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Resumo 

  

Este relatório representa muito mais do que um trabalho e o estágio representa muito mais 

do que 30 ECTS no meu percurso académico no Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas 

(MICF). O estágio representa o culminar de 5 anos de aprendizagem, de ciência, de conhecimento 

da farmácia e de mim própria e da construção de uma pessoa mais madura e preparada para o 

mundo do trabalho. O estágio é a oportunidade de perceber os conceitos na prática e de aplicar os 

conhecimentos na digna tarefa de servir os outros. Durante estes meses, absorvi uma grande 

quantidade de informação e aprendi, com profissionais de excelência, a torná-la útil e com valor 

acrescentado para a sociedade.  

 O relatório que se segue encontra-se dividido em 3 partes distintas: na primeira, intitulada 

“A Farmácia Outeiro do Linho”, descrevo, de forma sumária, a organização da farmácia onde 

estagiei, a sua gestão, a dispensa de medicamentos, os serviços prestados e as tarefas 

desenvolvidas por mim. Numa segunda parte, que intitulei como “Eu e a Farmácia”, descrevo os 2 

projetos que desenvolvi, explicando a minha motivação para a sua realização, bem como os 

objetivos a que me propus, os métodos utilizados e os resultados obtidos. Numa última parte, que 

adicionei opcionalmente e que intitulei como “A Farmácia em Perspetiva”, realizei um exercício que 

considero importante e que se trata, no fundo, da análise SWOT do meu estágio e da Farmácia 

onde estive integrada. Também apresento um cronograma das atividades desenvolvidas na 

Farmácia, bem como uma lista de formações realizadas. Com esta reflexão, consegui colocar a 

farmácia em perspetiva, retirando um conjunto de conclusões úteis na minha aprendizagem.  

 Tenho a certeza que deste estágio levarei comigo ferramentas que serão muito úteis para 

o meu futuro profissional e que farão de mim uma farmacêutica mais completa.  
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PARTE I: A FARMÁCIA 

 

1. FARMÁCIA OUTEIRO DO LINHO 

1.1. Localização e Horário de Funcionamento 

A Farmácia Outeiro do Linho (FOL), inaugurada a 27 de outubro de 2003, localiza-se em 

Valongo, um concelho do Distrito do Porto (Figura 1), caracterizado pela sua riqueza geológica e 

paleontológica, bem como pela tradição da regueifa e do biscoito [1]. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 Na proximidade da Farmácia encontram-se a Santa Casa da Misericórdia de Valongo, o 

Hospital de Valongo (a 1151 metros), a Unidade de Saúde Familiar de Valongo (a 1300 metros) e 

os Bombeiros Voluntários de Valongo, sendo que a Farmácia mais próxima, a Farmácia Central, se 

encontra a 1085 metros. Cumpre, assim, com todos os requisitos legais referentes a este aspeto 

[2].  

 É uma Farmácia com ótimos acessos para os utentes, na medida em que se encontra 

localizada numa urbanização com bastantes lugares de estacionamento, bem como na proximidade 

de paragens de autocarro (Anexo I).  

O horário de funcionamento da Farmácia é de segunda a sexta-feira das 9h às 24h e sábado 

das 9h às 19h sendo, ocasionalmente, destacada para funcionar como Farmácia de Serviço. As 

escalas de turnos de serviço permanente, aprovadas pela Administração Regional de Saúde (ARS) 

e com o parecer da Câmara Municipal, ocorrem entre as 18 farmácias do município [3]. Ficou 

estipulado com a Diretora Técnica que o meu horário seria das 13h às 20h, com flexibilidade de, 

pontualmente, ser das 9h às 17h, com uma hora de almoço, devido aos eventuais compromissos 

como dirigente da Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia. Tive ainda a oportunidade, 

por solicitação, de realizar um horário noturno, de modo a poder contactar com as especificidades 

do atendimento neste horário. 

Figura 1: Localização geográfica da FOL. 
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 Uma das motivações para a escolha desta farmácia foi, precisamente, a localização perto 

de casa, bem como o facto de o meu percurso escolar do ensino básico e secundário ter sido 

realizado em Valongo. 

1.2. Recursos Humanos 

A equipa técnica da FOL é constituída por: 

- 4 farmacêuticos: Dra Débora Costa Vinha (DT), Dra Raquel Fonseca, Dr. Jorge Ferreira e 

Dra. Sílvia Gião. 

- 2 técnicos de farmácia: Nuno Duarte e Ricardo Cardoso. 

- 1 auxiliar técnica de saúde: Iolanda Andrade. 

A FOL cumpre assim com os requisitos, respeitantes ao regime jurídico das farmácias de 

oficina, que estabelece que “as farmácias dispõem, pelo menos, de um diretor técnico e de outro 

farmacêutico” e que “os farmacêuticos podem ser coadjuvados por técnicos de farmácia ou por outro 

pessoal devidamente habilitado” [4]. 

A FOL conta ainda com um contabilista na gestão financeira e uma auxiliar de limpeza.  

No meu período de estágio, estavam também a estagiar, na mesma Farmácia, dois 

estudantes de Ciências Farmacêuticas, a Catarina Pires (da Faculdade de Farmácia da 

Universidade de Coimbra) e o Fábio Vieira (da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade 

Fernando Pessoa). 

A equipa, bastante jovem e dinâmica, é bastante valorizada pelos utentes da Farmácia, que 

se sentem confiantes no aconselhamento prestado e satisfeitos com a simpatia demonstrada. 

1.3.  Perfil dos Utentes 

A população que frequenta a FOL é, regra geral, idosa e com poucas possibilidades 

financeiras. Sendo assim, a maioria dos atendimentos centra-se em doentes polimedicados, com 

pouca literacia em saúde e que procuram as alternativas mais baratas, devido ao baixo poder de 

compra. No entanto, e devido à sua localização, a farmácia recebe também bastantes utentes 

ocasionais, de faixas etárias variadas e de classes económicas heterogéneas, sendo que a 

Farmácia também tem isso em consideração nos produtos que tem disponíveis [5].   

1.4. Instalações e equipamentos 

A FOL é localizada no rés-do-chão de um prédio habitacional e é facilmente identificada 

pela inscrição “Farmácia Outeiro do Linho”. O exterior da Farmácia é envidraçado e utilizado para 

elaborar montras profissionais, bem como informações como o horário de funcionamento. A FOL 

cumpre, pois, com as Boas Práticas para a Farmácia Comunitária, na medida em que está garantida 

a acessibilidade à farmácia, bem como um estamos perante um espaço exterior característico e 

profissional e facilmente visível e identificável [6].  

No interior, a FOL é constituída por dois pisos. No rés-do-chão, podemos encontrar a área 

de atendimento ao público, o gabinete de direção técnica e a área de receção de encomendas. No 

piso -1, podemos encontrar a sala de administração de injetáveis, o laboratório, o armazém e as 
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instalações sanitárias. No Anexo II podemos encontrar uma representação da organização do 

espaço interior da FOL (rés-do-chão e piso -1). 

1.4.1. Área de atendimento ao público 

A área de atendimento ao público é uma zona ampla, com 4 balcões de atendimento 

disponíveis (sendo que um deles é usado apenas como reforço, em horas de maior afluência). Cada 

balcão é equipado por um computador, um terminal multibanco, uma impressora, leitor ótico e caixa 

registadora (Anexo III). 

O local é adequadamente climatizado (condições de temperatura e humidades controladas) 

e bem iluminado, já que o contacto com o exterior é feito através de painéis de vidro. Os utentes 

podem aguardar a sua vez no atendimento confortavelmente sentados. Em vários pontos da 

Farmácia (interior e exterior) é possível encontrar algum marketing farmacêutico, que vai sendo 

adequado à época do ano, tipo de utentes da farmácia e campanhas promocionais existentes. 

Os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) encontram-se divididos em comerciais 

e genéricos e por ordem alfabética, em gavetas atrás dos balcões, de modo a facilitar a sua 

dispensa. Os medicamentos psicotrópicos encontram-se armazenados em local seguro e 

apropriado. A farmácia apresenta também um conjunto de lineares de medicamentos não sujeitos 

a receita médica (MNSRM) e OTCs, nomeadamente, produtos de dermofarmácia e cosmética, 

ortopedia, higiene oral, puericultura, óculos de sol, protetores solares (no Verão), produtos dietéticos 

e suplementos alimentares, entre outros.  

Na área de atendimento, podemos ainda encontrar um espaço destinado a um atendimento 

mais personalizado, onde se mede a tensão arterial e alguns parâmetros bioquímicos, tais como a 

glicemia, os triglicerídeos e o colesterol (Anexo IV).  

1.4.2. Área de receção de encomendas 

As encomendas (de fornecedores ou laboratórios) são recebidas na área de receção de 

encomendas, através de uma porta das traseiras que dá acesso ao exterior. Os contentores dos 

vários fornecedores que trabalham com a farmácia são colocados num local específico. Nesta área, 

realiza-se a receção dos produtos e arquivam-se todos os documentos referentes a faturas de 

encomenda, notas de devolução e crédito, para posterior envio à contabilidade. É ainda nesta zona 

que se procede à realização de devoluções. A zona é equipada com um computador, uma 

impressora, uma impressora de etiquetas, um fax e um leitor ótico (Anexo V). Também é nesta zona 

que se encontram os frigoríficos e os medicamentos injetáveis. 

1.4.3. Gabinete de Direção Técnica 

O Gabinete de Direção Técnica é o local onde se faz a gestão interna e financeira da 

Farmácia e é essencialmente ocupado pela Dra. Débora Vinha e pela Dra. Raquel Fonseca. É neste 

local mais reservado que se realizam as reuniões com os delegados de informação médica e os 

comerciais de várias marcas. Também é neste gabinete que são arquivados um conjunto de 

documentos importantes de gestão da Farmácia (Anexo VI). 
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1.4.4. Sala de Administração de Injetáveis 

A sala de administração de injetáveis é um espaço onde os doentes podem encontrar 

condições adequados à prestação deste serviço farmacêutico. É constituído por um sofá, onde 

podem ser colocados pertences ou o doente se pode sentar confortavelmente, uma marquesa, uma 

mesa com o material necessário, nomeadamente seringas, algodão, álcool e os impressos 

necessários ao procedimento (Anexo VII). 

