. Resultados/Conclusão 

Apesar das inúmeras vantagens que a DSM possa vir a trazer aos clientes da FSM e da FCC 

não houve nenhum utente, até ao final do meu estágio, que tenha solicitado este SF. Apesar 

disso, alguns utentes procuraram obter mais informações sobre o assunto, muitos deles referindo 

que seria uma grande ajuda no seu dia-a-dia. Esta situação fez com que a equipa da FSM e FCC 

refletisse sobre o assunto de modo a tentar perceber o que poderá ter corrido mal para que não 

houvesse adesão ao SF. Algumas hipóteses surgiram: 

 O custo associado, apesar de o julgarmos um valor justo, poderá ter sido um 

condicionante, por os rendimentos de uma grande parte dos utentes ser baixo. 

 O processo de divulgação do SF (com a criação de um panfleto) poderá não ter sido a 

melhor forma de sensibilizarmos os utentes. Uma hipótese alternativa que 

provavelmente poderia ter surtido melhores resultados na divulgação do serviço seria o 

de informar o utente, com recurso ao diálogo, explicando muito resumidamente em que 

consistia o serviço e as principais vantagens, e depois fazer a entrega do panfleto. 

 Alguns utentes poderão não ter encarado da melhor forma o facto de ser necessário terem 

de vir à farmácia 1x/semana para trazer as caixas com todos os medicamentos e terem 

de passar um pouco do seu tempo a dialogar com o PS de modo a que este faça um 

acompanhamento mais aprofundado da sua terapêutica, ou ter de esperar pela preparação 

de novo blister para a semana seguinte. 

Apesar de julgarmos que os utentes estão conscientes de que a farmácia não é apenas um 

espaço onde se vendem medicamentos, havendo muitos utentes que recorrem à mesma mais 

facilmente do que a um consultório médico de modo a obterem soluções para os seus problemas 

de saúde ou para as suas dúvidas, ainda há muitos pontos onde se tem de evoluir na 

implementação de ações que contribuam para a saúde e bem-estar dos utentes. É de realçar que 

as farmácias possuem 2 grandes vantagens que facilitam a implementação deste tipo de serviços: 

a proximidade com a população e a confiança que a maior parte da população vê nos PS que 

trabalham na farmácia. 

Contudo, para este tipo de ações terem efeitos positivos é necessário, para além da existência 

de uma boa relação do farmacêutico com o utente, que haja uma abordagem multidisciplinar 

entre os vários PS e o SNS. 
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Projeto II - Benzodiazepinas e Fármacos Análogos 

1. Contextualização do Tema e Objetivos 

Os psicofármacos, um dos grupos farmacoterapêuticos onde se gasta mais dinheiro em 

Portugal, possui 4 subgrupos: 1) Ansiolíticos, Sedativos e Hipnóticos; 2) Antipsicóticos; 3) 

Antidepressores e 4) Lítio40. As BDZ e fármacos análogos pertencem ao primeiro subgrupo 

referido41. 

A análise do consumo dos psicofármacos, no nosso país, entre 2000 e 2009 segundo a Dose 

Diária Definida do fármaco por 1000 habitantes/dia (DHD) permite perceber que o subgrupo 

mais consumido é o dos Ansiolíticos, Sedativos e Hipnóticos42. Apesar das BDZ e fármacos 

análogos serem um dos grupos de fármacos mais usados em Portugal podem representar um 

grave problema de saúde pública. 

Estes fármacos têm várias IT, porém a maior parte dos utentes que os procuram utilizam-nos 

para tratamento da ansiedade e da insónia. Esta realidade também é bem notória na FSM. 

Para agravar a situação deparei-me com muitos atendimentos em que o utente para além de 

dar a entender que fazia uso deste tipo de medicação de forma crónica também solicitava a 

dispensa da mesma sem possuir qualquer receita médica. Quando o PS insistia na necessidade 

de uma receita para fornecer tais fármacos, muitos dos utentes referiam não ser necessária visto 

fazerem uso desta medicação há muito tempo. Este cenário veio incrementar mais a minha 

preocupação sobre este assunto. 

Deste modo foi fácil perceber que o uso das BDZs e de fármacos análogos seria um assunto 

que teria impacto nos utentes da FSM e da FCC e portanto resolvi apostar nele como 2º projeto. 

Mais concretamente: fiz um inquérito (anexo XXII) que solicitei que fosse respondido por 

qualquer pessoa que se dirigisse à farmácia para comprar (tendo ou não realizado a compra) de 

BDZ ou fármacos análogos (zolpidem) e também realizei um vídeo, onde todas as PS participam, 

de modo a explicar de uma forma clara o que são as BDZ, quais as suas IT, os seus efeitos 

adversos, qual a duração dos tratamentos, entre outros tópicos relacionados. Este vídeo ficou 

disponível no Facebook e foi exposto na FSM de modo a que mais utentes conseguissem ter 

acesso.  

Os objetivos principais destas ações foram: a consciencialização dos indivíduos relativamente 

às implicações do uso destes fármacos e a exposição do cenário atual sobre o consumo destes 

fármacos pelos indivíduos que frequentam a FSM. 

Notar que o zolpidem é o único fármaco análogo às BDZ, que não possuí a mesma estrutura 

química que as BDZ, mas ativa os mesmos recetores e possui as mesmas ações farmacológicas, 

atualmente comercializado no nosso país, sendo indicado para o tratamento de “distúrbios do 

sono que sejam graves, incapacitantes ou que causem ansiedade”43.  
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2. Benzodiazepinas e Fármacos Análogos 

As principais utilizações das BDZ são o tratamento da insónia e ansiedade. Contudo é 

importante realçar que nem sempre o tratamento destas situações passa pela utilização de 

fármacos, nomeadamente as BDZ hipnóticas (usadas no tratamento da insónia) e as BDZ 

ansiolíticas (usadas no tratamento da ansiedade)44.  

A ansiedade é um estado caracterizado frequentemente por sentimentos de insegurança, stress 

e inquietação, que geralmente estão associados a alterações físicas como: tremores, aumento dos 

batimentos cardíacos, pressão arterial e sudação, xerostomia e perturbações visuais. Respostas 

que fazem parte da condição humana e com certeza que toda a gente já sentiu em algum momento 

da sua vida. É importante realçar que a ansiedade deve ser tratada farmacologicamente quando 

é patológica, mas mesmo este tratamento deve ser acompanhado de medidas não farmacológicas 

como: comunicar regularmente com outros indivíduos, ter uma boa higiene do sono, fazer uma 

boa organização e gestão do tempo ou adotar técnicas de relaxamento e meditação45.  

A insónia pode ser definida como a dificuldade em adormecer e/ou em manter o sono46. A 

primeira atitude a tomar para tentar resolver o problema é optar por adotar as seguintes medidas 

de higiene do sono: reduzir as luzes de toda a casa 1 hora antes de ir dormir; fazer exercícios de 

respiração e relaxamento; 30 minutos antes de ir dormir realizar uma atividade que o relaxe 

(ouvir música ou ler); estabelecer horários fixos para dormir; tomar um banho quente 1-2 horas 

antes de se ir deitar e praticar exercício físico regularmente47. Para além disto ainda se pode 

recorrer à terapia da luz (consiste em colocar o indivíduo próximo de uma caixa de luz específica 

sendo que essa luz tem como função imitar a luz exterior, de modo a ajudar no restauro do ciclo 

circadiano) antes de se optar pelas medidas farmacológicas48. É essencial salientar que o 

indivíduo que faça uso de qualquer BDZ hipnótica deve fazê-lo exclusivamente quando prescrita 

pelo médico e não deve descurar as abordagens não farmacológicas49. 

 

2.1.  Perspetiva Histórica 

A primeira BDZ, o clordiazepóxido (Librium® em 1960), foi descoberta por serendipismo em 

1955 por Leo Sternbach50. Este fármaco mostrou possuir efeitos sedativos, anticonvulsivantes e 

relaxantes musculares. Seguiu-se a síntese, pelo mesmo cientista, do diazepam (Valium® em 

1963), que apresentava uma duração de efeito mais curto. A terceira BDZ já foi sintetizada por 

Stanley C. Bell, o oxazepam (Serax®), que apesar de possuir estrutura idêntica ao diazepam 

possui uma ação farmacológica mais semelhante ao clorodiazepóxido51,52. A partir daqui mais 

de 2 mil BDZ foram sintetizadas, contudo poucas mais de 40 são comercializadas50,53.  

A entrada no mercado desta classe de fármacos veio retirar o protagonismo dos sedativos e 

hipnóticos na altura usados: os barbitúricos, a reserpina e o hidrato de cloral, visto terem 
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demonstrado ser mais seguros e eficazes, não aparentando tanta propensão para causar 

dependência51. É importante realçar que uma das grandes vantagens das BDZ é a de não 

possuírem como efeito adverso a depressão respiratória, um efeito colateral grave dos 

barbitúricos e que foi responsável por um elevado número de mortes e o seu desuso51. 

 

2.2. Consumo em Portugal e no Mundo 

A análise dos dados do consumo de psicofármacos prescritos e dispensados em regime de 

ambulatório à população que utilizou o SNS, entre 2000 e 2012, em Portugal permite concluir 

que o subgrupo dos ansiolíticos, sedativos e hipnóticos é o que apresenta ser mais utilizado 

comparativamente a todos os outros subgrupos de psicofármacos, e que esse consumo aumentou 

6% durante os últimos 12 anos. A comparação do consumo deste subgrupo de psicofármacos 

com outros países (Noruega, Itália e Dinamarca) permite verificar que Portugal é o país a 

apresentar o consumo mais elevado: 96 DHD em oposição a 62 DHD, 53 DHD e 31 DHD, 

respetivamente. É ainda relevante realçar que na maior parte destes países europeus tem-se 

verificado uma estabilização, ou até mesmo uma redução, do consumo de ansiolíticos, sedativos 

e hipnóticos54. 

Em relação à situação mundial: 

 O consumo de BDZ nos Estados Unidos da América no ano de 2012 rondava as 37,6 

prescrições por 100 pessoas, sendo que a região do Sul foi onde se obtiveram valores 

mais elevados55. 

  Um estudo feito para avaliar o consumo de BDZ no Uruguai, durante 2010 e 2012, 

revelou um elevado consumo de BDZ, com DHD global de 73,7656. 

 Em Espanha, o consumo de BDZ aumentou de 56,7 DHD em 2000 para 89,3 DHD em 

201257. 

 Em França verificou-se uma diminuição, de forma ininterrupta, do consumo de BDZ de 

90,8 DHD em 2001 para 81,2 DHD em 2008. Contudo, de 2008 até 2012 tem-se 

observado oscilações e entre 2010 e 2012 houve uma retoma no consumo58. 

 

2.3.  Mecanismo de Ação  

Foram os investigadores Möhler e Okada os responsáveis por descobrir, em 1977, quais os 

recetores onde as BDZ se ligavam de modo a produzir a sua ação farmacológica. Estes recetores, 

atualmente conhecidos como recetores GABAA, mostraram ser saturáveis, estéreo-seletivos e 

com elevada afinidade para estes fármacos51. Contudo, as BDZ não se conseguem ligar a todos 

os recetores GABAA. 
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O ácido γ-aminobutírico (GABA) é o principal neurotransmissor inibitório do Sistema 

Nervoso Central que tem a capacidade de ativar não só os recetores GABAA mas também os 

GABAB e GABAC, sendo que os recetores do tipo A e C são recetores ionotrópicos e o recetor 

do tipo B é metabotrópico. No caso das BDZ, estes compostos só conseguem exercer ação 

quando se ligam aos recetores GABAA, sendo os do tipo B e C insensíveis à ação destes 

fármacos59,60,61. 

Em relação aos recetores GABAA estes encontram-se frequentemente nas sinapses. Este tipo 

de recetores são canais iónicos constituídos por 5 subunidades de que formam um canal 

permeável ao ião cloro e possuem, para além do local de ligação das BDZ, outros locais 

alostéricos onde 

se podem ligar 

outros 

compostos 

como: os 

barbitúricos, 

esteroides e o 

álcool (figura 

3)44,59,61,62.  

São definidos 

como locais 

alostéricos visto 

permitirem a 

ligação de outras 

moléculas que 

não o agonista (o 

GABA). A 

ligação das BDZ ao seu local alostérico irá ter como consequência o aumento da afinidade do 

recetor para o neurotransmissor, enquanto a ligação dos barbitúricos ao seu local alostérico irá 

conduzir ao prolongamento da abertura do canal de cloro60.  

Relativamente às subunidades que podem constituir este subtipo de recetor, podem ser de 7 

tipos (α, β, γ, δ, ε, π e θ) tendo algumas delas várias isoformas: α1-6, β1-3 e γ1-3. As diversas 

subunidades ao serem combinadas entre si produzem uma enorme diversidade de subtipos de 

recetores GABAA, que se encontram distribuídos de forma distinta no Sistema Nervoso Central 

e possuem propriedades farmacológicas específicas59,63.  

Figura 3 - Recetor GABAA. 

↑ - Aumento do fluxo do ião cloro;  

↓ - Diminuição do fluxo do ião cloro; 

↔ - Retorno do ião cloro ao estado de repouso. 
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O recetor GABAA mais expresso no Sistema Nervoso Central é constituído pelas subunidades 

α1, β2 e γ2 numa estequiometria de 2:2:1, respetivamente59. 

O local alostérico das BDZ encontra-se entre uma subunidade α e uma subunidade γ, local 

que está presente na maior parte dos recetores GABAA, enquanto que o GABA se liga à 

subunidade β e a uma subunidade α. Como é possível observar na figura 3 o recetor possui dois 

locais para o GABA se ligar mas só possui um para a BZD59. Sabe-se também que se estiver 

presente a subunidade α4 ou a α6 a BDZ não conseguirá exercer ação pois em vez de possuírem 

um resíduo de histidina, em sua substituição, possuem um resíduo de arginina. Nos casos da 

presença das subunidades α1, α2, α3 e α5 estas são portadoras dos resíduos de histidina H101, 

H101, H126 e H105 (respetivamente) nesse local específico, pelo que as BDZ conseguirão 

exercer as suas ações59. As funções que as BDZ exercem dependem predominantemente da 

isoforma da subunidade α60. Se o recetor GABAA possuir a subunidade α1 os resultados 

observados serão amnésia, sedação e atividade anticonvulsiva; se for a subunidade α2 os efeitos 

causados serão ansiolíticos, miorelaxantes e anticonvulsivos; se for a subunidade α3 os efeitos 

observados serão ansiolíticos e miorelaxantes; com a subunidade α5 os efeitos produzidos serão 

anticonvulsivos e no alívio da dor51,64.  

As BDZ conseguem aumentar a afinidade do recetor GABAA para o GABA. Pensa-se que tal 

aconteça devido a uma mudança na conformação do recetor. Contudo, o mecanismo que leva ao 

aumento dessa afinidade ainda é discutido. Estudos realizados mostram que o diazepam desloca 

o equilíbrio do canal para o estado aberto, aumenta a condutância do canal e a sua probabilidade 

de abertura; as BDZ aumentam a taxa de associação de GABA para além de diminuem a taxa de 

dissociação e o flunitrazepam tem a capacidade de dessensibilizar o recetor e diminuir a sua 

desativação em cerca de 50%59. 

Esse aumento da afinidade conduz a uma maior probabilidade do canal de cloro se encontrar 

aberto permitindo assim a passagem de mais iões cloreto através da membrana, originando 

hiperpolarização neuronal e redução da excitabilidade do neurónio pós-sináptico ou outra célula 

alvo. As BDZ não conseguem ativar os canais de cloro de uma forma direta, sendo necessário a 

presença do neurotransmissor63. 

É importante ainda realçar que não são só as BDZ, moduladores alostéricos positivos, que se 

podem ligar ao mesmo local de ligação das BDZ. Há ainda mais 2 grupos de fármacos que o 

conseguem fazer: os moduladores alostéricos negativos e os antagonistas. Os moduladores 

alostéricos negativos, também designados de agonistas inversos; causam ansiedade, convulsões 

e reduzem a afinidade do recetor para o GABA. Os antagonistas, como o flumazenilo, não 

alteram a afinidade do recetor para o GABA, contudo ocupam o local onde as BDZ se ligam, 

pelo que haverá competição com estes fármacos que atuam como antagonistas competitivos. 
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Deste modo é fácil perceber a vantagem de usar o flumazenilo em casos de overdose por 

BDZ59,65. 

 

2.4. Relação Estrutura-Atividade e Classificação das Benzodiazepinas 

As BDZ (figura 4) possuem na sua constituição um 

anel benzeno (anel A) que se encontra fundido com um 

anel diazepina (anel B) constituído por sete membros 

sendo dois deles átomos de azoto65. Na maioria das 

BDZ esse anel B é um anel 1,4-diazepina pelo que se 

fala em 1,4-benzodiazepinas. Para além deste tipo de 

BDZ ainda existem as: 1,2-benzodiazepinas, 1,3-

benzodiazepinas, 1,5-benzodiazepinas e 2,3-

benzodiazepinas. Contudo, são as 1,4-benzodiazepinas 

que são possuidoras das propriedades 

anticonvulsivantes, ansiolíticas e relaxantes 

musculares. Outro aspeto importante é a existência de 

um substituinte 5-arilo (anel C) em quase todas as BDZ consideradas relevantes na prática 

clínica66. 

Em relação às substituições estas são muito importantes e podem ocorrer nos seguintes locais 

das BDZ: posição 7 do anel A, posições 1, 2, 3 e 4 do anel B e posição 2’ do anel C65. Um 

exemplo é a introdução na posição 3 do anel B de um grupo hidroxilo que permite uma mais 

rápida metabolização por glucoronização o que origina mais rapidamente metabolitos inativos, 

ou seja, as BDZ que possuam essa substituição nessa posição (oxazepam e lorazepam) têm uma 

duração de ação e uma potência menor. A utilização destas BDZ pode ser vantajosa em casos 

em que possivelmente a via oxidativa hepática estará danificada como em: utentes idosos, 

polimedicados ou com alterações a nível hepático67.  

No que se refere à classificação das BDZ estas podem ser subdivididas em 3 grupos de acordo 

com o tempo de semi-vida:  

 BDZ de curta duração (exemplo: triazolam) → tempo de semi-vida menor do que 6 

horas; 

 BDZ de duração intermédia (exemplo: alprazolam) → tempo de semi-vida entre 6 a 20 

horas; 

 BDZ de longa duração (exemplo: diazepam) → tempo de semi-vida maior do que 20 

horas61. 

 

Figura 4 - Estrutura geral das 

benzodiazepinas. 
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2.5.  Utilizações Terapêuticas e Períodos de Utilização Indicados 

Apesar das BDZ serem frequentemente prescritas para tratar a insónia e estados ansiosos, elas 

possuem mais IT como: tratamento da abstinência alcoólica e a anfetaminas, tratamento de 

distúrbios convulsivos, adjuvantes da anestesia (devido à capacidade de causarem amnésia 

anterógrada, ou seja, indivíduo não é capaz de preservar a memória recente), tratamento dos 

espasmos musculares, terrores noturnos e sonambulismo (em crianças)44,50. Para além disso 

ainda existem usos off-label: prurido e soluços difíceis de tratar; síndrome das pernas inquietas; 

dor neuropática; náuseas e vómitos; distúrbios do movimento induzidos por fármacos; agitação 

terminal e agitação psicótica aguda60,68,69,70.  

Pensa-se que os efeitos ansiolíticos se devam ao facto das BDZ exercerem ação nos recetores 

do sistema límbico e na substância cinzenta central o que conduz à diminuição da atividade dos 

neurónios colinérgicos, noradrenérgicos e serotoninérgicos, que se encontram ativos em 

situações que causam inquietação71.  

O tratamento da ansiedade com este tipo de substâncias só deve ser feito quando esta assume 

um carácter patológico e se prescritas por um clínico. É de notar que atualmente as diretrizes 

internacionais recomendam como tratamento de 1ª linha para a ansiedade os inibidores seletivos 

da recaptação de serotonina e inibidores da recaptação de serotonina/norepinefrina em vez de 

BDZ61.  

Segundo as Normas da Direção-Geral de Saúde mesmo que se opte pela toma de BDZ estas 

devem ser usadas por um período de tempo limitado sendo este de 8 a 12 semanas no caso de 

tratamento da ansiedade patológica (este período contabiliza o período de descontinuação). O 

motivo para este intervalo de tempo ser tão reduzido passa pela capacidade das BDZ causarem 

tolerância, dependência e alterações psicomotoras. É essencial realçar que pode haver 

necessidade de se alongar este período de tempo, porém tal só deve ser feito após reavaliação da 

situação em consulta especializada71,72. 

Relativamente ao uso das BDZ para tratamento da insónia patológica estas devem também, 

segundo a mesma norma, ser utilizadas por curtos períodos de tempo: no máximo 4 semanas, 

incluindo o período de descontinuação71. As BDZ são capazes de causar sedação e induzir o 

sono devido à capacidade de se ligarem aos recetores GABAA que possuam a subunidade α1 na 

sua constituição. Estes recetores estão localizados na área cinzenta reticular do mesencéfalo, no 

centro de vigília, e após ligação ao recetor são responsáveis por diminuir: o tempo de latência, o 

número de despertares e o tempo que a pessoa permanece no estágio 4 do sono não REM, que 

corresponde ao sono mais reparador, o que a longo prazo constitui uma desvantagem. É habitual 

o uso de BDZ de ação rápida de modo a que o efeito pretendido ocorra em poucas horas, evitando 

assim o cansaço e a falta de lucidez ao acordar71. 
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2.6.  Efeitos Adversos, Dependência e Tolerância 

Ainda que as BDZ sejam consideradas fármacos terapeuticamente seguros não são isentas de 

efeitos adversos. Prejudicam as capacidades psicomotoras (capacidade de condução de 

veículos), causam tonturas, diminuem o estado de alerta, causam aumento de peso, visão dupla, 

hipotonia (que se pode manifestar através de ataxia e instabilidade), dor de cabeça, confusão, 

quedas, comprometimento cognitivo e da memória são apenas alguns dos efeitos indesejáveis 

que se poderão observar quando se faz tratamento com BDZ. Alguns destes eventos têm 

tendência a desaparecer com o progredir da terapêutica. Outros efeitos adversos que 

ocasionalmente são relatados são as reações cutâneas, as alterações na libido e distúrbios a nível 

gastrointestinal62,71,73. 

Podem também ocorrer reações paradoxais (< 10% dos indivíduos e normalmente com maior 

propensão para ocorrerem em idosos e crianças) como agressividade, pesadelos, psicoses, 

irritabilidade e delírio. Quando tais situações se verificam deve haver interrupção da toma do 

fármaco44,50,60,73.  

Em relação à capacidade que as BDZ têm de afetar a memória causando amnésia anterógrada 

(perda de memória de eventos ocorridos após a toma da BDZ) estas podem ser empregues com 

esse mesmo objetivo, como acontece em pré-anestesia, mas pode também ser um efeito 

indesejável quando, por exemplo, se quer usar a BDZ como sedativo. Nesta última situação o 

que se aconselha é que o paciente tome a BDZ pouco tempo antes de se deitar73. O desempenho 

motor prejudicado pode conduzir a quedas, aumentando o risco de fratura femoral nos idosos e 

o número de acidentes de trânsito50,69. Além disso, um estudo mostrou que a incidência de 

demência é aproximadamente 50% superior em indivíduos que usam BDZ comparativamente 

aos que não usam74. 

Com o uso prolongado destes fármacos é provável que para além dos efeitos adversos 

referidos se verifique: depressão, sedação excessiva, aumento do potencial de abuso, 

dependência física e psicológica (presença da síndrome de abstinência na cessação) e aumento 

da dose devido ao aparecimento de tolerância à BDZ44,61,62,73,75. A dependência física é 

facilmente detetável quando se solicita ao utente para que este proceda à descontinuação da BDZ 

e consequentemente lhe surgem sintomas desagradáveis, é a síndrome de abstinência50,61,62,65. 

Existem 3 categorias destes sintomas: os de rebound, os de recorrência e os de retirada. Os 

sintomas de rebound; agitação, insónias e inquietação, são os primeiros a aparecer e podem ser 

capazes de fazer com que a pessoa volte a tomar a BDZ72,76. Os sintomas de recorrência são 

iguais aos que apareceram inicialmente, sintomas que conduziram o médico a prescrever a BDZ 

e causam dúvida se apareceram devido: a uma recorrência das razões originais que fizeram o 

clínico prescrever a BDZ; a uma manifestação da descontinuação do fármaco ou a ambas as 
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opções anteriores. Enquanto os sintomas de retirada são aqueles que nunca estiveram presentes 

até à retirada do medicamento incluindo: sensação de enjoo, zumbido, convulsões e psicose. As 

convulsões e a psicose são os sintomas mais graves que podem surgir após uso de elevadas doses, 

durante longos períodos de tempo e quando se procede a uma descontinuação repentina76. Apesar 

de menos frequente, os sintomas de descontinuação podem também surgir em indivíduos que 

estão a fazer a cessação gradual, especialmente naqueles que fizeram uso de doses mais elevadas 

do que o habitual para a BDZ em questão ou já usam estes fármacos há muito tempo73,76. É pois 

importante que a descontinuação seja sempre feita de uma forma gradual e que seja auxiliada 

por suporte psicológico e terapia cognitivo-comportamental60,73,75,76. Existem pacientes com 

histórico de dependência; com doença física crónica; que possuem distúrbios do sono de forma 

crónica e têm maior tendência para desenvolver dependência a este tipo de fármacos pelo que 

deverão ser acompanhados mais de perto72,73. 