1.4.5. Laboratório 

O laboratório constitui uma mais-valia da FOL, sendo o local de preparação de fórmulas 

magistrais e oficinais. Este espaço, amplo e bem iluminado, dispõe de uma bancada, uma pedra 

para pomadas, um banho de água, uma balança e vários armários de arrumação. Para além disto, 

contém um conjunto de matérias primas e materiais necessários à manipulação dos preparados 

mais comuns na FOL (Anexo VIII). Contém também uma pequena biblioteca, onde é possível 

encontrar protocolos de manipulação.  

1.4.6. Armazém 

Um armazém bem organizado é a chave para o sucesso de uma Farmácia. Na FOL, o 

armazenamento dos medicamentos é realizado sobre condições controladas de iluminação, 

temperatura, humidade e ventilação, sendo que estas são verificadas e registadas periodicamente. 

De uma forma geral, o armazém da FOL encontra-se  organizado por categorias e por ordem 

alfabética, sendo algumas dessas categorias: Medicamentos comerciais (comprimidos e cápsulas) 

e medicamentos genéricos (MG) (comprimidos e cápsulas), xaropes, pomadas e loções, oftálmicos, 

soluções cutâneas, protocolo diabetes, ginecológicos, supositórios clisters, águas do mar, soro 

fisiológico, gotas orais, saquetas/ampolas, bucodentários, soluções nasais, dermocosméticos, 

puericultura, solares e outros produtos de saúde (Anexo IX).  

O armazém é da responsabilidade da Iolanda Andrade, que garante a reposição do stock 

nas gavetas e prateleiras da zona do atendimento.  

1.4.7. Zona do reforço 

Esta zona (dividida em medicação comercial e genéricos) tem como objetivo dar um reforço 

da medicação disponível na zona de atendimento, sem que os farmacêuticos ou técnicos de 

farmácia se tenham que deslocar até ao armazém, sempre que um medicamento deixe de estar 

disponível nas gavetas do atendimento (Anexo X). Desta forma, o atendimento torna-se mais rápido 

e eficiente. 

1.5. Fontes de Informação  

É essencial que a farmácia disponha de fontes de informação sobre medicamentos. A FOL 

dispõe de uma biblioteca, onde é possível encontrar a literatura obrigatória e de caráter facultativo, 

que vai sendo atualizada regularmente. 

Segundo as Boas Práticas para a Farmácia Comunitária, existem fontes consideradas de 

acesso obrigatório no momento de cedência de medicamentos, nomeadamente o Prontuário 

Terapêutico, Resumo das Características dos Medicamentos e algumas fontes complementares 
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recomendadas, tais como Martindale, The Extra Pharmacopeia, British National Formulary e 

Epocrates online [6]. Para além destas fontes, na FOL ainda se recorre a centros de informação do 

medicamento, tais como o CIM (Centro de Informação do Medicamento da Ordem dos 

Farmacêuticos (OF)), o CIMI (Centro de Informação do Medicamento e Produtos de Saúde do 

Infarmed- Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.) e o CEDIME (Centro de 

Documentação e Informação de Medicamentos da ANF). 

 

2. GESTÃO EM FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

Uma boa gestão em farmácia comunitária é crucial para a sua sustentabilidade. A crise 

sentida no setor, nos últimos anos, revelou-se um verdadeiro desafio e mudança de paradigma junto 

das farmácias portuguesas, exigindo uma gestão mais criativa e inteligente, sem, contudo, se perder 

o conceito de espaço de saúde e toda a ética a ele associado. Cada vez mais o farmacêutico deve 

ser gestor e dominar matérias de gestão e marketing para ter a capacidade de responder às 

necessidades atuais e servir, de forma mais completa, a população. 

2.1. Sistema Informático 

O sistema informático utilizado na FOL é o Sifarma 2000®. Este sistema é fundamental na 

gestão da receção de encomendas, devoluções, processamento de receituário, controlo de prazos 

de validade (PV), consulta de movimentos de stock, entre outros. Para além disso, o sistema 

informático é bastante útil, no momento de atendimento ao público, na dispensa de medicação e 

respetivo aconselhamento, na medida em que permite criar fichas do utente e respetivo 

acompanhamento farmacoterapêutico, bem como consultar informações técnico-científica de cada 

medicamento, tal como indicações, contra-indicações, reações adversas e interações 

medicamentosas, por exemplo. 

No meu contacto com este sistema informático, reconheço a mais-valia que ele constitui 

para a Farmácia, mas também algumas das limitações e oportunidades de melhoria do mesmo. 

Penso que na próxima atualização do Sifarma® se poderão resolver alguns desses problemas, 

nomeadamente tornar-se mais intuitivo, apelativo a nível de imagem e com a simplificação de 

algumas ferramentas.  

2.2. Gestão de stock 

A gestão de stocks é um processo fundamental para que as necessidades dos doentes 

sejam satisfeitas, ao mesmo tempo que se garante a sustentabilidade da farmácia. A gestão do 

stock implica um conjunto de procedimentos, nomeadamente a encomenda, a receção, o 

armazenamento e a dispensa dos produtos. Uma boa gestão tem em consideração o poder de 

compra, a rotação e sazonalidade dos produtos, sendo que todos estes fatores vão condicionar a 

quantidade e momento da encomenda. O sistema informático constitui uma ferramenta fundamental 

de gestão, através da definição dos stocks mínimos e máximos, ou mesmo através da indicação do 

stock existente de cada produto. Na FOL, deparámo-nos muitas vezes com diferenças entre os 

stocks físicos e os stocks informáticos, derivados de erros na receção, dispensa ou mesmo perdas 
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ou furtos dos produtos. Sendo assim, tivemos de proceder, frequentemente, a contagens físicas dos 

stocks e posterior acerto informático dos mesmos. De modo a evitar estas discrepâncias devido a 

erros na dispensa, implementou-se a obrigatoriedade de verificar, através do código de barras, se 

o produto dispensado correspondia ao produto registado no sistema, no momento de atendimento. 

2.3. Encomendas 

As encomendas podem ser realizadas aos armazenistas de distribuição grossista ou 

diretamente aos laboratórios. A FOL tem como principais fornecedores a OCP Portugal, a Cooprofar 

e a Alliance Healthcare. Os dois primeiros são mais vantajosos a nível económico para a farmácia, 

mas é importante garantir a existência de diferentes fornecedores para aumentar a probabilidade de 

o produto estar disponível para o utente. É possível realizar vários tipos de encomendas, 

nomeadamente as diárias, efetuados para produtos que atingiram o ponto de encomenda. As listas 

produzidas automaticamente pelo Sifarma® são analisadas pelo farmacêutico responsável que pode 

acrescentar ou retirar produtos, consoante as necessidades e os fatores de manutenção de stocks 

já referidos anteriormente. É também possível realizar encomendas instantâneas que possibilitam 

a chegada do produto em menos de 24h. As encomendas são realizadas utilizando o sistema 

informático e são úteis quando determinado produto não está disponível para dispensa imediata ao 

utente. Neste caso, é possível o mesmo ficar informado acerca da disponibilidade e previsão de 

chegada do produto. Existe um projeto designado “Projeto Via Verde do Medicamento” que permite 

um tipo de encomenda instantânea especial. Este possibilita a aquisição de determinados 

medicamentos rateados, quando a farmácia se encontra sem stock dos mesmos. Por fim, podem 

ainda ser realizadas encomendas manuais em que o fornecedor é contactado via telefone, sendo 

especialmente úteis quando determinados medicamentos se encontram esgotados ou em falta nos 

fornecedores. 

Para além das encomendas aos fornecedores, há ainda a possibilidade de realizar 

encomendas diretamente aos laboratórios da indústria farmacêutica. Apesar de neste caso haver 

uma quantidade mínima de encomenda e um tempo de espera maior, permite um conjunto de 

condições especiais para a farmácia, muitas vezes acordadas previamente entre a Diretora Técnica 

e os delegados de informação médica. Na FOL, este tipo de encomendas realiza-se com produtos 

de dermofarmácia e cosmética, alguns MNSRM e os MG mais vendidos. 

2.3.1. Receção de encomendas 

A receção de encomendas foi uma das primeiras tarefas com as quais tive contacto na 

farmácia e é um trabalho de backoffice que permite um contacto inicial com os produtos da farmácia, 

bem como com o sistema informático. As encomendas, diárias e instantâneas, chegam à farmácia 

em contentores apropriados, sendo que os produtos de frio vêm devidamente preparados com 

acumuladores térmicos. As encomendas vêm sempre acompanhadas da respetiva fatura (Anexo 

XI) em duplicado. Com o auxílio do sistema informático, procede-se à leitura do código de barras 

dos produtos, compara-se o número de embalagens faturadas com o número enviado, o estado das 

mesmas, o PV e o preço de faturação, associado ou não a bónus. Após a leitura ótica de todos os 
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produtos verifica-se se há correspondência entre o total de embalagens rececionadas e o total de 

embalagens faturadas, bem como se o total faturado é igual ao total gerado pelo sistema informático. 

Também se verificam os produtos em falta e devolvem-se produtos danificados, caso se aplique. 

As encomendas que são realizadas diretamente aos laboratórios são rececionadas apenas 

pela Dra. Raquel Fonseca. 

2.4. Marcação de Preço 

A Direção-Geral das Atividades Económicas é responsável pela fixação dos preços de 

venda ao público (PVP) dos MSRM, sendo que estes se encontram marcados nas embalagens. No 

caso dos produtos de venda livre, o preço é definido pela farmácia, tendo por base a seguinte 

fórmula: PVP = PF + Margem de Comercialização + IVA. O preço deve ser marcado “através de 

impressão, etiqueta ou carimbo”, segundo o disposto no Decreto-Lei n.º 25/2011, de 16 de junho.  

2.5. Armazenamento 

A organização dos produtos em Armazém, bem como as respetivas condições de 

armazenamento são abordadas no ponto 1.4.6. deste relatório. Na arrumação dos produtos é 

essencial ter em consideração o PV dos mesmos, de modo a possa ser aplicada a metodologia 

FEFO “First expired, first out” e assim se evitar a devolução ou inutilização dos medicamentos e 

produtos de saúde. Um correto armazenamento permite um maior controlo dos stocks, dos PV, bem 

como a facilitação do processo de dispensa.  

2.6. Devoluções 

Os produtos podem ser alvo de devoluções, devido a variadas razões, nomeadamente: PV 

expirado, produtos danificados na encomenda, produtos não pedidos na encomenda, produtos 

pedidos por engano, produtos faturados com preço diferente do indicado na embalagem ou recolha 

de produtos exigida pela Infarmed.  