No que se refere à tolerância, este é um fenómeno que se desenvolve rapidamente (mais 

rápido para efeitos hipnóticos do que ansiolíticos) pelo que os benefícios da utilização das BDZ 

só existem a curto prazo. Muitas das vezes os utilizadores referem que a BDZ ainda está a fazer 

efeito mesmo quando usada por extensos períodos. Contudo o que provavelmente está a ocorrer 

é a BDZ estar a prevenir sintomas de abstinência. Além de que muitos dos utilizadores 

necessitam de aumentar gradualmente a dose, por vezes ultrapassando os níveis recomendados, 

para obter o efeito pretendido69,71,75.  

No que respeita aos efeitos miorelaxantes e anticonvulsivantes a tolerância após utilização 

das BDZ por algumas semanas também aparece numa grande proporção de pessoas. Porém 

pouca é a tolerância que se observa para os efeitos a nível da memória e das deficiências 

cognitivas causadas por estes fármacos75. 

 

2.7. Inquérito realizado na Farmácia Santa Marinha 

Durante 3 de Agosto a 12 de Setembro foi solicitado aos utentes da FSM que tinham o 

objetivo de comprar alguma BDZ ou fármaco análogo que respondessem a um inquérito sobre 

o uso destas substâncias de modo a analisar a situação atual do consumo das mesmas. É de notar 

que nem sempre foi possível que todos os utentes nesta situação respondessem ao inquérito, seja 

por decisão do utente ou mesmo devido ao facto de haver momentos mais movimentados que 

impediram a abordagem ao utente. Para além de que era necessário eu estar presente para ajudar 

no seu preenchimento, para tirar qualquer dúvida que pudesse surgir.  

Analisando as respostas obtidas dos 34 participantes relativamente à informação sobre as 

características do inquirido: 9 pessoas eram do sexo masculino e 25 do sexo feminino, estando 

estes dados em sintonia com a literatura77. A faixa etária onde a grande maioria (47%) dos 
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indivíduos se inseriu foi na faixa etária dos 46-65 anos; 32% inseria-se na dos 66-80 anos, 15% 

na dos 25-45 anos e 6% na dos 80 ou mais anos. Cerca de 50% encontravam-se reformados, 20% 

estavam desempregados, 18% estavam empregados e 12% eram domésticos, o que vai de 

encontro ao que é referido na literatura relativamente à caracterização típica dos consumidores 

de BDZ77. Relativamente à situação conjugal: a mais frequentemente obtida (82%) foi a de 

casado, seguindo-se a de viúvo (12%) e por fim, com 3%, encontravam-se os solteiros e os 

divorciados. 

Em relação aos fármacos em questão: as BDZs mais consumidas foram: alprazolam (≈ 

29,41%) e lorazepam (≈ 20,59%), o que vai de encontro ao referido na literatura (anexo XXIII)54. 

Quanto ao motivo para estarem a usar estes medicamentos: ≈ 38% devido à ansiedade e ≈ 62% 

devido à insónia. Cerca de 79% dos inquiridos referem fazer uso destes fármacos há mais de 1 

ano e apenas cerca de 15% está a usá-los durante o tempo que está previsto (anexo XXIV). 

Quando questionadas se já consumiram outros medicamentos para a mesma indicação cerca de 

32% pessoas respondeu que sim (27% não se recordavam o nome dos medicamentos e os 

restantes enumeraram a toma de outras BDZ), ≈ 65% responderam que não e ≈ 3% referem não 

saber. 

Sobre a necessidade de ter de aumentar a dose da BDZ para obter o efeito pretendido 32% 

dos inquiridos revelam ter de fazê-lo (anexo XXV) e 65% afirma já ter sentido efeitos 

secundários sendo os mais frequentemente referidos: a ansiedade, insónia, tonturas e 

esquecimento (anexo XXVI e anexo XXVII). A partir do momento em que começaram a fazer 

uso destes fármacos, 41% dos inquiridos revelou ter sofrido alguma queda, sendo que dentro 

deste grupo de indivíduos a grande maioria (≈95,5%) possuem idade igual ou superior a 46 anos 

(anexo XXVIII). 

 

3. Conclusão  

A situação da comunidade, relativamente ao uso destes fármacos, onde a FSM se localiza é 

grave, pois para além de muitos serem os utentes a fazer um uso crónico das BDZ, mais de 

metade afirma sentir efeitos adversos e há uma parte significativa a fazer aumento progressivo 

da dose. Outro aspeto preocupante é a percentagem de pessoas com mais de 46 anos que já 

sofreram alguma queda.  

Perante estes dados, é urgente que haja uma maior preocupação por parte de todos os PS com 

a toma destes fármacos. Os profissionais a trabalhar na farmácia, devido à relação de 

proximidade que possuem com o utente, têm o dever de educar o doente e de o consciencializar 

para os vários riscos da toma desta medicação, principalmente nos idosos. 
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Penso que a elaboração do inquérito foi uma boa ideia pois permitiu consciencializar as 

pessoas sobre esta situação. Houve um grande número de visualizações do vídeo no Facebook, 

comparando com algumas das outras publicações diárias. Na FSM também houve um número 

significativo de utentes, a maioria na faixa etária mais avançada, que viram o vídeo e se 

mostraram sensibilizados com alguns aspetos reportados. Em conclusão, penso que este projeto 

foi bastante positivo para a comunidade onde a FSM se insere. 

 

Projeto III – Obstipação 

1. Contextualização do Tema e Objetivos 

A obstipação, também designada prisão de ventre, é um sintoma e não uma doença, comum 

na prática clínica78. Em relação à prevalência esta é comum no mundo ocidental, contudo devido 

ao facto de não haver uma completa uniformização na definição do que é a obstipação, variando 

entre diferentes culturas e religiões, e também devido a haver variações em relação à amostragem 

e fatores demográficos nos vários estudos efetuados, é comum obterem-se valores que variam 

entre 1 e 20%79. Este valor pode chegar aos 40% no caso de idosos80. Estima-se que anualmente 

aproximadamente 2,5 milhões de consultas aconteçam devido à obstipação81. No caso do nosso 

país pensa-se que a obstipação seja responsável por mais de 50000 consultas médicas por ano e 

que haja um gasto anual em laxantes de aproximadamente 10 milhões de euros82.  

Durante o meu estágio na FSM muitas foram as situações em que os utentes solicitavam a 

venda de laxantes e uma grande parte deles usava-os de forma crónica. Como a maior parte 

destes medicamentos são MNSRM e passíveis de serem obtidos noutros locais para além das 

farmácias achei que seria útil fazer uma pequena abordagem deste tema. Outro motivo que me 

influenciou a escolha foi o facto de ainda existir muito pouco à vontade dos utentes para falar 

sobre este problema de saúde. Optei assim, após diálogo com a minha orientadora, por redigir a 

newsletter (anexo XXIX) referente ao mês de setembro de 2017 com o objetivo de expor esta 

temática aos utentes e consciencializá-los para o uso racional destes medicamentos. Para além 

disso realizei um documento, que intitulei “Consulta Rápida: Obstipação”, com o intuito de ser 

uma mais-valia para as PS da farmácia no aconselhamento sobre este tema. Neste documento 

(anexo XXX) foram abordados os seguintes pontos: “Como saber se o utente está com 

obstipação”; “Quais as situações em que se deve encaminhar o utente ao médico”; “Quais as 

medidas não farmacológicas a aconselhar” e “Qual o medicamento mais adequado para o utente 

em questão”. 
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2. Obstipação 

A obstipação é frequentemente definida como uma defeção insatisfatória que se caracteriza 

por fezes pouco frequentes, por dificuldade na sua evacuação ou ambas as situações83. A 

obstipação pode ter causas primárias ou causas secundárias. As causas primárias resultam de 

problemas intrínsecos da função do cólon ou do mau funcionamento do processo de defecação. 

Dentro das causas primárias existem 3 tipos: obstipação de trânsito normal, obstipação de 

trânsito lento (devido a anomalias na motilidade do cólon) e obstipação devido a disfunção 

anoretal (anomalia na saída devido a disfunção neuromuscular nesta região)81,83.  

As causas secundárias estão relacionadas com problemas hormonais, distúrbios 

neurogénicos, pouca ingestão de fibras dietéticas, stress, doenças sistémicas, toma de certos 

fármacos (medicamentos contendo na sua constituição cálcio, alumínio e ferro, sucralfato, 

diuréticos, antidepressivos tricíclicos, anti-inflamatórios não esteroides), e entre outras causas 

menos ferquentes79,80,81,82,83.  

Para se considerar que o indivíduo sofre de obstipação de forma crónica é necessário estarem 

presentes, pelo menos durante 3 meses, 2 ou mais dos sintomas referidos de seguida84: defecar 

menos de 3x/ semana; fezes com consistência dura ou grumosa (no mínimo em 25% das 

defecações); sensação de bloqueio anorectal (no mínimo em 25% das defecações); sensação de 

evacuação incompleta (no mínimo em 25% das defecações); necessidade de utilização de 

manobras para ajudar na evacuação (no mínimo em 25% das defecações) e esforço excessivo 

para evacuar (no mínimo em 25% das defecações). Para além de que para se diagnosticar 

obstipação é necessário excluir a existência da síndrome de cólon irritável e só se obterem fezes 

soltas excecionalmente84,85. 

 

2.1. Fatores de Risco 

 Existem situações que aumentam o risco de o utente sofrer de obstipação, como: ser do sexo 

feminino (a prevalência é maior que nos indivíduos do sexo masculino), depressão, inatividade, 

gravidez, baixa ingestão calórica, baixo nível socioeconómico, polimedicação e o 

envelhecimento (apesar da obstipação não ser uma consequência do envelhecimento)79,86. 

 

2.2. Situações de Encaminhamento Médico 

Há situações de obstipação que surgem no atendimento ao balcão da farmácia, que devido à 

gravidade devem ser encaminhadas para o médico, algumas delas incluem: pessoas com idade 

< 6 anos ou > 75 anos; quando indivíduo apresenta perda de peso injustificada; quando os 

sintomas já duram há mais de 2 semanas; se o utente referir que as fezes vêm acompanhadas de 

sangue ou apresentam cor escura; quando há presença de fissuras anais e hemorroides; se 
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simultaneamente se queixar de vómitos, febre ou dor abdominal; quando o utente já está há mais 

de 1 semana sem defecar; quando possui concomitantemente alguma doença do tubo digestivo 

(obstrução intestinal e doença inflamatória intestinal); se a obstipação apareceu abruptamente 

não havendo nenhuma causa aparente; se após a toma de medicamentos para tratar a obstipação 

a pessoa tiver reagido com hipersensibilidade aos mesmos ou se apresentar sintomas de 

confusão, com cãibras intensas ou fraqueza e quando o utente é idoso e apresenta sinais de 

desidratação80,83,85,87. 

 

2.3. Terapêutica Não Farmacológica 

Antes de qualquer intervenção deve-se informar o utente de que não são necessárias 

evacuações diárias para esvaziar as toxinas. Após esta explicação o utente deve ser incentivado 

a adotar as seguintes medidas não farmacológicas80,82,85,88,89: 

 Optar por fazer uma alimentação mais rica em cereais, frutas, saladas e legumes; pois 

são alimentos que possuem na sua constituição fibras que não são digeridas e que são 

responsáveis por absorver água, o que conduz a um aumento do volume fecal. De notar 

que podem ocorrer alguns efeitos secundários devido à ingestão deste tipo de alimentos, 

nomeadamente, dores abdominais, distensão abdominal e flatulência. 

  Beber aproximadamente 2 litros de líquidos (água, caldos e sumos) para que haja água 

necessária para que as fibras a absorvam. Deve-se ter o cuidado de confirmar que o utente 

não possui nenhuma restrição hídrica (Ex: insuficiência renal).   

 Educar o intestino através da criação de hábitos de defecação. O indivíduo não deve 

ignorar a vontade de defecar e deve determinar uma rotina de defecação. 

 Praticar exercício físico de forma regular: fazer caminhadas, praticar natação, andar de 

bicicleta. A prática de exercício de forma moderada pode acelerar o trânsito intestinal. 

Existem estudos onde esta relação de benefício não se verifica, contudo deve ser 

considerada uma medida a aconselhar pois desse modo elimina-se um fator de risco para 

a obstipação, a inatividade89,90. 

 

2.4. Terapêutica Farmacológica 

Atualmente, em Portugal, os fármacos usados para tratar este problema de saúde são os 

designados laxantes. Estes fármacos devem ser usados por curtos períodos de tempo. 

Existem 4 classes de laxantes: 

 Laxantes expansores do volume fecal (1ª escolha): são colóides hidrófilos, indigeríveis 

que têm a capacidade de reter água, havendo o seu intumescimento e consequente 

promoção do peristaltismo. É importante a ingestão de uma grande quantidade de água 
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para que estes laxantes tenham o efeito pretendido. Estes fármacos podem causar inchaço 

e flatulência pelo que se aconselha iniciar o tratamento com pequenas doses e ir 

progressivamente aumentando a dose até se obter o efeito desejado80,85,91.  

 Laxantes osmóticos: promovem a mobilização de água para o lúmen intestinal para 

manter a isotonicidade, o que conduz ao aumento do peristaltismo intestinal e ao 

amolecimento das fezes, ajudando na defecação. Os laxantes deste grupo que possuam 

sais de magnésio na sua constituição ainda são responsáveis por facilitar a síntese de 

colecistoquinina, substância responsável por aumentar o peristaltismo e a secreção de 

fluidos no intestino. Contudo devem ser evitados em pessoas com insuficiência renal 

pois podem causar hipermagnesemia. Para além disso este tipo de laxantes só deve ser 

usados, no máximo, durante 2 semanas3. 

 Laxantes lubrificantes ou emolientes: suavizam o material fecal permitindo que a água 

e os lípidos penetrem e se misturem, o que facilita a evacuação. São indicados para 

prevenir e tratar a impactação fecal em crianças pequenas e adultos debilitados pois 

obtêm-se fezes pouco consistentes. O uso prolongado pode prejudicar a absorção de 

vitaminas lipossolúveis pois são capazes de alterar a permeabilidade da mucosa 

intestinal81,91. 

 Laxantes de contacto ou estimulantes: os mecanismos ainda não estão completamente 

compreendidos, mas pensa-se que atuem através da estimulação direta do sistema 

nervoso entérico e das células epiteliais e musculares. Os efeitos adversos são 

frequentemente sentidos pelo que só devem ser indicados em casos de necessidade de 

uma evacuação total do intestino80,91. 

 

3. Conclusão  

O feedback recebido pelos utentes que leram a newsletter foi bastante positivo, mostraram-

se sensibilizados para a importância das medidas não farmacológicas e alguns até ficaram 

surpreendidos devido a não terem conhecimento que a obstipação pode ter como causa a toma 

de certos medicamentos. 

A leitura do documento “Consulta Rápida: Obstipação” teve uma grande adesão por parte da 

equipa da farmácia e pareceu-me ser uma mais-valia para quando realizavam atendimentos neste 

âmbito.  
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Anexos 

Anexo I - Cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio. 

Atividades Maio Junho Julho Agosto Setembro 

Receção e 

armazenamento de 

encomendas 

Χ Χ Χ Χ Χ 

Formações  Χ    

Atendimento  Χ Χ Χ Χ 

Serviços 

Farmacêuticos 
 Χ Χ Χ Χ 

Atividades 

complementares 
  Χ Χ Χ 

Projeto I – 

Dispensação Semanal 

da Medicação 

 Χ Χ   

Projeto II – 

Benzodiazepinas e 

fármacos análogos 

  Χ Χ Χ 

Projeto III -

Obstipação 
   Χ Χ 

 

Anexo II – Zona de atendimento ao público. 
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Anexo III - Aparelho usado na determinação da altura, peso, índice de massa corporal, tensão 

arterial e pulsação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV – Gabinete de apoio personalizado. 
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Anexo V - Frigorífico farmacêutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VI - Laboratório. 
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Anexo VII - Exemplo de fatura com um conjunto de encomendas instantâneas. 

  

Anexo VIII - Documento onde se realiza o registo das reclamações efetuadas. 
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Anexo IX - Triplicado de uma nota de devolução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo X - Exemplo de receita manual. 
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Anexo XI - Registo de saída de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos. 
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Anexo XII - Tabela síntese sobre medicamentos e produtos veterinários à venda na Farmácia 

Santa Marinha. 
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Anexo XIII - Certificado de participação no curso geral da Uriage®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIV - Folheto promocional referente ao mês de agosto. 

 

Anexo XV - Folheto promocional referente ao mês de setembro. 
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Anexo XVI - Newsletter referente ao mês de agosto. 
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Anexo XVII - Declaração de Consentimento Informado necessária assinar para a realização da 

Dispensação Semanal da Medicação ao utente. 
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Anexo XVIII - Documento de registo dos problemas relacionados com a medicação encontrados 

e respetiva resolução. 

 

Dispensação Semanal da Medicação 

Utente/Data 
Problemas Relacionado 

com a Medicação 

Intervenções 

Farmacêuticas 
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Anexo XIX - Folha de assinaturas de preparação e verificação do serviço de Dispensação 

Semanal da Medicação. 

 

Dispensação Semanal da Medicação 

 

Utente/Data 
Profissional que preparou o 

blister 

Profissional que verificou o 

blister 
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Anexo XX - Panfleto Informativo elaborado para a divulgação do serviço farmacêutico de 

Dispensação Semanal da Medicação na Farmácia Santa Marinha e na Farmácia Cardoso Cruz. 
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Anexo XXI - Procedimento operacional normativo para a execução da Dispensação Semanal da 

Medicação. 
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Anexo XXII - Inquérito sobre o uso de benzodiazepinas que ficou disponível entre 3 de Agosto 

e 7 de Setembro de 2017. 
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Anexo XXIII - Prevalência do consumo (em %) das várias benzodiazepinas ou fármacos 

análogos na população em estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXIV - Repartição dos participantes do inquérito em relação à duração do tratamento 

com benzodiazepinas ou fármacos análogos. 
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Anexo XXV - Repartição dos pacientes de acordo com a necessidade, ou não, de terem de 

aumentar a dose de benzodiazepina ou fármaco análogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXVI - Distribuição dos participantes relativamente à presença, ou ausência, de efeitos 

secundários. 
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Anexo XXVII - Incidência dos efeitos secundários sentidos pelos inquiridos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XXVIII - Distribuição dos indivíduos que referiram ter sofrido alguma queda desde que 

começaram a tomar benzodiazepinas ou fármacos análogos pelas faixas etárias. 
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Anexo XXIX - Newsletter da Farmácia Santa Marinha referente à temática prisão de ventre.  
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Anexo XXX - Consulta Rápida: Obstipação. 
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Resumo 

 

Atualmente, a formação do farmacêutico, segundo a diretiva 2005/36/CE (secção 7, artigo 44), para 

que seja possível o reconhecimento do diploma de estudos entre estados membros, deverá ter uma 

duração de pelo menos 5 anos, dos quais, no mínimo “seis meses de estágio em farmácia aberta ao 

público ou num hospital”, sob orientação do serviço farmacêutico. É opcional o período de estágio em 

Farmácia Hospitalar e tem a duração, na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, de dois 

meses. O objetivo é a aquisição, por parte do estagiário, de conhecimentos práticos e a consolidação dos 

conhecimentos teóricos previamente adquiridos. Neste contexto, e satisfazendo a minha curiosidade em 

conhecer a realidade de trabalho de um Farmacêutico Hospitalar, deliberei embarcar nesta oportunidade, 

que se veio a realizar no Hospital Privado de Gaia do Grupo Trofa Saúde durante o período de março a 

maio de 2017.  

O Farmacêutico Hospitalar é um profissional de saúde multidisciplinar, cujo trabalho é cada vez mais 

imperativo e necessário nos dias atuais, devido às importantes funções técnicas e de gestão que 

desempenha e que são indispensáveis para garantir o sucesso da terapia farmacológica, a redução dos 

custos associados e a melhoria da qualidade de vida dos utentes. 

Os Serviços Farmacêuticos de um hospital são pois essenciais ao bom funcionamento do mesmo pois 

são responsáveis por todo o circuito do medicamento (processo de aquisição, preparação e distribuição) 

e pela promoção da utilização racional do mesmo. 

Este estágio permitiu-me fazer a consolidação do conhecimento adquirido durante os cinco anos do 

curso e, principalmente, fazer a transcrição de todo esse conhecimento para o mundo laboral. Foi 

também possível conhecer as várias áreas de uma Farmácia Hospitalar, compreender a responsabilidade 

de um Farmacêutico Hospitalar e adquirir competências a nível deontológico e técnico.  

Este relatório descreve, após ter estado em contacto próximo com as várias atividades inerentes aos 

Serviços Farmacêuticos e de ter colaborado ativamente na sua realização, todas as áreas de atuação e 

tarefas executadas pelo Farmacêutico Hospitalar, bem como os conhecimentos que foram apreendidos 

e os que foram aprofundados.  

O relatório é então a narração das tarefas diárias que visualizei e executei pelas várias valências do 

hospital a nível dos serviços farmacêuticos e de todos os ensinamentos que dai advieram. Para além 

disso também elaborei um prospeto informativo sobre a Epoetina Beta (NeoRecormon®) com o principal 

objetivo de elucidar os utentes utilizadores deste medicamento da correta utilização do mesmo. Isto 

porque uma das funções inerente à nossa profissão é zelar pela correta utilização dos medicamentos, 

através da exposição da informação de uma forma simples e concreta ao utente.  
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1- Organização e gestão dos Serviços Farmacêuticos: 

1.1. Gestão de recursos humanos 

Os recursos humanos são um ponto fulcral para que os Serviços Farmacêuticos Hospitalares 

(SFH) sejam bem-sucedidos na prestação de serviços. Para que tal ocorra, os meios humanos 

devem ser adequados, quer em quantidade bem como em qualidade, de modo a incrementar a 

organização e o desempenho da Farmácia Hospitalar1. 

Atualmente os SFH do Hospital Privado de Gaia (HPG) encontram-se a cargo da 

Farmacêutica – Dra. Sara Silva - sob a supervisão da Dra. Patrícia Moura, Farmacêutica 

Hospitalar e Coordenadora dos SFH do Grupo Trofa Saúde (GTS). A equipa pode ser reforçada 

por assistentes técnicos e operacionais que auxiliam no bom funcionamento dos serviços 

dispensados. 

A equipa dos SFH do GTS é constituída por: 

 Farmacêutica coordenadora da Farmácia Central (FC): Dra. Patrícia Moura; 

 Farmacêutica responsável do Hospital Privado de Alfena: Dra. Ana Araújo; 

 Farmacêutico responsável do Hospital Privado da Boa Nova e Hospital de Dia da Maia: 

Dr. André Azevedo; 

 Farmacêutica responsável do Hospital Privado de Braga: Dra. Andreia Leite;  

 Farmacêutica responsável do Hospital Privado de Braga Centro: Dra. Rosa Mendes; 

 Farmacêutica responsável do HPG: Dra. Sara Silva; 

 Farmacêutico responsável do Hospital Privado da Trofa e Hospital de Dia de Famalicão: 

Dr. Ricardo Carvalho; 

 Técnica auxiliar da FC: Iolanda Silva.   

Nota: Instituto de Radiologia Dr. Pinto Leite não possui SFH. 

 

1.2. O Hospital Privado de Gaia 

O HPG, pertencente ao GTS, localiza-se no centro da cidade de Vila Nova de Gaia (Rua 

Fernão de Magalhães, nº 2, Fração E) e possui como Diretor Clínico o Prof. Paulo Araújo e 

como Administrador o Dr. Nélson Brito. Este hospital mostra-se arrojado, tanto a nível 

funcional como arquitetónico, pois o GTS acredita que cada vez mais os clientes se preocupam 

não só com a prestação de serviços de saúde mas também com o espaço envolvente. Este 

hospital aceita prestar serviço a qualquer cliente independentemente da sua naturalidade, 

contudo dá especial enfoque aos clientes de Vila Nova de Gaia e concelhos limítrofes2.  

Os SFH do HPG encontram-se no piso 5 do 1º edifício e o seu horário de funcionamento, 

definido pelas Comissões Executivas, é de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Contudo é 
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importante realçar que o contacto do Farmacêutico Coordenador faz parte da lista de contactos 

de urgência do hospital, caso haja alguma emergência fora deste horário3. 

 

2- Seleção, aquisição e armazenamento de produtos farmacêuticos 

2.1.Gestão de existências 

A gestão de existências, realizada pelos SFH, é essencial para permitir que os medicamentos 

e produtos farmacêuticos (PF) cheguem aos doentes do hospital nas melhores condições 

possíveis. A gestão de encomendas é feita do modo mais lógico e racional possível para que se 

impeçam desperdícios e, portanto, haja uma minimização dos custos conduzindo à 

rentabilização das verbas da farmácia.   

 

2.2. Sistemas e critérios de aquisição 

A gestão das encomendas do GTS é realizada pela FC, sediada em Alfena, em articulação 

com o Departamento de Compras. Esta gestão tem várias fases: seleção, aquisição, 

armazenagem, distribuição e administração/utilização do medicamento, PF ou dispositivo 

médico (DM) ao doente.  

A encomenda dos medicamentos, DM e PF existentes no HPG não é toda realizada nos 

mesmos moldes pelo que se deve abordar 4 tipos de encomendas: a semanal, a de soros, a de 

medicamentos estupefacientes e psicotrópicos (MEP) e a de medicamentos com Autorização de 

Utilização Excecional (AUE).  

 

2.2.1. Encomenda semanal 

A encomenda semanal é realizada pela farmacêutica responsável do HPG, utilizando o 

programa informático CPC/HS (Companhia Portuguesa de Computadores – Healthcare 

Solutions), todas as sextas-feiras de manhã, à FC. Esta é elaborada de acordo com stocks ideais 

pré-definidos e segundo as necessidades individuais dos SFH para a semana que se segue. 