Cada distribuidor tem uma regra e períodos de tempo específicos para a devolução dos 

produtos. No caso dos fornecedores da FOL, o período definido para devolver produtos à Cooprofar 

e à Alliance Healthcare é de 3 dias, enquanto que para a OCP é de 5 dias. É necessário que se 

cumpram estes prazos, de modo a evitar que o produto não fique parado na farmácia, sem 

rentabilizar. Para se proceder a determinada devolução, deve-se emitir a nota de devolução 

respetiva (Anexo XII), com o produto a devolver e respetiva justificação, o preço de custo, IVA e n.º 

de fatura de origem. As vias são impressas, assinadas, carimbadas e colocadas, juntamente com o 

produto, no respetivo local destinado às devoluções. Caso a devolução seja aceite, pode ser 

realizada através de uma nota de crédito ou um produto igual e deve fazer a respetiva regularização 

no sistema informático. Caso a mesma não seja aceite, o produto fica no stock da farmácia ou, caso 

não esteja em condições de ser vendido, terá de se proceder à sua quebra, com prejuízo. 

2.7. Controlo de prazos de validade 

Existem, essencialmente, duas formas de controlar os PV. Por um lado, é possível realizá-

lo no momento de receção de encomendas, mas também pode emitir-se uma “Lista de Controlo de 

Prazos de Validade” onde constam os produtos cujo prazo de validade irá expirar num período 
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definido. Procede-se à recolha desses produtos para posterior devolução, com o motivo “Prazo 

expirado”. Os limites dos PV para devolução são variáveis de produto para produto. Neste processo, 

deve proceder-se às correções necessárias, caso o stock físico não corresponda ao stock 

informático. Na FOL, o controlo dos PV fica a cargo do Dr. Jorge Ferreira. 

 

3. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

A dispensa dos medicamentos é um dos atos farmacêuticos que permite colocar em 

evidência a importância da nossa profissão. O farmacêutico possui um papel fundamental na 

promoção do uso responsável do medicamento e avaliação correta da prescrição, indicação ou 

automedicação. O correto aconselhamento do uso do medicamento permite aumentar a adesão a 

terapêutica e a diminuição dos problemas relacionados com medicamentos (PRM’s). 

3.1. Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) 

3.1.1. Prescrição médica 

 A legislação, no que diz respeito à prescrição foi alterada no sentido de se privilegiar os 

sistemas eletrónicos e a prescrição por Denominação Comum Internacional (DCI), focando-se na 

escolha farmacológica [7].  

 No atendimento é possível encontrar diversos tipos de receita, nomeadamente a receita 

manual, atualmente cada vez mais em desuso e que apenas pode ser prescrita em situações 

específicas: a) falência do sistema informático; b) inadaptação do prescritor; c) prescrição ao 

domicílio; d) até um máximo de 40 receitas por mês [8]. A sua validade é de 30 dias. Por outro lado, 

podemos encontrar as prescrições eletrónicas, onde se incluem a receita eletrónica 

desmaterializada ou receita sem papel e a receita eletrónica materializada (prescrição impressa). 

No momento da dispensa, é necessário verificar se a receita cumpre com alguns requisitos 

específicos, nomeadamente se tem a numeração e respetivo código de barras, a identificação do 

médico prescritor, o local da prescrição, dados do utente (nome, número de utente, número de 

beneficiário da entidade financeira responsável e regime especial de comparticipação, se aplicável, 

representando por “R”, caso se tratem de utentes pensionistas ou “O” aplica-se aos utentes com 

outro regime especial por menção ao respetivo diploma legal), o medicamento, posologia e duração 

do tratamento, o número de embalagens, a data da prescrição, validade da mesma e assinatura do 

prescritor [7].  

Em cada receita podem ser prescritos até quatro medicamentos ou produtos de saúde 

distintos, no caso de receita materializada ou por via manual, não podendo, em caso algum, o 

número total de embalagens prescritas ultrapassar o limite de duas por medicamento ou produto, 

nem o total de quatro embalagens. No caso de receita desmaterializada, mas em linhas de 

prescrição distintas, produtos de saúde e medicamentos distintos, sendo que cada linha de 

prescrição só pode incluir um produto ou um medicamento, pode ser prescrito até um máximo de 

duas embalagens cada, ou seis, se se tratar de um medicamento destinado a tratamento 

prolongado. No caso dos medicamentos prescritos se apresentarem sob a forma de embalagem 
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unitária, podem ser prescritas até 4 embalagens do mesmo medicamento por receita no caso de 

receita materializada, ou por linha de receita, no caso de receita desmaterializada [7]. 

 O medicamento pode ser identificado pela prescrição por DCI ou por marca. Atualmente é 

obrigatório que a prescrição médica seja efetuada por DCI da substância ativa. A prescrição por 

nome comercial do medicamento ou do titular pode acontecer quando se trata de um medicamento 

de marca sem similar ou MG similar ou quando existe alguma justificação técnica, nomeadamente 

a) margem ou índice terapêutico estreito; b) reação adversa prévia e c) continuidade de tratamento 

superior a 28 dias. Nesta última exceção, o utente pode optar por um medicamento equivalente ao 

prescrito, desde que seja de preço inferior [7].  

3.1.2. Medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes estão sujeitos a um controlo especial, 

sendo regulados pelo Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro. Devido à especificidade deste tipo de 

medicamentos e à possibilidade de causarem dependência física e psíquica, só devem ser indicados 

em casos de necessidade. A receita eletrónica é identificada por “RE” e o levantamento da 

medicação pode ser realizado pelo próprio doente ou não, sendo que é obrigatório a apresentação 

de um documento de identificação. Em todos os casos, do doente é necessário registo do nome e 

morada e do adquirente o nome, morada, número de identificação, data da validade do cartão de 

cidadão e idade. No final da venda, imprime-se um talão de faturação em duplicado, que é anexado 

à cópia da receita e devidamente assinado pelo adquirente. Esta informação deve ser mantida na 

farmácia durante 3 anos. A farmácia tem que enviar ao Infarmed, até ao dia 8 do segundo mês a 

seguir à dispensa, a listagem de todas as receitas aviadas da qual constem os dados do adquirente 

ou as cópias das receitas, caso as mesmas sejam manuais [7]. 

3.1.3. Medicamentos genéricos e preços de referência 

Um MG é definido 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.” 

Os atuais incentivos da dispensa de genéricos mais baratos nas farmácias, por parte do governo, 

vêm reforçar a importância de aumentar o envolvimento na prestação de cuidados e na promoção 

do uso racional do medicamento, nomeadamente através do reforço da atual quota de mercado dos 

genéricos [9].  

O preço de referência é o utilizado pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) para o cálculo da 

comparticipação do Estado. Este corresponde à média dos 5 preços mais baixos dos medicamentos 

que integram cada grupo homogéneo. A formação de grupos homogéneos e a atribuição de preços 

de referência é elaborada trimestralmente [10].  

As farmácias devem ter em stock disponível para venda, no mínimo, 3 medicamentos com 

a mesma substância ativa, forma farmacêutica e dosagem, de entre os que correspondam aos 5 

preços mais baixos de cada grupo homogéneo. No ato da dispensa, o farmacêutico deve informar 
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o utente da existência de medicamentos homogéneos ao prescrito que sejam comparticipados e 

também aqueles que apresentam os preços mais baixos. 

3.1.4. Sistemas de comparticipação  

A comparticipação do Estado no preço dos medicamentos de venda ao público é fixada de 

acordo com os seguintes escalões representados na Tabela 1 [11]: 

Tabela 1: Sistemas de Comparticipação. 

Escalão % Grupos 

A 90% Hormonas e medicamentos 

usados no tratamento das 

doenças endócrinas; 

antineoplásicos e 

imunomoduladores. 

B 69% Medicamentos anti-

infecciosos, sistema nervoso 

central, aparelho 

cardiovascular. 

C 37% Aparelho locomotor, 

medicação antialérgica. 

D 15% Novos medicamentos. 

 

Para além do regime normal de comparticipação, existe, ainda, o regime especial de 

comparticipação que prevê dois tipos de comparticipação: em função dos beneficiários e em função 

das patologias ou de grupos especiais de utentes. Nestes casos, no escalão A há um acréscimo de 

5% na comparticipação e de 15% para os restantes escalões para os pensionistas “cujo rendimento 

total anual não exceda 14 vezes a 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 legislação prevê ainda um regime especial de comparticipação de medicamentos em 

função das patologias. Algumas das patologias abrangidas são a artrite reumatoide espondilite 

anquilosante, a psoríase e a paramiloidose. O diploma respetivo deve estar mencionado na receita 

pelo prescritor [11]. 

3.1.5. Conferência do receituário e faturação 

Mensalmente, é necessário proceder à verificação do receituário já faturado, de modo a 

detetar possíveis erros no ato da dispensa. O Centro de Conferência de Faturas (CCF) é o local 

para onde se deve enviar toda a documentação referente a receituário para verificação e posterior 

reembolso da comparticipação. Todas as receitas são organizadas, após o atendimento, segundo 

os diferentes organismos de comparticipação. O responsável da FOL pela conferência do receituário 

verifica se a medicação dispensada foi a correta e confere a validade e a assinatura do médico. Se 

existirem inconformidades, a receita deve ser corrigida. Depois, organiza e ordena as receitas em 
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lotes (de 30 receitas). Para identificação do lote emite-se um verbete de identificação e para o 

conjunto dos lotes de SNS emite-se uma relação-resumo dos lotes. No final de cada mês, emite-se 

a Relação de Resumos de Lote e a Fatura Final Mensal para cada entidade comparticipante. Até ao 

dia 10 do mês seguinte, são enviadas para o CCF as receitas e respetiva documentação [7]. 

A ANF antecipa o pagamento da comparticipação à farmácia e o pagamento do Estado 

sobre o valor da fatura mensal é realizado através da ARS Norte I.P. à ANF [7].   

3.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) 

Os MNSRM podem ser comercializados fora das farmácias, desde 16/08/2005, em locais 

devidamente autorizados pelo Infarmed e que cumpram os requisitos legais e regulamentares. A 

indicação farmacêutica pode ter um papel fundamental no caso específico dos MNSRM, 

diferenciando a sua dispensa em relação a um local, diferente da farmácia, onde se vendam estas 

produtos. Para além disso, é uma oportunidade para o farmacêutico aplicar os seus conhecimentos 

de saúde, nos casos em que não é necessária a consulta por parte de um médico. Numa fase inicial 

do meu estágio (fevereiro, março) o tipo de MNSRM mais dispensados na FOL eram destinados a 

tratar problemas associados a gripes, tosse e constipações. Nos meses da Primavera, destacavam-

se as vendas associadas a anti-histamínicos. Já nos meses de Verão, aumentaram as vendas 

associadas a proteção solar, queimaduras e produtos associados a férias e viagens (laxantes, 

antiácidos, antidiarreicos).  