Aquando da chegada de todas as encomendas semanais dos vários hospitais do GTS a 

Farmacêutica Coordenadora examina-as e, seguidamente, realiza um pedido único que é 

posteriormente processado pelo departamento de compras. 

A encomenda de medicamentos derivados do sangue ou plasma faz parte da encomenda 

semanal sendo que a única atenção a ter é o de na FC se arquivar os Certificados de Autorização 

de Utilização de Lotes (CAUL).  

 

2.2.2. Encomenda de soros 

A encomenda de soros é feita quinzenalmente e realiza-se no dia da encomenda semanal. 

Estes são encomendados diretamente pela farmacêutica hospitalar (FH) do HPG à Braun 

Medical, Lda e são enviados diretamente para o HPG e não para a FC. Outro produto em que 
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tal também acontece é nas ampolas de paracetamol. Contudo, como a entrada informática destes 

produtos é da responsabilidade da FC, a FH que recebe a guia de remessa ou fatura 

correspondente deve conferir a encomenda, assiná-la e enviar a documentação à FC. 

 

2.2.3. Encomenda de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos (MEP) 

A encomenda de MEP é feita na primeira semana de cada mês, havendo um stock ideal para 

cada medicamento. O pedido tem que ser feito informaticamente e com apresentação do anexo 

VII (modelo nº1506 Imprensa Nacional - Casa da Moeda) (anexo I) que deve conter para cada 

um dos medicamentos: a denominação comum internacional (DCI), a dose, a apresentação e a 

quantidade. Este anexo tem de ser carimbado e assinado pela FH e, seguidamente, tanto o 

original como o duplicado devem ser enviados para a FC através do serviço de transportes do 

GTS. 

Quando os pedidos das várias farmácias satélite chegam à FC a diretora dos SFH reúne todas 

as requisições das farmácias satélite do GTS e faz o pedido conjunto aos laboratórios. A 

aquisição deste tipo de medicamentos é realizada de modo semelhante a todos os outros, contudo 

tem a particularidade (segundo os termos do artigo 18º do Decreto Regulamentar nº 61/94, de 

12 de Outubro) de ser necessário fazer acompanhar a nota de encomenda do anexo VII, que 

deve estar devidamente preenchido e carimbado pela Diretora dos SF4. No momento em que o 

departamento de compras faz a encomenda tira também uma fotocópia desse mesmo anexo VII 

para ficar arquivada na FC, visto o original e o duplicado serem enviados para o laboratório ao 

qual se fez a encomenda.  

Aquando da entrega da encomenda, os MEP são enviados para a FC acompanhados do 

original do impresso elaborado - assinado pelo laboratório - que fica arquivado na FC por um 

período mínimo de 5 anos. A partir deste momento a fotocópia que ficou previamente guardada 

na FC pode ser rejeitada. Relativamente ao duplicado, esse fica na posse da entidade 

fornecedora3.  

Existem ainda outros produtos em que a encomenda também é mensal: os produtos da Pierre 

Fabre (devido a possuírem um valor elevado) e as benzodiazepinas.  

 

2.2.4. Encomenda de medicamentos com Autorização de Utilização Excecional (AUE) 

Quando se quer utilizar um medicamento mas esse não possui, em Portugal, Autorização de 

Introdução no Mercado, o procedimento a adotar é a solicitação de um pedido de AUE à 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED) para que este possa 

vir a ser utilizado, isto no caso desta entidade a conceder. Este pedido consiste no preenchimento 

(pelo Médico prescritor) do impresso onde se justifica a necessidade de uso do medicamento 

em questão (anexo II), por estudos clínicos que apoiem essa mesma necessidade de utilização e 

pelo Resumo das Características do Medicamento. 
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O pedido único de AUE por medicamento, realizado via e-mail, deve ser apresentado 

anualmente, por norma durante o mês de setembro, para que o medicamento possa ser usado no 

ano que se segue5. Apesar de a AUE só ser valida durante um ano, esta deve ser guardada durante 

pelo menos 5 anos. 

 

2.3. Receção e conferência de produtos adquiridos 

A entrada informática de todas as encomendas do GTS é da responsabilidade da FC, sendo 

que os produtos podem ser rececionados tanto pela unidade hospitalar ou pelo Serviço de 

Aprovisionamento. Em qualquer uma das situações, o encargo de arquivar as faturas e guias de 

remessa é da FC. Após esta tarefa, a FC envia para cada uma das unidades do grupo as 

encomendas requeridas sendo da responsabilidade de cada FH a conferência dos seguintes 

aspetos: quantidades efetivamente recebidas, boas práticas de armazenamento e prazos de 

validade (PV).   

 

2.4. Armazenamento dos produtos/prazos de validade 

O principal objetivo desde a receção até à dispensa de qualquer medicamento, PF ou DM é 

a de garantir que este se encontre nas melhores condições de temperatura, humidade, espaço e 

luminosidade, para que se possa afiançar a sua estabilidade e qualidade. A farmácia deve possuir 

temperatura ambiente inferior a 25ºC, proteção da luz solar direta e humidade inferior a 60%. 

Aqueles que não requerem condições especiais de armazenamento são dispostos, de acordo 

com a forma farmacêutica ou indicação terapêutica, em 

compartimentos diferenciados e devidamente 

identificados por ordem alfabética de substância ativa, 

ordem crescente de dosagem e o respetivo código. 

Devido à elevada quantidade necessária de muitos 

destes artigos, alguns encontram-se também 

armazenados em stock avançado. A logística de 

organização é agrupá-los por famílias: soros, material 

de penso e hemostáticos locais, ampolas, comprimidos 

e cápsulas, cremes, pomadas e colírios. Ainda existem 

prateleiras específicas para os produtos de Fisioterapia, 

Dentária, Meios de Diagnóstico, Nutrição, Antisséticos 

e Desinfetantes e Imagiologia. Uma visão geral da 

farmácia do HPG é dada pela Figura 1. 

Existem contudo produtos que carecem de uma atenção especial: MEP, medicamentos de 

frio, medicamentos fotossensíveis, hemoderivados e os gases medicinais. 

 

Figura 1 - Visão geral da farmácia 

hospitalar do Hospital Privado de Gaia. 
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2.4.1. Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos (MEP) 

Devido a poderem causar forte dependência por parte de quem os utiliza, sofrem um controlo 

mais rigoroso de armazenamento. O procedimento passa por, após a chegada destes 

medicamentos ao HPG e verificação da conformidade em relação à quantidade e qualidade dos 

mesmos, se registrar, a nível informático, a quantidade recebida de cada uma das substâncias 

ativas. Este registo executa-se em ficheiro Excel e este possui todas as movimentações (entradas 

e saídas) efetuadas para cada ano civil. Para além deste ficheiro que se destina às entradas e 

saídas da farmácia, há também ficheiros idênticos ao anterior mas destinados às movimentações 

destas substâncias em cada um dos Serviços Clínicos (SC) do hospital. Seguidamente procede-

se à colocação destes medicamentos dentro do cofre da farmácia, que se encontra dividido em 

prateleiras convenientemente identificadas e organizadas por ordem alfabética (as prateleiras 

inferiores são destinadas ao armazenamento do stock avançado). Realçar que sempre que se 

coloca ou se retira produtos do cofre deve-se realizar uma contagem da quantidade final que 

fica em stock e verificar se esta está em concordância com o que se encontra registado no 

ficheiro. Notar que em cada um dos SC também existe um cofre para se armazenarem este tipo 

de produtos.  

 

2.4.2. Medicamentos termolábeis  

Os medicamentos termolábeis, como as insulinas e vacinas, têm 

prioridade no armazenamento aquando da receção da encomenda 

pelo que o seu armazenamento é feito, o quando mais cedo possível, 

no frigorífico (Figura 2) que deve estar a uma temperatura dentro 

do intervalo 2 - 8ºC. Estes medicamentos continuam a ter a mesma 

logística de armazenamento (ordem alfabética, ordem crescente de 

dosagem e código interno do produto). Existe um sistema de 

controlo de temperatura que está acoplado ao frigorífico e que 

regista, de forma contínua, a temperatura do mesmo para que seja 

possível fazer a análise e controlo das temperaturas. É, também, 

detentor de um alarme automático que dispara em caso da 

temperatura se elevar inesperadamente. Se tal situação ocorrer o 

serviço de aprovisionamento é imediatamente notificado. 

A análise da temperatura do frigorífico, mas também da 

humidade e temperatura ambiente da farmácia, é efetuada uma vez 

por semana, normalmente à segunda-feira de manhã, através de gráficos (anexo III) que são 

enviados pelo aprovisionamento para o e-mail da FH. Se algum destes parâmetros sair fora dos 

limites estipulados é de sua responsabilidade arranjar justificação para o acontecido. Após a 

análise, e justificação se necessário, esta deve assinar os gráficos e arquivá-los em capa própria.  

Figura 2 - Frigorífico 

farmacêutico para 

acondicionamento de 

medicamentos 

termolábeis. 
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2.4.3. Medicamentos fotossensíveis  

Em relação aos medicamentos fotossensíveis 

(Figura 3) também tem de se ter uma atenção 

especial pois devem ficar sempre bem protegidos da 

luz: mantendo-os na embalagem original ou 

embalando-os em papel de alumínio. Neste último 

caso deve-se colar uma etiqueta na parte de fora do 

papel de alumínio para que fique identificado com o 

nome, lote e PV. 

 

2.4.4. Medicamentos hemoderivados 

Os medicamentos derivados do sangue ou plasma humano, designados de hemoderivados, 

são rigorosamente controlados para que se surgirem doenças infeciosas em resultado da sua 

administração seja viável a determinação do lote responsável. Para que tal seja possível existe 

um documento específico, proveniente do Ministério da Saúde, para a prescrição destes 

medicamentos e que possui o seguinte título: “Medicamentos Hemoderivados - 

Requisição/Distribuição/Administração”. Este documento, que possui a via serviço e a via 

farmácia, é o modelo nº 1804 (anexo IV), publicado em Diário da República, 2ª série, n.º 251, 

de 30 de Outubro de 2000. É da responsabilidade do Médico o preenchimento dos quadros A e 

B (preenchimento do serviço requisitante; nome, nº mecanográfico e assinatura do Médico, 

identificação do doente; nome, forma farmacêutica e via de administração do hemoderivado; 

dose/frequência; duração do tratamento; diagnóstico/justificação clínica e data de requisição) 

enquanto o quadro C fica ao encargo dos serviços farmacêuticos e o Enfermeiro responsável 

pela administração deve preencher o campo a seguir ao quadro C (na via farmácia) e também o 

quadro D (na via serviço), onde este deve colocar para além do seu nome e número 

mecanográfico, a data de receção3.  

No quadro C a FH preenche, para garantir uma total rastreabilidade, o seu nome e número 

mecanográfico, faz a numeração sequencial da requisição, coloca o nome e dose do 

hemoderivado, quantidade dispensada, respetivo lote, qual o laboratório produtor e número do 

certificado do INFARMED e data de envio. Este número do certificado do INFARMED é o 

CAUL, que é emitido pelo INFARMED3.   

Depois de o Médico e a FH terem preenchido a requisição a FH tira uma cópia do modelo 

que fica guardada em dossier próprio até que o original do modelo retorne aos SFH. 

Posteriormente procede-se ao armazenamento nos diferentes SC em local próprio [à temperatura 

ambiente ou no frigorífico (2 a 8ºC), dependendo do hemoderivado em questão], de acordo com 

o stock pré-definido para cada um deles, acompanhados pela guia de transferência e por esta tal 

requisição.  

Figura 3 - Medicamentos fotossensíveis. 
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Quando o documento original (via farmácia), após estar completo e devidamente preenchido, 

é entregue aos SFH a cópia pode ser descartada, visto já estarmos na posse do documento 

original. Este deve ficar arquivado em pasta própria na farmácia do HPG por um período de 5 

anos enquanto o duplicado (via serviço) deve ficar na posse do SC em causa3.  

 

2.4.5. Gases medicinais 

Gases medicinais, segundo o Decreto-Lei nº128/2013, de 5 de Setembro (retificação nº 

47/2013, de 04/11), são definidos como “os gases ou a mistura de gases, liquefeitos ou não, 

destinados a entrar em contacto direto com o organismo humano e que desenvolvam uma 

atividade apropriada a um medicamento, designadamente pela sua utilização em terapias de 

inalação, anestesia, diagnóstico in vivo ou para conservar ou transportar órgãos, tecidos ou 

células destinados a transplantes, sempre que estejam em contacto com estes”6. Estes, segundo 

o estipulado no Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, são considerados medicamentos e 

portanto estão compreendidos nas Farmacopeias e requerem Autorização de Introdução no 

Mercado7.  

No HPG o manuseamento e preservação destes gases medicinais são da responsabilidade dos 

técnicos da manutenção, enquanto o registo de identificação do gás em questão, dos lotes e dos 

PV das garrafas, tanto das que saem como as que entram em utilização, fica a cargo dos SFH. 