Já os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de Dispensa Exclusiva em Farmácia 

(MNSRM-EF) são uma sub-categoria dos MNSRM, que podem ser dispensados em farmácia sem 

prescrição médica se a sua DCI constar numa lista específica do Regulamento destes 

medicamentos [12]. 

3.3. Outros produtos de saúde 

3.3.1. Medicamentos de Uso Veterinário (MUV) 

Um MUV é “toda a substância, ou associação de substâncias, apresentada como possuindo 

propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa 

ser utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário 

ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar 

funções fisiológicas” [13]. Na FOL, alguns dos produtos mais dispensados eram os desparasitantes 

de uso interno e externo e anticoncecionais. A minha formação académica nesta área não era muito 

vasta, na medida em que o único contacto que tive com a área foi através de palestras promovidas 

pela AEFFUP e pela APEF. No entanto, o contacto que tive com alguns casos clínicos permitiu-me 

o aprofundamento dos conhecimentos nesta área e a melhoria do meu aconselhamento.  

3.3.2. Dispositivo Médicos 

Os dispositivos médicos são destinados a serem utilizados para fins comuns aos dos 

medicamentos, mas distinguem-se destes por não utilizarem ações farmacológicas, metabólicas ou 

imunológicas [14]. Os dispositivos médicos podem classificar-se de acordo com a vulnerabilidade 

do corpo humano, perante uma potencial falha ou mau funcionamento do produto e tem o objetivo 
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de adequar a avaliação da conformidade ao risco envolvido na utilização do dispositivo. Sendo 

assim, podemos estar perante dispositivos médicos de classe I, classe IIa, classe IIb, classe III, com 

risco crescente [15]. Na FOL, dispensavam-se alguns dispositivos médicos na área da ortopedia, 

nomeadamente meias de descanso e compressão e pulsos elásticos (Classe I). Também lancetas 

e agulhas (Classe IIa) eram dos dispositivos mais dispensados, devido a patologias frequentes como 

a diabetes. 

3.3.3. Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal (PCHC) 

A procura por PCHC é cada vez maior, bem como a exigência de aconselhamento nesta 

área. O farmacêutico pode ter um papel importante na indicação dos produtos mais indicados para 

determinadas afeções cutâneas, bem como auxiliar nas decisões dos produtos mais adequados 

para cada um. A farmácia trabalha, essencialmente, com duas linhas completas de dermofarmácia 

(Uriage® e Bioderma®), com gamas adaptadas a diferentes tipos e problemas de pele. Para além 

disto, há ainda disponível uma linha completa de cosmética (Vichy®). Na FOL estão também 

disponíveis diferentes produtos destinados à higiene oral, tais como escovas de dentes, pastas de 

dentes com diferentes características e colutórios, bem como produtos destinados à higiene íntima 

ou capilar. A frequência das unidades curriculares optativas de Dermofarmácia e Cosmética e 

Cosmetologia permitiram que o meu conhecimento e aconselhamento nesta área estivesse superior 

ao de alguns colegas que pouco contacto tinham com a área. No entanto, o contacto com situações 

reais permitiu a aplicação dos conhecimentos teóricos já adquiridos e a aquisição de novos. 

3.3.4. Puericultura 

A FOL é muito procurada pelas futuras e recém mamãs, quer a nível de produtos, quer a 

nível de aconselhamento. A FOL trabalha essencialmente com duas linhas completas, mas tem 

sempre disponíveis produtos de marcas específicas que possam agradar a diferentes públicos. Para 

além dos leites adaptados às diferentes idades e necessidades, destacam-se os acessórios de 

amamentação para a mãe (discos de amamentação, extratoras de leite…) e biberões. Acessórios 

como chupetas, tetinas e brinquedos estão também disponíveis e adaptadas à idade e preferência 

da mãe. Para além disso, os produtos de higiene e dermofarmácia para os bebés e mamãs são 

variados e exigem um conhecimento mais profundo das especificidades da pele do bebé e da 

grávida. O farmacêutico pode constituir um parceiro de confiança numa fase de novidade e 

adaptação à vida maternal, aumentando a fidelidade à Farmácia. 

3.3.5. Suplementos Alimentares 

Os suplementos alimentares não são regulados pelo Infarmed, sendo que a autorização de 

introdução no mercado destes produtos é da responsabilidade da Direção-Geral da Alimentação e 

Veterinária (DGAV).  

Nos atendimentos ao público que realizei no meu estágio curricular, os suplementos mais 

procurados eram para colmatar problemas de fadiga e cansaço, sendo que o meu aconselhamento 

recaía essencialmente nos suplementos de magnésio. Em épocas de exames ou testes, 

suplementos multivitamínicos ou estimulantes eram também bastante solicitados pelos estudantes. 
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O aconselhamento farmacêutico neste tipo de produtos é fundamental, sendo que a sua toma não 

substitui uma alimentação equilibrada e variada ou hábitos de exercício físico e regulação do sono. 

3.3.6. Medicamentos manipulados 

Um medicamento manipulado é qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado 

ou dispensado, sob a responsabilidade direta de um farmacêutico [16]. Os medicamentos 

manipulados permitem personalizar a terapêutica e colmatar a falta de alguns produtos 

comercializados ou permitir preparações mais economicamente vantajosas.  

Na FOL, tal como indicado no ponto 1.4.5., existe um laboratório de manipulados 

devidamente equipado, constituindo um serviço adicional e que acrescenta valor à farmácia. 

Durante o meu estágio curricular, tive a oportunidade de realizar vários medicamentos 

manipulados, tais como a suspensão oral de trimetoprim a 1%, a suspensão oral de nitrofurantoína 

a 0,5% e a vaselina enxofrada a 6%.   

Há um conjunto de procedimentos necessários neste tipo de dispensa, sendo que, para 

cada uma das preparações é necessário elaborar um rótulo e uma ficha de preparação. Esta 

informação deve ser guardada para um controlo de qualidade dos medicamentos preparados. O 

cálculo do PVP realiza-se segundo a Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho, segundo a fórmula: [valor 

dos honorários de preparação + valor das matérias primas + valor dos materiais] x 1,3 + IVA (6%). 

Apesar de não ser uma área em crescimento, devido ao grande desenvolvimento da 

indústria farmacêutica, continua a ser um ponto onde o farmacêutico consegue desempenhar um 

importante papel. 

3.3.7. Ato de dispensa e aconselhamento farmacêutico 

A indicação farmacêutica desempenha um papel importante no uso responsável do 

medicamento e na adesão à terapêutica por parte dos doentes. No momento da dispensa da 

medicação é necessário deixar claras algumas ideias em relação ao medicamento, nomeadamente 

para que serve o medicamento, início do efeito, posologia (com especificação das horas da toma e 

do intervalo entre as mesmas), a duração do tratamento, os cuidados específicos relativos à toma 

e armazenamento, possíveis interações com alimentos e/ou medicamentos, reações adversas ou 

efeitos secundários mais frequentes e o que fazer em caso de omissão de uma dose. É importante 

que os utentes percebam a necessidade de receita médica para determinados grupos de 

medicamentos, nomeadamente antibióticos e benzodiazepinas e neste sentido o farmacêutico pode 

alertar para os riscos e a necessidade da sua toma ser controlada [7]. 

A comunicação técnica do farmacêutico é de extrema importância, sendo que deve ser uma 

competência trabalhada com a experiência e através de formações nesse sentido. A forma de 

comunicar saúde deve ser cuidada e adaptada à pessoa que temos à nossa frente, sendo que o 

nosso atendimento deve ser sempre o mais personalizado possível, privilegiando a escuta ativa [17].  
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4. SERVIÇOS PRESTADOS PELA FARMÁCIA 

 A Farmácia, para além da dispensa do medicamento e do aconselhamento farmacêutico, 

dispõe de um conjunto de serviços que fidelizam o doente e que valorizam a Farmácia como espaço 

de saúde. 

 Os serviços prestados na FOL são os que constam na Figura 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos 

 Um dos parâmetros mais frequentemente medidos na FOL é a pressão arterial. O 

farmacêutico tem um papel essencial na monitorização deste parâmetro, na medida em que muitos 

dos utentes que se dirigem à Farmácia apresentam valores de tensão arterial descontrolados. Além 

da monitorização e da promoção de um mapeamento regular da tensão arterial, o farmacêutico pode 

e deve estimular a aquisição de hábitos saudáveis, pela indicação do tipo de alimentação e exercício 

físico mais adequados à pessoa em questão, bem como apelar à adesão à terapêutica e ao uso 

correto do medicamento. O aparelho utilizado para efetuar as medições é da marca rossmax®, 

modelo MJ701f, um dispositivo osciloscópico de braço. Antes da medição, o doente deve repousar 

durante 5 minutos. O utente deve estar sentado, com as costas apoiadas, o braço apoiado na mesa, 

sem roupa que aperte e à altura do coração. É também importante que esteja imóvel, com as pernas 

não cruzadas, relaxado, em silêncio e que a braçadeira esteja a, pelo menos, 2,5 cm acima do 

espaço antecubital, não apertado e centrado sobre a artéria radial. De seguida, coloca-se o 

dispositivo em funcionamento, regista-se a pressão arterial sistólica e diastólica e pulsação. Deve 

repetir-se, preferencialmente, a medição passado 1 ou 2 minutos e repetir novamente caso os 

valores sejam muito diferentes [6].  

 Na FOL também se determinam parâmetros bioquímicos, tais como como a glicemia, os 

triglicerídeos e o colesterol. Esta determinação é realizada com o aparelho Refletron® Plus, da 

Figura 2: Serviços prestados na FOL. 
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Roche, cujo método de funcionamento é a espectrofotometria de refletância. Este método, em 

comparação com os aparelhos de teste rápido mais comuns, tem a vantagem de ser mais exato e 

sensível, sem, com isso, se tornar numa análise muito mais lenta. 

 Para esta determinação é necessário um conjunto de material, nomeadamente: Capilares 

Li Heparin 32 μL, R≤0,25%, CV≤0,6%, um aplicador, lancetas (dispositivos de punção estéreis e de 

utilização única), tiras reativas de medição da glucose, colesterol total e triglicerídeos, suporte de 

capilares, luvas, álcool a 75% e algodão. 