Estes são acondicionados no piso 4 do HPG e lá estão afiançadas as condições de segurança, 

segundo as Boas Práticas, de todos os gases medicinais presentes. No HPG existem, em 

concreto, os seguintes gases: ar medicinal (keol) L50, dióxido de carbono (CO2) B5, dióxido de 

carbono (CO2) B50, pulmo S10, oxigénio (O2) B5, oxigénio (O2) B50 e protóxido de azoto B50.  

É regular que um técnico de manutenção informe a FH, via e-mail, quando uma rampa se 

esvazia e outra é colocada em funcionamento, isto para que seja possível os SFH procederem 

ao seu registo (anexo V e anexo VI). 

 

Em relação ao armazenamento de cada medicamento/PF/DM o procedimento passa por se 

cumprir a regra do “First Expired, First Out”, ou seja, os produtos com PV menor são 

arrumados à frente dos que têm PV superior, o que evita que medicação com PV a expirar seja 

acumulada. O controlo dos PV faz-se também nos diferentes SC e baseia-se em avisar os SFH 

da existência de produtos com PV inferior a 3 meses para que, no caso de existirem os mesmos 

produtos na Farmácia Hospitalar mas com PV superior, haja a sua substituição3. No caso de não 

haverem exemplares com PV maior ao PV em questão, a atitude a adotar é a de manter a 

medicação no SC e identificar a mesma com uma etiqueta a dizer: “Atenção Prazo de Validade 

a Expirar” (anexo VII). No caso de haver unidades de produto com PV diferentes, a atitude 

correta é a de colocar num saco plástico transparente os que possuem PV mais curto e colar 

nesse mesmo saco uma etiqueta a dizer: “Atenção Utilizar Primeiro”. Na situação de existirem 
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exemplares com PV superior, e portanto se ter realizado a troca, a medicação com PV inferior 

fica na Farmácia Hospitalar armazenada até ser possível dispensá-la na Distribuição Individual 

Diária em Dose Unitária (DIDDU), pois assim garante-se que vai ser usada mais rapidamente. 

É portanto dever dos SFH o controlo dos PV, processo este fundamental para a viabilidade dos 

fármacos e que permite evitar acarretamento de custos desnecessários. 

É de realçar que existem meses específicos para se proceder ao controlo dos PV dos 

medicamentos, soros e embalagens vazias: em Janeiro, Abril, Julho e Outubro faz-se nos 

Internamentos (INT), Bloco e Urgência (URG), enquanto no Bloco de Partos, Consultas 

Externas, Gastroenterologia, Imagiologia, Carros de Emergência e Farmácia estão destinados 

os meses de Fevereiro e Agosto. Os produtos em que o PV está prestes a terminar são registados 

numa tabela, por DCI ou nome comercial, havendo menção da respetiva quantidade. Estes dados 

são introduzidos num ficheiro Excel, que possui uma página para a farmácia e para cada serviço, 

e que destaca para a proximidade do final dos PV, sendo criado um novo ficheiro no início de 

cada mês. O destaque nestes ficheiros faz-se para os medicamentos cujo PV finde nos 6 meses 

posteriores ao registo e, em particular, os que expirem no mês a que o ficheiro diz respeito. 

Deste modo torna-se fácil perceber a importância dos mesmos: tornar mais fácil o processo de 

retirada, por parte dos SFH no fim de cada mês, dos medicamentos/PF/DM que estejam com 

um PV próximo de expirar.  

Em relação à contagem de stocks esta realiza-se de modo diário nos INT, uma vez na semana 

na URG e Bloco, e uma vez no mês no Bloco de Partos, Consultas Externas e na 

Gastroenterologia. Para o mês de Dezembro está definido a realização de um inventário anual 

(anexo VIII). 

3- Sistemas de distribuição de medicamentos 

3.1. Distribuição clássica 

A distribuição clássica, ou distribuição standard, consiste no fornecimento, a cada SC, de 

quantidades de medicamentos e PF que dependem dos consumos feitos pelos mesmos serviços e 

de acordo com os stocks ideais para cada um deles. Estes stocks foram instituídos pela FH e pelo 

Enfermeiro coordenador de cada SC, de acordo com as necessidades semanais. Os pedidos para 

reposição desses stocks são gerados informaticamente pela FH ou pelo Enfermeiro Responsável, 

dependendo do SC em questão. Contudo, se tiver sido efetuado pelo Enfermeiro tem de sofrer 

avaliação e posterior validação pela FH. Estes pedidos são efetuados de forma separada para 

medicamentos, embalagens vazias e soros e quando se vai satisfazer os pedidos deve-se imprimir 

o documento referente a cada um dos pedidos. Cada um desses documentos contém os nomes do 

PF ou a DCI dos medicamentos, a quantidade existente em stock na farmácia, a quantidade 

requerida e um espaço para preenchimento manual da quantidade efetivamente dispensada. Se 

nesses pedidos existirem produtos de frio estes devem ser acondicionados num saco, identificado 
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com o nome do SC a que se destina, e seguidamente esse saco é colocado no frigorífico numa 

zona específica designada de “zona de receção”. 

Quando se satisfazem os pedidos deve-se realizar a transferência informática do stock da 

farmácia para o SC a que se destina e proceder à impressão de uma guia de entrega que tem de 

ser assinada tanto pela FH como pelo Enfermeiro Responsável pela receção.  

Em relação à entrega esta, dependendo também do SC, está a cargo dos auxiliares 

operacionais desse mesmo serviço ou da FH (anexo IX).  

Relativamente à eventual necessidade de uma medicação de forma urgente, a atitude correta 

da FH é a de disponibilizar o artigo se o tiver em stock ou, caso não o tenha, deve 

informaticamente consultar qual o stock desse artigo nos outros hospitais do GTS e fazer o pedido 

ao hospital do grupo que o tenha em maior quantidade. Caso nenhum dos hospitais tenha stock, o 

procedimento será o de o encomendar à Farmácia Portela, em Vila Nova de Gaia, que assegura o 

transporte ao HPG duas vezes ao dia. Se o medicamento for exclusivamente de uso hospitalar, e 

se nenhum das farmácias satélite do GTS o possuir, deve-se fazer o pedido de empréstimo a um 

hospital público.   

 

3.2. Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose unitária 

O sistema de DIDDU baseia-se no fornecimento de medicamentos e PF, em doses 

individualizadas, necessários para um intervalo de 24 horas. Este sistema, no HPG, é colocado 

em prática para os vários INT existentes (INT9, INT10 e INT11). Para que tal ocorra é necessário 

que o Médico efetue, de modo informático no programa CPC/HS (Companhia Portuguesa de 

Computadores – Healthcare Solutions), a prescrição médica e que imediatamente fica disponível, 

no mesmo programa, para os SFH a avaliarem e validarem, caso não encontrem nenhum erro. Se 

a FH identificar alguma anormalidade, como posologia inadequada, interações medicamentosas, 

duplicações de terapêuticas, entre outras, deve entrar em contato com o Médico prescritor de 

modo a este revisar a prescrição.  

Após as prescrições estarem validadas a FH procede efetivamente à DIDDU. Para tal, é 

necessário a impressão dos mapas de distribuição em dose 

unitária para cada um dos INT, que se encontram 

organizados por ordem numérica das camas (cada cama tem 

a identificação do nome, idade e o número GTS do doente), 

bem como das etiquetas de identificação dos doentes (cada 

etiqueta contém o nome, número GTS, número da cama e o 

serviço onde se encontra o doente) que são afixadas na 

frente de cada uma das gavetas das malas de DIDDU 

(Figura 4).  

Figura 4 - Mala de DIDDU do 

Internamento 9. 
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Cada produto dispensado deve-se encontrar devidamente identificado com a DCI, PV e o 

lote. Desta dispensa são excluídos: hemoderivados, medicamentos de frio, MEP, soros, 

embalagens vazias e medicamentos usados em SOS. Estes medicamentos são portanto obtidos a 

partir do stock do próprio internamento. Em relação aos produtos de nutrição eles são enviados 

não nas gavetas de DIDDU, mas sim num saco de plástico que se deve encontrar identificado com 

o número do GTS, o internamento e o nome do doente a quem se destina.  

O mais habitual no HPG é executar-se a validação das prescrições médicas, todos os dias, de 

manhã e proceder-se à verificação de possíveis alterações ou de novas entradas no sistema ao 

longo do dia. Por volta das 15h os SFH tendem a preparar a dose unitária e, em torno das 17h, as 

malas são transportadas da farmácia para os respetivos SC. Antes deste transporte deve-se 

averiguar se ocorreram alterações de alguma das prescrições por parte do Médico pois se tal tiver 

acontecido devem-se fazer as respetivas alterações e só depois fazer a entrega. Esta necessita de 

ser feita não só a nível físico, com a ida da FH aos diferentes INT, mas também a nível informático 

através da execução do Débito da Medicação aos Doentes.  

A FH traz para a farmácia as malas de DIDDU correspondentes ao dia antecedente e, já na 

farmácia, abre cada uma das gavetas para verificar o conteúdo das mesmas de modo a descobrir 

se algum produto não foi utilizado. Se essa hipótese se verificar, a FH deve analisar a ficha do 

doente em questão para saber se o utente ainda se encontra internado ou se já teve alta clínica. Se 

o utente se encontrar internado retira-se da conta do doente a medicação não usada (revertência 

de medicação) e armazena-se de novo na farmácia. Porém, se o doente já tiver obtido alta a 

medicação é apenas arrumada.    

Notar que, devido aos SFH do HPG estarem encerrados aos fins-de-semana e feriados, a 

preparação da DIDDU às sextas-feiras e em vésperas de feriados é realizada não só para aquele 

dia mas também para os dias subsequentes. As malas do dia em questão são levadas pela FH aos 

vários SC, contudo as que correspondem aos dias seguintes ficam na farmácia na mesa de 

reembalagem (os auxiliares operacionais de cada SC vêm buscar as malas nos dias seguintes) 

onde se encontram separadas por SC e cada uma delas fica identificada com o dia da semana a 

que se destina, isto para evitar qualquer erro.  

Este tipo de sistema de distribuição apresenta muitas vantagens sendo algumas delas: 

possibilidade, por parte dos SFH, de acompanhamento farmacoterapêutico do doente; diminuição 

de erros de prescrição; Enfermeiros ficam com mais tempo para dedicar aos doentes em vez de o 

usarem nas tarefas administrativas e manipulação de medicamentos; diminuição de desperdícios 

e custos na medicação; aumento da segurança no uso dos medicamentos e maior contato da FH 

com outros profissionais de saúde, o que facilita o sinergismo de esforços na promoção do bem-

estar dos utentes.   
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3.3. Distribuição de medicamentos a doentes em ambulatório 

Na distribuição em ambulatório os utentes seguem o esquema terapêutico no seu seio 

familiar, o que traz vantagens tanto para estes como para o Sistema de Saúde: melhoria da 

qualidade de vida do utente, diminuição dos custos relacionados ao internamento e diminuição 

do risco de contração de uma infeção nosocomial1. Para além de que existem certos medicamentos 

em que a comparticipação pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) só é efetuada a 100% caso estes 

sejam obtidos em ambiente hospitalar e outros em que a dispensa se encontra restrita à Farmácia 

Hospitalar.  

A cedência de medicação neste regime apenas abrange determinadas patologias como o caso 

da Hepatite C, da SIDA, da Hemofilia, do Cancro, da Insuficiência Renal e da Esclerose Múltipla8. 

Atualmente o serviço de dispensa de medicamentos em regime de ambulatório, no HPG, 

acompanha um número diminuído de utentes.  

Este tipo de dispensa de medicamentos obriga a que os SFH assumam um papel 

preponderante pois cabe-lhes a monitorização da utilização da medicação, sobretudo nas situações 

em que os medicamentos em questão possam causar efeitos adversos mais graves. Há pois um 

apertado controlo por parte da FH do HPG para que haja adesão à terapêutica instituída com um 

cumprimento absoluto do plano terapêutico estabelecido. Deste modo é fácil de perceber o porquê 

desta distribuição em regime ambulatório possibilitar uma boa gestão e vigilância da terapêutica1. 

O procedimento passa na mesma pela validação prévia da prescrição médica e aquisição da 

medicação, sendo que a diferença está no facto da FH ter que a ir entregar ao doente na receção 

do HPG, em dia previamente marcado pelo Médico, e prestar esclarecimentos de modo a que o 

utente faça um uso racional do medicamento. Normalmente, a FH costuma fazer acompanhar a 

medicação que entrega de prospetos referentes a cada medicamento que cede, de modo a que seja 

possível a sua consulta, por parte do utilizador, sempre que surja alguma dúvida1.  

Durante o estágio tive a oportunidade de realizar um prospeto sobre a Epoetina Beta 

(NeoRecormon®) que se encontra no anexo X. Este prospeto iria ser disponibilizado aquando o 

levantamento do medicamento, contudo o utente não o chegou a adquirir. Ainda assim, este ficou 

na farmácia visto poder vir a ser útil numa posterior distribuição em ambulatório deste 

medicamento. A informação necessária para a sua realização foi retirada do Resumo das 

Características do Medicamento (RCM). 

 

3.4. Medicamentos sujeitos a controlo especial: medicamentos estupefacientes e 

psicotrópicos (MEP); hemoderivados; medicamentos extraformulário; antissépticos e 

desinfetantes; citotóxicos e Sugamadex. 

Alguns medicamentos estão submetidos a um controlo mais exigente por parte dos SFH visto 

estarem sujeitos a legislação própria e possuírem circuitos especiais de distribuição9. 
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     3.4.1. Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos (MEP) 

Os MEP são substâncias que causam dependência física e psíquica e que têm a capacidade 

de estimular ou deprimir o Sistema Nervoso Central, pelo que são muitas vezes usadas em atos 

ilícitos (tráfico e consumo de drogas). Contudo, se houver um cumprimento rígido das 

recomendações clínicas e se forem empregues sob um uso terapêutico e medicinal podem trazer 

benefícios no tratamento de várias situações de doença. Pelo que nestas situações são 

consideradas medicamentos e não drogas. É pois fácil perceber o porquê de todo o circuito destes 

produtos estar sujeito a um rigoroso controlo. Em Portugal, a vigilância do mesmo é da inteira 

responsabilidade do INFARMED10. 

A encomenda deste tipo de medicamentos aos laboratórios já foi abordada no ponto 2.2.3. 

do presente relatório contudo também há particularidades no circuito destes medicamentos dentro 

do hospital. Segundo a Portaria nº 981/98, de 8 de Junho, para além da habitual prescrição médica 

é necessário que as requisições fiquem registadas em impresso apropriado: o anexo X (modelo nº 

1509 Imprensa Nacional - Casa da Moeda) (anexo XI)11. O que na verdade acontece é que em 

cada SC existe um stock pré-definido destas substâncias e portanto está disponível uma 

quantidade destes medicamentos para utilização imediata, logo que seja necessário e tenha sido 

prescrito pelo Médico. Assim sendo, sempre que um Enfermeiro tenha realizado a administração 

de um MEP deve proceder ao respetivo registo no livro de requisições de modo a que a FH possa 

posteriormente repor o stock. Para cada substância ativa existe um impresso que deve ser 

devidamente preenchido, ou seja, deve conter: o nome do serviço, a DCI do medicamento, a forma 

farmacêutica, a dosagem e o código desse mesmo medicamento; o nome do doente que usou esse 

medicamento, a sua cama/processo ou número do GTS, a quantidade prescrita, a rubrica do 

Enfermeiro que administrou o medicamento, a data em que o fez e deve também conter a data, a 

assinatura legível e o nº mecanográfico do diretor do serviço ou o seu legal substituto. Só com 

todas estas informações devidamente preenchidas e não havendo qualquer rasura do impresso é 

que o Enfermeiro pode enviar o impresso (totalmente ou parcialmente completo) para os SFH 

para que a FH possa proceder à validação da quantidade administrada: através do preenchimento 

do campo da “quantidade fornecida”, por extenso e em numerário, do número da requisição em 

questão e pela sua assinatura legível, a data e o seu nº mecanográfico. Só depois disto é que pode 

repor a quantidade de medicamentos que foi utilizada. É nesse momento que deve assinar, colocar 

o seu nº mecanográfico e a data no campo “entregue por” e deve solicitar a quem os recebe, 

habitualmente um Enfermeiro, que assine o campo “recebido por”, coloque o seu nº 

mecanográfico e a data em questão. Só após todo este procedimento é que a FH arquiva o original 

do impresso nos SFH e deixa o duplicado no SC requisitante para que este seja ai guardado.  

Não esquecer que a FH tem ainda a seu cargo, como já foi referido no ponto 2.4 do presente 

relatório, o registo em Excel de todas as movimentações deste tipo de medicamentos, com o 

intuito de permitir que haja um controlo mais apertado do seu circuito.  
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     3.4.2. Hemoderivados   

O Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, do Estatuto do Medicamento define 

“medicamento derivado de sangue ou do plasma humanos” (medicamento hemoderivado) como 

um “medicamento preparado à base de componentes de sangue, nomeadamente a albumina, os 

concentrados de fatores de coagulação e as imunoglobulinas de origem humana” pelo que os 

integra na classe dos medicamentos de origem biológica7. Estes são medicamentos que se 

encontram sujeitos a um controlo especial devido ao potencial de transmissão de doença viral12. 

Para contornar este problema devem ser empregues as medidas mencionadas nas farmacopeias, 

portuguesa e europeia, relativas ao sangue ou ao plasma humanos e as medidas seguidas pelo 

Conselho da Europa e pela Organização Mundial de Saúde em relação à seleção e controlo dos 

doadores de sangue e de plasma. Para além disso, o fabricante de cada medicamento 

hemoderivado fica forçado a informar o INFARMED qual o método usado para reduzir ou 

eliminar os agentes patogénicos suscetíveis de serem transmitidos por estes medicamentos7. 

Devido à sua variabilidade, explicada pela sua origem biológica, os hemoderivados devem 

possuir para cada lote, de acordo com as guidelines europeias para Libertação de Lote, um 

Certificado Oficial Europeu de Libertação de Lote (COELL) que é reconhecido em qualquer país 

da Comunidade Europeia. O procedimento realizado pelo INFARMED, no caso dos derivados de 

sangue ou plasma humanos que possuam um COELL emitido por outro país, é o de emitir um 

CAUL13. Esta entidade emite, para além do CAUL, o boletim analítico para cada lote de um 

hemoderivado. O certificado de aprovação do INFARMED é necessário aquando da receção da 

encomenda em que hemoderivados estejam presentes e requerem arquivo na FC, no mínimo, por 

5 anos14.  

Após a chegada deste tipo de medicamentos, o procedimento na FC é o habitual: dar entrada 

da encomenda no PHC e na INTRANET, sendo que só depois disto é que esta fica disponível no 

CPC/HS (Companhia Portuguesa de Computadores – Healthcare Solutions), e satisfazer cada um 

dos pedidos das farmácias satélite do GTS. Deste modo, os derivados do plasma ou sangue 

humanos chegam ao HPG pelo serviço de transportes do GTS. Depois de todo o processo de 

conferência da encomenda segue-se o armazenamento dos mesmos (tema abordado na secção 

2.4.4. deste relatório).  

 

     3.4.3. Medicamentos Extraformulário   

Apesar da Comissão de Farmácia e Terapêutica ter criado o Formulário Hospitalar do GTS 

e a Adenda a esse formulário, onde se encontram listagens de medicamentos necessários à maioria 

das situações hospitalares do grupo e que correspondem a uma escolha seletiva perante uma vasta 

oferta de medicamentos, podem surgir situações mais específicas que não se encontrem ai 

contempladas. Nestes casos, o Médico deve solicitar a utilização de um medicamento 

extraformulário através do preenchimento de um impresso - Justificação de Receituário de 
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Medicamentos (anexo XII). Este documento tem os seguintes campos que devem ser devidamente 

preenchidos: serviço, nome do doente, cama, nº GTS, nome genérico do medicamento, forma 

farmacêutica, via de administração, posologia, duração estimada do tratamento, diagnóstico do 

doente, situação clínica que fundamenta o pedido e o motivo, caso haja no Formulário Hospitalar 

do GTS ou na Adenda algum medicamento com a mesma finalidade terapêutica, de não considerar 

adequado esse medicamento à situação do doente. Por fim, o prescritor deve assinar, datar e 

colocar o seu n.º mecanográfico para reencaminhar o documento para os SFH. Neste momento a 

FH deve analisar o pedido, autorizando ou não a utilização de tal medicamento, e preencher o 

campo relativo à informação da Comissão de Farmácia e Terapêutica15.  

Esta comissão, de três em três meses, analisa a frequência das justificações relativas a cada 

medicamento extraformulário e debate a possibilidade da sua inclusão em adenda, havendo deste 

modo uma análise ao formulário existente e à adenda em vigor. 

No caso de ser uma situação em que é necessário obter um determinado medicamento que 

não conste do formulário nem da adenda mas que seja uma emergência, o procedimento continua 

a obrigar o clínico a preencher a Justificação de Receituário de Medicamentos contudo os SFH 

tentam adquirir o medicamento o mais rápido possível: recorrendo a uma farmácia local 

(Farmácia da Portela) ou, no caso de se tratar de um medicamento de uso exclusivo hospitalar, 

recorrendo ao empréstimo por parte de um hospital próximo (exemplo: Centro Hospitalar de Vila 

Nova de Gaia/Espinho).   

 

     3.4.4. Antisséticos e desinfetantes 

Este tipo de produtos possuem elevada importância nos hospitais visto serem usados com o 

intuito de prevenir e controlar infeções. O seu fornecimento fica a cargo dos SFH sendo que para 

que tal aconteça é necessário que cada SC realize o pedido, seja ele de forma informática ou 

pessoalmente. A FH fica então responsável por satisfazer os pedidos. Em certos casos, como nos 

INT, é a FH que tem a seu cargo a entrega dos mesmos. Quando assim não o é, o pedido 

permanece na farmácia na área de satisfação de pedidos até que um auxiliar do SC em questão o 

venha levantar. Em qualquer um dos casos anteriormente descritos é também obrigação dos SFH 

fazer a transferência, a nível informático, dos produtos do armazém da farmácia para o SC em 

questão.    

 

     3.4.5. Citotóxicos 

Medicamentos citotóxicos, também designados de citostáticos, são empregues no tratamento 

de neoplasias malignas em diversas situações: como adjuvantes da radioterapia ou cirurgia como 

tratamento inicial; quando a radioterapia ou a cirurgia não se revelam eficazes ou quando estas 

não são de todo possíveis. É habitual haver combinações destes fármacos na quimioterapia de 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Hospitalar – Hospital Privado de V. N. Gaia 

 

                              Beatriz Alexandra Ribeiro Pereira ׀ Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto                        15 

 

neoplasias pois assim obtém-se uma maior proporção de células mortas. Para vários tumores já 

existem associações instituídas que evidenciaram eficácia terapêutica16. 

Estes medicamentos, depois de na FC se fazer a sua produção e correta identificação, são 

enviados para as farmácias satélite que solicitaram pedido através do serviço de transporte do 

GTS. Junto com o citotóxico segue a guia de transporte e o mapa de produção respetivo (anexo 

XIII). O encargo da FH do HPG (para além de estar disponível para elucidar dúvidas e informar 

ao doente quais os efeitos adversos mais comuns e quais as maneiras de os controlar) é o de 

assegurar, aquando a chegada do produto, que está intacto e que efetivamente se destina ao doente 

em questão. Se não se tiver detetado qualquer irregularidade faz-se a entrega ao Enfermeiro para 

que este proceda à sua administração.  

 

3.4.6. Sugamadex 

O Sugamadex é um fármaco indicado para reverter o bloqueio neuromuscular causado pelo 

vecurónio ou pelo rocurónio e que evidencia um valor terapêutico acrescentado em relação à 

neostigmina17. É por este fármaco demonstrar menores efeitos adversos, uma maior eficácia e 

rapidez na diminuição da concentração dos bloqueadores neuromusculares (vecurónio e 

rocurónio) que o seu custo é mais elevado. Por se estar a trabalhar com um fármaco que possui 

um valor tão elevado, o GTS estipulou um controlo mais rigoroso para a sua utilização: o 

preenchimento obrigatório da “Folha de justificação de utilização de SUGAMADEX - 

BRIDION®- 2 mL” (anexo XIV) em que o Médico deve preencher a informação sobre o doente, 

identificar o SC, colocar a quantidade de ampolas que necessita, o motivo para o doente necessitar 

do fármaco e, no fim, deve assinar, datar e enviar para os SFH. Em relação à justificação de 

utilização, um estudo mostrou que a mais frequente (27%) é a “Obesidade mórbida” e a seguinte 

(24%) é “Episódio respiratório crítico pós-operatório com suspeita de BNM residual” (BNM – 

bloqueio neuromuscular)18. 

 

4- Produção e controlo de medicamentos 

4.1. Conceito integrado de garantia de qualidade  

Todas as unidades do GTS estão certificadas pela Associação Portuguesa de Certificação 

(APCER) com as Normas ISO 9001-2008 relativas à implementação de um Sistema de Gestão da 

Qualidade, e apostam na formação incessante de todos os colaboradores2. Este Sistema assenta 

em procedimentos padronizados, documentados e periodicamente retificados e atualizados, que 

direcionam as atividades desenvolvidas pelos SFH e permitem assegurar a gestão do erro, ou seja, 

garantem as condições de segurança dos funcionários, das instalações, dos instrumentos, dos 

aparelhos usados e dos medicamentos1. No HPG, estes procedimentos dos SFH estão descritos 

no “Manual de Procedimentos do GTS”.  
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De maneira a avaliar a eficiência deste Sistema de Gestão de Qualidade são executadas, de 

forma rotineira, auditorias externas e internas, sendo que no período de estágio tive a oportunidade 

de assistir a uma interna.  