  Os passos para esta determinação são: 

1) Colocação das luvas e preparação do material necessário; 

2) Aquecimento do local de punção e respetiva assepsia com o álcool; 

3) Após o álcool secar, proceder à punção do dedo e descartar a lanceta num contento de 

resíduos perigosos; 

4) Recolher o sangue no capilar até ao traço marcado; 

5) Colocar o capilar no aplicador; 

6) Pressionar o aplicador sobre a tira de medição na zona porosa vermelha; 

7) Introduzir a tira no aparelho de leitura e esperar pelo resultado (o tempo de espera varia 

consoante o tipo de teste); 

8) Pressionar o local da punção com um algodão. 

9) Colocar o material descartável num contentor de resíduos biológicos e limpar o local de 

trabalho.  

É importante o papel do farmacêutico na análise e interpretação do resultado, direcionando 

o seu aconselhamento, consoante a determinação se trate de uma monitorização da eficácia da 

terapêutica, uma alteração no estado de saúde do paciente ou um teste de rotina. Mais uma vez, o 

aconselhamento paralelo de hábitos de alimentação e vida saudáveis personalizados são 

fundamentais. O discurso do farmacêutico deve, aqui, primar, pela calma, simplicidade, clareza, 

convicção, responsabilidade, seriedade e rigor, ao invés do alarmismo e do julgamento [17]. 

Desde o início do meu estágio, tive a possibilidade de determinar estes parâmetros, o que 

me permitiu contactar com algumas técnicas diferentes e melhorar o meu espírito crítico face às 

situações novas do dia-a-dia. 

4.2. Teste de gravidez 

Como alternativa aos testes de gravidez comerciais, é possível ainda realizar o teste de 

gravidez na FOL (Anexo XIII). Através de diversos dispositivos imunocromatográficos, realiza-se a 

pesquisa da hormona gonadotrófica na urina. A amostra é colocada no respetivo kit e após 10 

minutos procede-se à leitura do resultado. O resultado é positivo se a concentração da hormona for 

superior a 25 mUI/mL e, neste caso, aparece um traço rosa na zona do controlo e na zona teste. 

Caso o resultado seja negativo, apenas aparece o traço na zona do controlo. Recomenda-se que a 

colheita seja feita com a primeira urina da manhã, devido a esta estar mais concentrada na hormona 

pretendida.  
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4.3. Administração de injetáveis 

Devido à acessibilidade das farmácias, o serviço de administração de injetáveis tem uma 

procura crescente por parte dos utentes. Na FOL, existe um horário específico para a administração 

de injetáveis e um custo associado. A FOL tem investido na formação dos farmacêuticos, de modo 

a que os mesmos estejam certificados e aptos a realizar este tipo de serviço. Os injetáveis mais 

comuns na FOL são os anti-inflamatórios e relaxantes musculares. Também são administradas 

vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação. 

A administração de injetáveis decorre numa sala equipada com todo o material necessário 

para o efeito. Existe também um impresso próprio, baseado nas guidelines que deve ser preenchido 

em cada serviço prestado (Anexo XIV).  

4.4. Perfuração de orelhas 

 A perfuração de orelhas é outro dos serviços disponibilizado pela Farmácia. O preço do 

brinco inclui o serviço de perfuração gratuito. Os brincos à escolha são todos hipoalergénicos e 

adequados ao “primeiro furo” e são da marca inverness® (Anexo XV). O serviço é apenas efetuado 

por pessoas como formação neste sentido. Este tipo de serviço é essencialmente destinado a 

crianças, sendo que há a captação deste tipo de utente para a Farmácia.  

4.5. VALORMED 

A FOL tem disponível um contentor da VALORMED que permite aos seus utentes a entrega 

na farmácia embalagens vazias e medicamentos fora de uso. Nestes contentores é permitido 

apenas colocar caixas, blisters, restos de medicamentos, folhetos informativos, frascos, ampolas, 

para posterior tratamento pela VALORMED (Anexo XVI). Estes tipos de resíduos devem ser 

considerados especiais, devido à necessidade de preservação e conservação do ambiente. É 

essencial a sensibilização dos utentes para esta prática, através do aconselhamento específico 

neste sentido.  

4.6. Consultas de Nutrição  

A FOL também dispõe de consultas de nutrição, sendo que os utentes devem proceder à 

marcação das mesmas com o Dr. Rui, nutricionista. Este tipo de serviço fideliza o utente à farmácia 

e permite um aconselhamento mais personalizado em relação ao tipo de dieta mais adequada para 

cada um dos utentes, de acordo com a idade, condição física e patologias. 

4.7. Rastreios auditivos 

A FOL tem uma parceria com a “Casa Sonotone”, no Porto, que é dedicada a aparelhagem 

para correção auditiva. Regularmente, são realizados rastreios auditivos na FOL para todos os 

utentes interessados. 
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PARTE II: EU E A FARMÁCIA 

 

Projeto 1: Promoção do Uso Responsável do Antibiótico  

1. ENQUADRAMENTO SOCIAL, ECONÓMICO E POLÍTICO 

Os medicamentos devem, pela sua importância para a humanidade, ser encarados como 

um investimento, porque apesar de constituírem a segunda maior despesa em saúde, têm, 

igualmente, trazido à sociedade enormes ganhos. No entanto, este investimento não tem sido 

rentabilizado ao máximo, sendo que a Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que 50% dos 

doentes não usam corretamente os medicamentos. Sendo assim, e de forma a minimizar este 

problema, torna-se prioritária a promoção do uso responsável do medicamento, numa abordagem 

multidisciplinar dos doentes, profissionais de saúde, decisores políticos e de todos aqueles que, 

num momento ou outro, fazem parte do ciclo de vida do medicamento. Esta articulação de forças 

tem como objetivo garantir, ao cidadão, o acesso ao medicamento correto, na dose e tempo 

adequados à sua necessidade e com o menor custo possível para o doente e para o sistema de 

saúde. Pela relevância e atualidade do assunto, em setembro de 2014, a OF lançou a campanha 

“Uso do Medicamento – Somos Todos Responsáveis”, visando alertar a população para a 

problemática, promovendo um uso racional desta tecnologia tão preciosa e lançando o debate 

acerca do papel que cada um pode desempenhar no sentido de contribuir para a diminuição deste 

problema de saúde pública [18]. 

As “Recomendações da OF acerca do Uso Responsável dos Medicamentos” reúnem um 

conjunto de recomendações específicas de otimização da utilização do medicamento e respetivas 

oportunidades de melhoria. O Ministério da Saúde holandês solicitou, em 2012, um estudo à 

consultora internacional IMS Institute for Healthcare Informatics que quantificou, a nível mundial, o 

potencial de poupança dos sistemas de saúde através de um uso responsável do medicamento em 

trezentos e setenta milhões de euros por ano, o que corresponde a cerca de 8% da despesa mundial 

em saúde. Uma das oportunidades de melhoria apontada como das mais relevantes foi a otimização 

do uso dos antibióticos que constituía uma poupança na ordem dos 41 000 000 000 € [18].  

Algumas das recomendações da OF em relação ao uso responsável do antibiótico são [18]: 

- promover a literacia em saúde como uma oportunidade de melhoria da adesão à 

terapêutica e diminuição de erros de medicação; 

- promover campanhas de consciencialização e educação para o uso responsável de 

antibióticos direcionadas para a população e para profissionais de saúde, com vista à prevenção de 

infeções, redução da utilização de antibióticos, assim como a otimização do seu uso em caso de 

infeções. Estas campanhas devem promover a vacinação e a correta lavagem das mãos. Também 

as metodologias e ferramentas devem ser alvo de reflexão e análise, de modo a perceber se a 

comunicação está a ser efetuada e transmitida da forma mais adequada;  

- potenciar a intervenção farmacêutica no âmbito da redução das infeções hospitalares, 

através, por exemplo, da validação das prescrições hospitalares, correta duração do tratamento com 
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antibiótico, participação ativa no desenvolvimento de protocolos de antibioterapia e interpretação e 

monitorização dos níveis séricos de antibacterianos; 

- promover a multidisciplinaridade nos grupos de coordenação regional do programa de 

prevenção e controlo de infeções e de resistência aos antimicrobianos (PPCIRA) e reforçar a 

importância da presença de um profissional como o farmacêutico, especialista do medicamento, na 

contribuição para o desenvolvimento de protocolos de antibioterapia, prescrição adequada e demais 

finalidades; 

- implementar sistemas de notificação obrigatória e monitorização da utilização de 

antibióticos, de modo a definir a realidade de utilização de antibióticos, localizar resistências e atuar 

no sentido de otimizar o uso do antibiótico; 

- otimizar o uso de antibióticos a nível veterinário, desde a dispensa responsável e 

consciente, à educação da população para esta temática, em colaboração com outros profissionais 

de saúde, nomeadamente os médicos veterinários. 

 Várias entidades e profissionais da área da saúde e do medicamento, sensibilizados com a 

pertinência do tema, adicionaram-no à agenda e, nesse sentido, têm surgido ao longo dos últimos 

anos um conjunto de estudos e relatórios com projeções e delineação de linhas estratégicas de 

atuação no sentido de minimizar as consequências negativas.  

Um relatório apresentado pela Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em 

inglês), em 2009, estima que os custos associados a esta temática rondam os 1,5 biliões de euros, 

sendo que 900 milhões estão associados a custos hospitalares [19]. Um estudo elaborado pela 

Rand Europe, em 2014, prevê que, caso não sejamos capazes de diminuir este problema, no ano 

de 2050 a população mundial terá reduzido entre 11 milhões e 444 milhões, em comparação ao que 

seria expectável sem a existência das resistências aos antibióticos [20]. O relatório “Um Futuro para 

a Saúde- todos temos um papel a desempenhar”, elaborado por uma comissão de especialistas 

liderada por Nigel Crisp foi lançado em 2014 e segue as recomendações do estudo sobre a Saúde 

em Portugal realizado no âmbito da “Plataforma Gulbenkian para um Sistema de Saúde 

Sustentável.” Neste mesmo Relatório, um dos três desafios apontados pela Gulbenkian era 

precisamente baixar a incidência das infeções hospitalares e reduzir para metade as taxas de 

infeção em 10 hospitais públicos, num período de 3 anos [21]. 

Também no âmbito do Plano Nacional de Saúde 2011-2016, as infeções associadas aos 

cuidados de saúde e a resistência aos agentes antimicrobianos foram acrescentadas como novas 

prioridades, juntando-se às já estabelecidas, como a nutrição, o cancro, as doenças 

cardiovasculares, a diabetes, as doenças respiratórias, a saúde mental, o combate ao tabagismo e 

o VIH/SIDA [22]. 

De acordo com o Relatório do “Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 

Antimicrobianos”, a partir da década de 1940, o uso de antibióticos generalizou-se, sendo que 

contribuiu de forma muito significativa para a diminuição da morbilidade e mortalidade. No entanto, 

o seu uso abusivo e inadequado promoveu a proliferação de bactérias resistentes que levantou uma 
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problemática de saúde pública de enorme importância [23]. No entanto, e apesar deste cenário mais 

negativo, a verdade é que os diversos programas implementados, no sentido de sensibilizar a 

população e profissionais de saúde para a temática, têm resultado num uso mais responsável do 

antibiótico. Numa notícia recente, de julho deste ano, o Infarmed, informou que “o consumo de 

antibióticos está em queda, uma tendência que se tem estado a verificar desde 2016. Entre janeiro 

e abril deste ano, foram dispensadas 2,847.560 embalagens de antibióticos em ambulatório, menos 

143.663 (4,8 %) do que mesmo período de 2016” [24]. 

 

2. INTRODUÇÃO TEÓRICA 

2.1. Definição 

Antibiótico é coloquialmente utilizado para descrever substâncias que destroem ou inibem 

o crescimento de bactérias. Existem antibióticos de origem natural, semi-sintética e sintética. Os 

naturais são aqueles que apresentam menor eficácia, maior toxicidade e maior resistência por parte 

dos microrganismos [25]. 

O primeiro antibiótico foi descoberto em 1928 por Alexander Fleming e deveu-se ao facto 

de o mesmo se ter esquecido de umas placas com culturas de microrganismos no seu laboratório, 

quando foi de férias. Quando voltou, reparou que uma das suas culturas com Staphylococcus tinha 

sido contaminada com “bolor” e que à volta das colónias não havia mais bactérias. Descobriu então 

um fungo do género Penicillium que produzia uma substância que era responsável pelo efeito 

bactericida: a penicilina [26, 27]. No entanto, o amplo uso do antibiótico iniciou-se com a utilização 

de uma sulfonamida, pelos soldados, na Segunda Guerra Mundial, que foi eficaz no tratamento de 

diversas infeções [27]. A utilização dos antibióticos para o tratamento de infeções foi considerada 

uma das principais descobertas científicas até ao momento. No entanto, nas últimas décadas tem-

se verificado uma preocupação crescente com a evolução das bactérias e da resistência destas a 

uma grande variedade de antibióticos [27].  

2.2. Concentração inibitória mínima, farmacodinâmica e farmacocinética  

Os antibióticos podem ter uma ação bacteriostática, impedindo a crescimento de bactérias 

e mantendo o mesmo na fase estacionária. Isto pode ser o suficiente para o sistema imunitário lidar 

posteriormente com a infeção. Já um antibiótico com ação bactericida atua em processos vitais para 

a célula, levando à morte celular. Este último tipo de antibiótico é o preferível [28-30]. No Anexo 

XVII, podemos observar as diferenças entre os dois tipos de agentes. 

A sensibilidade dos microrganismos aos antibióticos é representada pela concentração 

inibitória mínima (CIM), que corresponde à menor concentração do antimicrobiano capaz de inibir o 

desenvolvimento visível do microrganismo. Na Anexo XVIII podem observar-se os parâmetros da 

farmacocinética e farmacodinâmica relacionados com a evolução clínica [31]. 

O antibiótico ideal reuniria as seguintes características [29, 32]: alvo seletivo, alcance rápido 

do alvo, bactericida, espetro estreito, baixa toxicidade e poucas reações adversas, elevado nível 

terapêutico, várias vias de administração e boa absorção. 
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No entanto, não existe um único antibiótico que reúna todas estas características. Para a 

seleção do antibiótico mais adequado deve-se ter em conta o local, tipo de infeção, gravidade do 

agente, origem da infeção, sensibilidade do agente, origem da infeção (hospital vs comunidade), 

custo e aspetos relacionados com o doente. 

2.3. Mecanismos de ação 

Os antibióticos podem apresentar diversos mecanismos de ação (Anexo XIX), nomeadamente 

intervir na síntese da parede celular, em metabolismos celulares, na estrutura da membrana 

citoplasmática, na síntese de ácidos nucleicos e na síntese de proteínas (inibidores da subunidade 

50 S ou da subunidade 30S) [29, 32, 33]. Consoante o seu mecanismo de ação, os antibióticos 

podem ser classificados em diferentes famílias. 

2.4. Mecanismos de resistência 

 Existe uma base genética de resistência aos antibióticos. Ela pode surgir através da 

mutação num loci do cromossoma ou através da transferência horizontal de genes (aquisição de 

genes de resistência anteriormente presentes noutros microrganismos). A evolução das bactérias 

traduz-se em mutações espontâneas ou induzidas, por exemplo, pela ação da radiação, agentes 

alquilantes ou espécies reativas de oxigénio. A transmissão às gerações seguintes de 

características que beneficiam as bactérias, tais como as resistências aos antibióticos, constitui o 

cerne da problemática [32, 34, 35] (Anexo XX). 

 Existem vários tipos de mutações que podem ocorrer, nomeadamente por reposição, deleção, 

inserção e inversão. No caso de se tratar de uma transferência horizontal de genes, esta pode 

ocorrer por transformação, transdução ou conjugação [34, 36, 37]. 

A resistência aos antibióticos pode ser intrínseca ou adquirida.  

A resistência é intrínseca caso a bactéria possua características estruturais ou enzimáticas 

que levam à resistência a um determinado antibiótico. Este tipo de resistência pode também ser 

denominado de resistência natural [38] e ocorre sem a exposição prévia ao antibiótico, podendo 

dever-se a uma das seguintes razões [32]: 

- A ausência de um processo metabólico que seja perturbado ou modificado pelo antibiótico;  

- Existência de enzimas com capacidade de inativar o antibiótico; 

- Presença de especificidades na morfologia bacteriana. 

 O baixo número de PBPs onde se dá a ligação ao antibiótico é um exemplo de mecanismo 

de resistência intrínseco do aztreonam, um antibiótico β-lactâmico [32]. 

A resistência adquirida é mais frequente e pode resultar dos seguintes mecanismos: 

alteração da permeabilidade ou do local de ação do antibiótico, bombas de efluxo ou mecanismo 

enzimático da degradação ou inativação do antibiótico, como se pode verificar no Anexo XXI [39]. 

Algumas das características destes processos são: 

› Alteração do sítio alvo: estas alterações normalmente surgem de mutações nos genes 

alvo, sendo que se mantém a função celular, mas a bactéria fica inacessível ao antibiótico.  
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› Alteração da permeabilidade da membrana externa: as bactérias Gram negativo têm a 

capacidade de restringir a entrada de moléculas hidrofílicas devido à sua membrana externa. Esta 

membrana é a primeira linha de defesa à entrada de agentes antimicrobianos. As porinas são 

proteínas que permitem a passagem de agentes hidrofílicos, tais como os antibióticos β-lactâmicos, 

sendo que a sua perda poderá levar a resistências.  

› Bombas de efluxo: são proteínas de transporte transmembranares usadas pelas bactérias 

para expulsar para fora da célula substâncias tóxicas às mesmas, nomeadamente antibióticos, o 

que pode levar ao aparecimento de resistências.  

› Inativação enzimática do fármaco: produção de proteínas que hidrolisam o antibiótico, 

tornando-o inativo, como por exemplo as β-lactamases que contribuem para a resistência aos 

antibióticos β-lactâmicos [40]. 

Na  

Tabela 2, estabelece-se uma relação entre o mecanismo de resistência adquirida com 

algumas classes de antibióticos. 

Tabela 2: Mecanismos de resistência adquirida e relação com classes de antibióticos [32]. 

Mecanismo de resistência adquirida da 

bactéria 
Antibióticos 

Alteração da permeabilidade Aminoglicosídeos, fosfomicina, quinolonas, 

tetraciclinas 

Alteração do local de ação β-lactâmicos e glicopeptídeos 

Bomba de efluxo Macrólidos, tetraciclinas e fluoroquinolonas 

Mecanismo enzimático β-lactâmicos, aminoglicosídeos, anfenicóis, 

fosfomicina, macrólidos, tetraciclinas 

 

2.5. Prevenção das Resistências- Uso responsável do antibiótico 

Numa entrevista realizada a Fernando Ramos, professor associado na Faculdade de 

Farmácia da Universidade de Coimbra, este afirma que Portugal ficou, em 2016, em 9.º lugar entre 

os países europeus com maior consumo de antibióticos, segundo os dados mais recentes do Centro 

Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças [41, 42]. Já um estudo da Organisation for Economic 

Co-operation and Development (OECD), em 2014, refere que Portugal é o quinto país europeu com 

maior taxa de desenvolvimento de resistências aos antibióticos [43]. 

No dia 21 de setembro de 2016, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas 

(ONU), o tema das resistências aos antibióticos foi discutido, onde outrora haviam sido discutidos 

mais três temas da área da saúde: ébola, doenças não comunicáveis e VIH [41]. Têm sido várias 

as campanhas e programas desenvolvidos no âmbito das resistências aos antibióticos. A 

Organização Mundial de Saúde produziu um conjunto de materiais, desde “Fact sheet”, quizz, 

cartazes, multimédia e disponibilizou-os para que a população, em geral, e os profissionais de saúde 
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se pudessem informar e divulgar alguma da informação [44, 45]. Existe, inclusive, uma semana 

mundial de consciencialização para a temática, de 13 a 19 de novembro de 2017, sendo que o Dia 

Europeu dos Antibióticos é o dia 18 de novembro. [46] 

Segundo a OMS, toda a gente pode contribuir para a prevenção das resistências, desde 

doentes, políticos, profissionais de saúde, indústria farmacêutica e setor da agricultura.  

Existem algumas regras de ouro, simples e que fazem parte do quotidiano que as pessoas 

devem ter em consideração, nomeadamente [47]: 

▪ Utilizar antibióticos apenas quando prescritos por um profissional de saúde certificado para 

tal; 

▪ Nunca partilhar ou utilizar antibióticos antigos; 

▪ Tomar o antibiótico até ao fim, mesmo já não tendo sintomas; 

▪ Lavar regularmente as mãos, preparar a comida de forma higiénica e manter as vacinas 

em dia. 