 

4.2.Preparação de misturas intravenosas   

4.2.1. Fármacos citotóxicos (ou citostáticos) 

O HPG não possui as condições necessárias para a preparação deste tipo de medicamentos 

pelo que após a prescrição médica a FH faz pedido ao Dr. Ricardo, farmacêutico do HPT, que 

reúne todos os pedidos das várias unidades do grupo e valida as prescrições e, só após esta etapa, 

faz o pedido à FC para a preparação destes fármacos.  

O espaço na FC destinado à preparação destes medicamentos é constituído por uma sala 

inicial (antecâmara) onde o operador se veste e outra sala (onde se encontra a câmara de fluxo 

laminar vertical) em que efetivamente se produz os medicamentos. O operador deve ter alguns 

cuidados quando se está a vestir, como por exemplo: retirar todos os acessórios que possa ter; 

vestir-se de modo ascendente; fazer uso de touca, óculos de proteção e máscara; colocar as 

mangas por cima da bata. Em relação à câmara esta é vertical com o intuito de proteger o 

operador. Estas câmaras possuem no seu interior um fluxo de ar laminar vertical, descendente e 

unidirecional, que limpa ininterruptamente o seu interior de partículas contaminantes e 

simultaneamente protege o produto que está a ser manipulado. Notar que na prescrição deve 

constar: informações sobre o doente (identificação, superfície corporal, altura e peso) e sobre a 

formulação (DCI, via de administração, dose-padrão e dose ajustada ao doente), o nome e a 

assinatura do Médico e a data da prescrição19. 

Antes de se proceder à produção de qualquer citotóxico é necessário que o Dr. Ricardo valide 

a prescrição, e para tal necessita de verificar que a dose prescrita é a mais adequada ao doente 

em questão e de comparar o protocolo prescrito com o diagnóstico. A dose é definida através da 

superfície corporal do doente, de modo informático, e deve ser posteriormente confirmada de 

modo manual por outros farmacêuticos.  

No momento anterior à manufaturação do citostático deve-se fazer a emissão dos rótulos e o 

respetivo mapa de produção (anexo XIII) que compreende: o PV, o lote, a concentração e o 

laboratório produtor de cada um dos fármacos usados.  

É de ressaltar que o lixo que resulta da preparação destes fármacos é para incinerar, ou seja, 

o seu destino é o dos resíduos classe IV.  

 

4.3. Preparação de formas farmacêuticas não estéreis 

A produção de manipulados não estéreis também não é passível de ser realizada no HPG 

pelo que a FH realiza pedido às terças-feiras, de modo quinzenal, à FC. Um funcionário dos SFH 
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da FC desloca-se até ao HPAV para realizar a preparação dos mesmos, visto que a hotte está lá 

situada.  

Para cada manipulado preparado é obrigatório o 

preenchimento de uma ficha de preparação (anexo XV) do 

mesmo e a colocação do rótulo (figura 5) no respetivo frasco 

de acondicionamento, que deve ser de vidro âmbar.  

É de realçar que para cada forma farmacêutica não 

estéril preparada na FC existe uma ficha de preparação já 

parcialmente preenchida com o procedimento a seguir e 

com o nome e a respetiva quantidade das matérias-primas a serem usadas. Assim sendo o operador 

só tem a seu cargo o preenchimento dos restantes espaços, como: lotes e origens das matérias-

primas, a quantidade a preparar, a data de preparação, entre outros. Para além disto é indispensável 

que fiquem arquivados num dossier os boletins analíticos de cada matéria-prima que exista no 

HPAV, bem como as fichas de preparação depois de devidamente preenchidas. 

Relativamente à atribuição do lote este é determinado com base numa determinada sequência 

que se inicia pelo ano, mês, dia e termina com a numeração relativa à ordem de preparação (ex.: 

2017042045). O PV é dado em função da ficha de preparação do manipulado em questão, baseada 

no Formulário Galénico. 

Após os manipulados serem utilizados, os frascos de acondicionamento devem sofrer 

esterilização e ser entregues na farmácia.  

 

4.4. Nutrição parentérica 

As necessidades atuais dos doentes do GTS não justificam a existência de uma unidade de 

preparação de bolsas parentéricas, no entanto existe na mesma a preocupação para que cada 

doente tenha as suas necessidades nutricionais específicas satisfeitas. A alternativa passa então 

por adquirir bolsas parentéricas pré-fabricadas. Contudo, se as necessidades do doente o exigirem 

o Enfermeiro pode aditivar a bolsa, segundo a prescrição médica e no momento de administração 

da bolsa, com vitaminas e/ou oligoelementos. 

Notar que se a unidade existisse esta teria de possuir uma câmara de fluxo laminar horizontal 

que iria proteger o produto.  

 

4.5. Reembalagem  

Várias vezes a indústria farmacêutica produz medicamentos que não satisfazem os requisitos 

de segurança e boas práticas exigidas pelos SFH pelo que é comum proceder-se à reembalagem 

de medicamentos3. Exemplos disso são as seguintes situações: medicamentos que não estejam 

embalados por unidade e medicamentos que não possuam identificação da substância ativa, lote 

ou PV por unidade. Outra situação que pode ocorrer é a indústria não produzir medicamentos com 

Figura 5 - Rótulo de uma forma 

farmacêutica não estéril. 
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a dose pretendida pelo prescritor, pelo que se procede ao fracionamento do mesmo e posterior 

reembalagem. Deste modo garante-se que a presença do medicamento em dose unitária mantenha 

a qualidade e as informações necessárias. O habitual é o fracionamento e a reembalagem serem 

realizados na FC, contudo em casos esporádicos podem ocorrer no HPG de uma forma manual. 

Na FC o reembalamento é efetuado em máquina própria automática onde o resultado é a obtenção 

de uma fita com os medicamentos convenientemente separados e embalados. Segue-se a 

identificação de cada medicamento embalado com a respetiva etiqueta, que deve conter: DCI, 

forma farmacêutica, dose, lote de origem e PV1.  

É importante referir que tanto no caso de embalamento de medicamentos previamente 

fracionados como no caso de se embalar um comprimido/cápsula que tenha sido expulso/a do 

blister onde estava armazenado/a deve-se ter atenção ao PV pois este não vai ser igual ao que o 

medicamento possuía originalmente. Se o PV original for inferior a seis meses em relação ao dia 

em que o fármaco sofreu reembalagem então deve-se manter esse PV, contudo caso o PV original 

seja superior, o PV a fornecer ao produto reembalado é de seis meses em relação à data que sofreu 

reembalagem.  

Notar que quando se imprimem etiquetas para reembalar medicamentos que foram 

fracionados deve-se escrever em todas as etiquetas a quantidade reembalada correspondente a 

cada unidade, por exemplo “1/2” ou “1/4”. É aqui importante também referir que o fracionamento 

de medicamentos só é executável quando se sabe que essa operação não altera as propriedades 

biofarmacêuticas nem físico-químicas do comprimido. De modo a diminuir a possibilidade de 

contaminação dos medicamentos, o fracionamento só é realizado após desinfeção do aparelho 

cortante com álcool a 70º antes de cada utilização e da apropriada lavagem e desinfeção das mãos. 

Sempre que no HPG se procede ao fracionamento e reembalagem, ou só à reembalagem, 

deve-se registar essa mesma atividade. Para esse registo é essencial que se imprima uma etiqueta 

em excesso em relação aos medicamentos que serão reembalados, pois essa etiqueta será colada 

na folha de registo (anexo XVI). Para além disso, a folha de registo deve ser preenchida com as 

seguintes informações: DCI/nome comercial; dose; lote e PV atribuídos pelo fabricante; nome do 

fabricante ou do laboratório; dosagem reembalada, nº doses reembaladas; lote e PV atribuídos 

pelos SFH; data e assinatura do FH que executou a tarefa.  

Em relação à etiquetagem ela não só é necessária nos casos de reembalagem, ou de 

fracionamento e posterior reembalagem, mas também no caso dos medicamentos (à exceção dos 

de pequena dimensão) que são enviados para a URG e Bloco Operatório permitindo assim garantir 

a identificação rápida e o débito correto. Contudo, as etiquetas nestes casos possuem apenas o 

nome do produto em questão pelo que aquando a colagem das mesmas no respetivo produto deve-

se ter cuidado para não ocultar informações como o lote ou o PV3.  
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5- Reconciliação Terapêutica  

A reconciliação terapêutica é um serviço farmacêutico que consiste em analisar 

pormenorizadamente toda a medicação que o utente utiliza, sempre que há alteração da mesma. 

Isto com o intuito de evitar discrepâncias na medicação impedindo assim qualquer tipo de erro: 

duplicações, interações entre medicamentos, omissões, alterações da dosagem, entre outros.  

Este é um serviço inovador e recente pelo que nem todos os hospitais do país o 

implementaram. No HPG este já se encontra em prática e permite comparar a medicação (inclui 

para além dos medicamentos sujeitos a receita médica também os medicamentos não sujeitos a 

receita médica, medicamentos à base de ervas, suplementos e drogas recreativas) pré-hospitalar 

com a medicação atual (hospitalar) e ainda com a medicação quando há transferência entre 

unidades ou instituições, bem como com a medicação quando tiver alta hospitalar.   

A lista atualizada e completa da medicação pré-hospitalar é obtida através uma entrevista 

inicial (realizada pela FH e pelo Enfermeiro) – a Best Possible Medication History - que é 

efetuada ao doente e aos cuidadores. Esta lista é então comparada com a medicação prescrita pelo 

médico sempre que este faça alterações. Esta comparação permite não só evitar eventos adversos 

que poderiam ser causados pela medicação mas também possibilita avaliar o potencial de adesão 

à terapêutica por parte do utente. Se a FH detetar discrepâncias entre as listas que estão a ser 

comparadas o procedimento a adotar é o de entrar em contacto com o Médico prescritor e proceder 

à correção dos erros de medicação, se tais se mostrarem relevantes. 

Quando o doente recebe alta hospitalar é-lhe dado um cartão de medicação onde se encontra 

o esquema posológico que deve cumprir.  

É de destacar que neste serviço farmacêutico a FH tem um papel fulcral visto ser ela a 

responsável por monitorizar e coordenar todo o processo de reconciliação terapêutica bem como 

facilitar a comunicação entre os diversos profissionais de saúde envolvidos nos cuidados do 

doente20.  
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Anexos 

 

Anexo I – Anexo VII (modelo 1506 da Casa da Moeda) necessário para fazer a encomenda de MEP 

ao laboratório. 
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Anexo II – Impresso para obtenção de Autorização de Utilização Excecional. 
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Anexo III – Gráfico contendo o registo diário da temperatura e humidade da farmácia. 

Anexo IV – Requisição de hemoderivados pelos serviços clínicos: A – Via Farmácia; B – Via 

Serviço. 
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Anexo V - Folha de registo e controlo das garrafas de gases medicinais [exemplo: garrafa de oxigénio 

(O2) B5].  
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Anexo VI – Guia de remessa relativa à entrada de novas garrafas de gases medicinais e saída das 

que foram previamente utilizadas.  
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Anexo VII – Fluxograma para gestão de medicação com prazo de validade a terminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VIII – Esquema ilustrativo dos meses respetivos para a realização do controlo dos prazos de 

validade e contagem de stock para cada serviço do HPG. 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Hospitalar – Hospital Privado de V. N. Gaia 

 

                              Beatriz Alexandra Ribeiro Pereira ׀ Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto                        28 

 

Anexo IX - Responsabilidade da entrega de medicamentos, soros e embalagens vazias nos vários 

serviços clínicos. 

 Medicamentos Soros Embalagens vazias 

Fisioterapia AO AO AO 

Gastroenterologia AO AO AO 

Dentária AO AO AO 

Consulta AO AO AO 

Imagiologia AO AO AO 

Esterilização AO AO AO 

Bloco FH AO AO 

Urgência FH FH FH 

Internamentos (9,10 e 11) FH FH FH 

Legenda: AO – Assistente Operacional; FH – Farmacêutico/a Hospitalar 
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Anexo X - Prospeto sobre o medicamento Epoetina Beta (NeoRecormon®). 
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Anexo XI - Anexo X necessário para a requisição de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

por parte dos serviços clínicos (modelo nº 1509 Imprensa Nacional - Casa da Moeda). 
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Anexo XII – Justificação de receituário de medicamentos extraformulário. 
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Anexo XIII – Exemplo de um mapa de produção – Protocolos de Citotóxicos – do Hospital da Trofa.   

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Hospitalar – Hospital Privado de V. N. Gaia 

 

                              Beatriz Alexandra Ribeiro Pereira ׀ Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto                        33 

 

Anexo XIV – Folha de justificação de utilização de SUGAMADEX - BRIDION® - 2 mL. 
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Anexo XV – Ficha de preparação de uma forma farmacêutica não estéril (exemplo: ácido acético 

5%). 
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Anexo XVI – Folha de registo de medicamentos que sofreram reembalagem. 
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