A transmissão deste tipo de mensagens simples à população é de extrema importância, na 

medida em que, desta forma, se promove um uso responsável do antibiótico e uma mais eficaz 

prevenção das infeções. 

Num Estudo da DECO realizado entre 8 e 11 de outubro de 2015, 1243 portugueses 

responderem a algumas questões sobre antibióticos. Neste inquérito, concluiu-se que cerca de 97% 

das pessoas já receberam informação sobre como tomar antibióticos e cerca de 78% depois de 

informados, tornaram-se mais prudentes na toma. Cerca de 44% deixaram de usar antibióticos por 

iniciativa própria e 38% deixaram de guardar sobras de antibióticos em casa.    

 

3. IDEIA E MOTIVAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO 

Motivada pela atualidade do assunto, decidi pesquisar um pouco acerca do tema e cheguei 

à conclusão que poderia aproveitar o facto de estar a estagiar em Farmácia Comunitária para 

desenvolver um projeto abrangente e com real impacto e importância na comunidade onde está 

inserida a Farmácia. Sendo assim, surgiu a ideia de realizar: 

- Inquérito e campanha de sensibilização na Farmácia Comunitária; 

- Inquérito e campanha de sensibilização na Escola Básica; 

-Junção dos dados do trabalho produzido com os dados de uma colega do MICF e 

participação no Concurso “Angelini University Award 17”. 

 

4. OBJETIVOS 

A implementação deste projeto teve como principais objetivos: 

- Caracterizar, a nível social e económico, os utentes da FOL, bem como conhecer os seus 

hábitos de higiene e uso do antibiótico; 

- Promover o uso responsável do antibiótico na população da FOL, bem como aumentar a 

literacia em saúde, através de uma campanha de sensibilização; 
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 - Promover o uso responsável do antibiótico em crianças do 6.º e 7.º anos de escolaridade, 

a frequentar a Escola EB 2,3 de Valongo, bem como promover a literacia e educação para a 

saúde; 

- Participar, em conjunto com uma colega do MICF, num concurso promovido pela Angelini, 

subordinado ao tema “Produtos e Serviços para Combater as Resistências aos Antibióticos”, 

com o projeto “Prevenir para não resistir”, de forma a valorizar o papel dos farmacêuticos na 

sociedade, e em específico, no combate a este problema de saúde pública. 

 

5. MÉTODOS 

5.1. Intervenção na Farmácia Comunitária 

5.1.1. Fase de Avaliação- Inquérito  

De forma a poder avaliar os hábitos de higiene e o grau de conhecimentos sobre antibióticos 

da população que frequenta a FOL, procedeu-se à realização de um inquérito (Anexo XXII), tendo 

sido utilizada uma amostra de 35 pessoas na FOL (e mais 35 pessoas na Farmácia S. Vicente, em 

Viana do Castelo). Os inquéritos eram realizados às pessoas que entravam na Farmácia às 14.30h, 

16.30h e 18.30h, de modo a amostra ser o mais neutra possível. O inquérito, constituído por 

perguntas simples e diretas, foi pensado para ser realizado num curto período de tempo, de modo 

a não perturbar o ritmo normal da Farmácia e não ser demasiado moroso para os inquiridos. Finda 

a primeira fase, foi possível analisar os dados e caracterizar do ponto de vista socioeconómico a 

população e averiguar, também, as eventuais correlações entre o consumo de antibióticos, os 

hábitos de higiene e o grau de literacia em saúde. Com estes dados, foi também possível moldar a 

segunda fase de atuação: a campanha de sensibilização. 

5.1.2. Campanha de sensibilização na FOL 

 A campanha de sensibilização nas Farmácias realizou-se, essencialmente, de duas formas 

diferentes: 

 ▪ Afixação de um cartaz de sensibilização para o problema (Anexo XXIII); 

 ▪ Panfletos que eram distribuídos a cada utente a quem se dispensava um antibiótico, de 

modo a personalizar o atendimento e alertar a pessoa para o problema, apelando ao uso 

responsável do antibiótico (Anexo XXIV). 

 Em ambos os materiais produzidos, teve-se o cuidado de utilizar linguagem e mensagens 

simples, que fossem facilmente percetíveis pela população da Farmácia.   

5.2. Intervenção na Escola Básica 

Tendo em conta a importância do aumento da literacia em saúde junto dos mais jovens e 

sendo que estes podem ter uma grande influência nas suas famílias, a atuação junto das Escolas é 

essencial. A Escola escolhida para realizar as palestras foi a Escola EB 2,3 de Valongo, por ter sido 

a Escola que frequentei no meu 2.º e 3.º ciclos e também por corresponder à Escola de muitos 

estudantes familiares (filhos e netos) de utentes da Farmácia. Desta forma, contactei a Professora 
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Maria João Teixeira, Diretora da Escola e ficou definido que as palestras se iam realizar da seguinte 

forma: 

24 de maio de 2017 2 turmas de 6.º ano: 48 estudantes 

25 de maio de 2017 2 turmas de 7.º ano: 54 estudantes 

 

5.2.1. Fase de Avaliação- Inquérito  

Antes da apresentação da palestra preparada, realizou-se, junto das turmas um inquérito, 

com o objetivo de avaliar a literacia em saúde dos estudantes, mais especificamente o nível dos 

conhecimentos acerca dos antibióticos. No final das palestras, os estudantes tiveram de preencher 

novamente o inquérito com base naquilo que aprenderam, de forma a que pudesse avaliar qual o 

impacto real da intervenção. 

O inquérito (Anexo XXV) era constituído, essencialmente, por três partes diferentes: uma 

caracterização socioeconómica simples, questões de múltipla escolha e questões de verdadeiro e 

falso. 

5.2.2. Fase de atuação- Palestra sobre “Antibióticos e as Resistências aos 

antibióticos” 

No total, a palestra na Escola demorou cerca de 90 minutos em cada turma, sendo que a 

apresentação (Anexo XXVI) se focou em exemplos simples e práticos sobre as situações nas quais 

se usam antibióticos, na explicação do conceito de “resistência aos antibióticos” e também no nosso 

papel, enquanto doentes, na utilização correta dos antibióticos e nos hábitos de higiene e, 

consequentemente, na prevenção de infeções e resistências. No final, foram desvendadas algumas 

verdades e mitos sobre os antibióticos, permitindo uma melhor assimilação dos conceitos 

abordados. Durante toda apresentação, foi dado destaque ao “Tico”, uma imagem de marca 

especialmente criada para representar o antibiótico, de modo a dinamizar a palestra e ser mais 

facilmente apreendido pelas crianças. No final, todos os estudantes levaram para casa um livro 

interativo (Anexo XXVII), com um resumo dos pontos principais da apresentação, bem como um 

quizz adaptado da OMS e uma sopa de letras. Um dos objetivos da distribuição deste livro foi 

também criar interação entre as crianças e os familiares, envolvendo toda a família na temática. 

Algumas fotos da atividade podem ser encontradas no Anexo XXVIII. 

5.3. Participação no “Angelini University Award 2017”, no âmbito da edição 

“Produtos e Serviços para combater as resistências aos antibióticos” 

A ideia da implementação deste projeto surgiu no âmbito de um concurso promovido pela 

Angelini com o tema “Produtos e Serviços para combater as resistências aos antibióticos”. Desta 

forma, o mesmo tipo de atuação que se realizou na FOL e na Escola EB 2,3 de Valongo realizou-

se, também, simultaneamente, na Farmácia S. Vicente e na Escola EB 2,3 Frei Bartolomeu dos 

Mártires, em Viana do Castelo. 

O projeto desenvolvido pode ser encontrado no Anexo XXIX, sendo que o grupo passou à 

semifinal do Concurso e aguarda a realização da nova etapa. 
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Na minha opinião, este tipo de participações são uma oportunidade de colocar as ciências 

farmacêuticas a competir com outras áreas da saúde, engenharias e gestão, demonstrando a 

importância e relevância da nossa profissão para a resolução de problemas de saúde pública, não 

só pelos conhecimentos científicos que possuímos, mas também pela capacidade empreendedora 

e de inovar em saúde. Além disso, as Farmácias Comunitárias constituem, ainda, uma rede 

organizada e com imensas potencialidades como prestadores de cuidados primários de saúde. Com 

a nossa participação, penso que conseguimos construir uma proposta coerente, madura, realista e 

com potencial para poder vir a desenvolvida no futuro. A prova disso é que, alguns dias após a 

submissão da nossa candidatura, o “Pharmaceutical Group of the European Union” lançou um artigo 

intitulado “The Community Pharmacist Contribution to Tackling AMR” [48], um artigo de relevo no 

âmbito das resistências antimicrobianas. Algumas das recomendações-chave deste documento 

consistiam em encorajar os Governos a envolver os farmacêuticos comunitárias nos planos de ação 

para as resistências antimicrobianas desenvolvidas a nível nacional e aumentar a colaboração e 

comunicação entre os farmacêuticos comunitários, outros profissionais de saúde, indústria, doentes 

e público em geral. Este artigo surgiu também como resposta ao pedido da Comissão Europeia para 

tornar a União Europeia “a best practice region”. 

 

6. RESULTADOS 

6.1. Intervenção na Farmácia Comunitária- Respostas aos Inquéritos 

 

N.º inquiridos: 35 

▪ Caracterização socioeconómica: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Género

Feminino Masculino

2. Faixa etária

10-20 anos 21-30 anos 31-40 anos

41-50 anos 51-60 anos 61-70 anos

mais 70 anos
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▪ Avaliação dos hábitos de higiene e uso dos antibióticos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. N.º elementos do agregado 
familiar

1 2 3 4 mais 4

3. Grau de Habilitações 
Literárias

1.º Ciclo 2.º Ciclo
3.º Ciclo Ensino Secundário
Licenciatura Mestrado
Mestrado Integrado Doutoramento

1. Toma banho diariamente?

Sim Não

2. Em média, quantas vezes lava 
as mãos por dia?

até 5 vezes 6- 10 vezes

11-15 vezes mais 15 vezes

4. Em média, quantas vezes lava 
os dentes por dia?

1 2 3 ou mais

3. Utiliza habitualmente algum 
tipo de desinfetante de mãos?

Sim Não

Figura 3: Representação gráfica da caracterização socioeconómica. 
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6. Utilização de antibióticos

Apenas quando prescritos pelo médico

Compro na Farmácia, por iniciativa própria

7. Antibiótico com sintomas de 
gripe ou constipação

Sim Não

8. Fim toma antibióticos

No fim da embalagem

Assim que os sintomas desaparecem

Não se lembra

9. Nos últimos 3 meses, quantas 
vezes recorreu a antibióticos?

0 1 2 3

5. Com que frequência costuma realizar visitas 
hospitalares?

Semanalmente

Mensalmente

Trimestralmente

Semestralmente

Anualmente
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N.º inquiridos: 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Intervenção na Escola Básica - Respostas aos Inquéritos 

 

▪ Caracterização socioeconómica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10. Já alguma vez lhe foi alterado 
o antibiótico por falta de eficácia?

Sim Não Não se lembra Outro

11. Tem conhecimento dos 
eventuais perigos do uso 
incorreto de antibióticos? 

Sim Não

1. Género

Feminino Masculino

2. Idade

11 12 13 14

3. N.º elementos do agregado 
familiar

2 3 4 5 6 7

Figura 4: Representação gráfica das respostas aos inquéritos. 

Figura 5: Representação gráfica da caracterização socioeconómica. 
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Tabela 3: Análise comparativa das respostas antes e após a intervenção. 

Antes da intervenção Após a intervenção 

O que é um antibiótico? 
Um cosmético- 1 

Um medicamento- 101 
Repelente de insetos- 0 

Jornal- 0 

O que é um antibiótico? 
Um cosmético- 1  

Um medicamento- 101  
Repelente de insetos- 0 

Jornal- 0 

Já alguma vez utilizaste um antibiótico? 
Sim- 96 
Não- 6 

Já alguma vez utilizaste um antibiótico? 
Sim- 97 
Não- 5 

Os antibióticos são utilizados para 
combater que tipo de agentes 

patogénicos?   
Vírus- 45 

Bactérias- 86 
Parasitas- 2 
Insetos- 1 

Os antibióticos são utilizados para 
combater que tipo de agentes 

patogénicos? 
Vírus- 1 

Bactérias- 102 
Parasitas- 0 
Insetos- 0 

Onde se podes adquirir/comprar 
antibióticos? 
Farmácia- 102 
Hospital- 24 

Supermercado- 3 

Onde se podes adquirir/comprar 
antibióticos? 
Farmácia- 99 
Hospital- 29 

Supermercado- 0  

Em que situação podes deixar de tomar 
um antibiótico? 

Quando já não me sinto doente- 50 
No final da embalagem- 52 

Em que situação podes deixar de tomar 
um antibiótico? 

Quando já não me sinto doente- 5  
No final da embalagem- 97 

Podemos dar antibióticos a animais? 
Sim- 48 
Não- 54 

Podemos dar antibióticos a animais? 
Sim- 72 
Não- 30 

Já alguma vez ouviste falar sobre 
resistências aos antibióticos? 

Sim-65 
Não-37 

Já alguma vez ouviste falar sobre 
resistências aos antibióticos? 

Sim- 91 
Não- 11 

V/F (% respostas corretas) 
1- 1% 

2- 59% 
3- 73% 
4- 63% 
5- 96% 
6- 47% 

V/F (% respostas corretas) 
1- 20% 
2- 79% 
3- 88% 
4- 82% 
5- 90% 

                    6-   85% 

 

 Como podemos verificar pela análise da Tabela 3, após a intervenção, a percentagem de 

respostas corretas aos inquéritos aumentou consideravelmente. Algumas das ideias erradas que as 

crianças tinham prendiam-se essencialmente com a confusão do conceito de antibiótico com outros 

medicamentos comuns como o paracetamol ou o ibuprofeno. Também imperava a ideia errada de 

que os mesmos poderiam ser utilizados para combater vírus e que se encontravam à venda em 

supermercados, não sendo sujeitos a receita médica. 
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7. CONCLUSÃO 

Este projeto foi, sem dúvida, um desafio, quer ao nível da diversidade de iniciativas e 

materiais que envolvia, quer ao nível do tempo que tive para o executar. O facto de parte dele ter 

sido desenvolvido em parceria, contribuiu para um maior debate de ideias e para a colocação do 

mesmo num patamar mais elevado, ao nível da ambição e projeção local. A participação no Angelini 

University Award 2017 foi, sem dúvida, um ponto forte deste projeto, na medida em que senti que o 

mesmo teve uma aplicabilidade prática ainda maior. Além de toda a pesquisa científica associada 

ao tema que tive de realizar, o que me permitiu inteirar sobre o assunto, ainda tive a oportunidade 

de aumentar o meu enquadramento político, social e económico acerca da resistência aos 

antibióticos. Como futura farmacêutica, sinto-me bem mais preparada para encarar a temática e sou 

agora capaz de reconhecer a importância dos vários relatórios, campanhas e documentos 

publicados neste âmbito. Além disso, sinto também que para além do enriquecimento pessoal e 

profissional, contribuí ainda para a implementação de algumas iniciativas consideradas, por várias 

entidades da área, como fundamentais no combate às resistências aos antibióticos. A interação e 

sensibilização de públicos-alvo diferentes, ao nível das Escolas e da Farmácia Comunitária, tiveram 

um forte impacto no aumento da educação para a saúde das populações e acredito que seja essa 

a diferença que eu e os meus colegas possamos vir a fazer no futuro, enquanto profissionais de 

saúde altamente qualificados. 

 

Projeto 2: Avaliação do tipo de pele   

1. INTRODUÇÃO TEÓRICA 

1.1. A importância da Dermofarmácia e Cosmética em Farmácia Comunitária 

Os cosméticos são amplamente utilizados desde o início das civilizações com o objetivo de 

limpar, perfumar e decorar, mas antes de serem regulamentados, não eram considerados pelos 

consumidores como produtos de saúde. O desenvolvimento da indústria permitiu o aparecimento 

de novos ingredientes, contribuindo para o alargamento da variedade e funcionalidade dos 

cosméticos. No entanto, levou, também, a uma crescente preocupação com o controlo e 

regulamentação deste tipo de produtos, o que permitiu aumentar a segurança e proteção de quem 

os utiliza e credibilizá-los ao nível da eficácia [49]. 

 A dermofarmácia e cosmética procura dar resposta a uma grande procura atualmente 

existente na farmácia comunitária. Neste sentido, é essencial que o farmacêutico domine a área, 

capacitando-se do conhecimento necessário para preparar medicamentos para uso em 

dermatologia, bem como aconselhar corretamente medicamentos não sujeitos a receita médica e 

produtos cosméticos, tendo em vista a resolução de afeções cutâneas. Além disso, uma melhor 

interpretação das prescrições médicas no âmbito da dermatologia permite a prestação de um melhor 

serviço de saúde ao utente [50]. Como exemplo disso, cerca de 33% dos diabéticos têm a 

possibilidade de vir a desenvolver algum tipo de problema dermatológico como resultado ou 

contribuição da diabetes. O farmacêutico tem aqui um papel essencial de, além de promover o 
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controlo glicémico, fornecer aconselhamento acerca dos cuidados necessários a ter com a pele 

seca, de modo a evitar complicações futuras [51, 52]. 

Segundo o Regulamento (CE) nº 1223/2009, um produto cosmético define-se como 

“qualquer substância ou mistura destinada a ser posta em contacto com as partes externas do corpo 

humano (epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos) ou com as 

mucosas e as mucosas bucais, tendo em vista, exclusiva ou principalmente, limpá-los, perfumá-los, 

modificar-lhes o aspeto, protegê-los, mantê-los em bom estado ou corrigir os odores corporais.” [53]. 

A cosmetologia é a ciência que se dedica ao estudo dos produtos cosméticos desde a sua conceção 

à sua utilização.  

O desconhecimento ou avaliação errada da tipologia de pele pode levar a uma escolha 

incorreta dos produtos mais adequados à pele em questão levando à falta de resultados ou mesmo 

à produção de resultados contrários ao esperado.  

A importância da dermofarmácia e cosmética nas Farmácias tem vindo a crescer nos últimos 

anos, sendo que os utentes são cada vez mais exigentes ao nível do aconselhamento e muito mais 

informados em relação ao assunto, devido à enorme quantidade de informação que existe 

atualmente. É importante que, cada vez mais, o farmacêutico se sinta confortável na área, de modo 

a poder melhor aconselhar o doente e diferenciar a compra deste tipo de produtos numa Farmácia 

e num local sem profissionais especializados [54]. 

1.2. Anatomia e Funções da Pele 

A pele é o maior órgão do corpo, sendo que corresponde a cerca de 10-12% do peso 

corporal. Tem a espessura média de 3 mm e é constituída pela epiderme, derme, hipoderme e 

anexos cutâneos (glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, folículos pilosos e unhas) [29, 55, 

56].  

A pele desempenha um conjunto de importantes funções, tais como [55-58]: 

▪ invólucro/limite corporal que confere aparência, cor e propriedades plásticas, tais como 

resistência e flexibilidade. É também um “contentor” dos tecidos e fluidos orgânicos; 

▪ interface entre o meio interno e o ambiente, funcionando como barreira microbiana, 

química, contra as radiações, elétrica e térmica; 

▪ excreção (através das excreções glandulares); 

▪ homeostasia, desde regulação hemodinâmica e térmica; 

▪ comunicação com o mundo exterior. 

A pele está sujeita a diversas variações, sendo que é importante considerá-las na sua 

análise. A pele varia consoante a anatomia, existindo uma relação entre o tamanho dos corneócitos 

(células da epiderme, que funcionam como “tijolos”, segundo o modelo proposto "brick & mortar") e 

a organização da função de barreira, a variação da perda transepidérmica de água (TEWL) com 

local anatómico e a relação entre este e a hidratação do estrato córneo. Apesar dos muitos estudos 

existentes acerca da variação da pele com a idade, a verdade é que os dados existentes são 

contraditórios e difíceis de interpretar. Ainda assim, muitos autores defendem que a espessura da 
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pele tem tendência a aumentar desde o nascimento à idade adulta e a diminuir com a idade. A pele 

varia também com o género, sendo que a composição em aminoácidos na mulher e no homem é 

diferente. Efeitos hormonais poderão justificar algumas destas diferenças, podendo a menstruação 

ter impacto na TEWL [49]. 

Vários fatores internos ou externos contribuem para o estado da pele, nomeadamente o 

clima, a poluição, a medicação, o stress, a transpiração e fatores naturais de hidratação (FHN). 

Estes últimos, de que são exemplo os aminoácidos, são produzidos naturalmente pela pele e 

ajudam a ligar a água, mantendo a sua elasticidade. Quando a barreira protetora se danifica, deixa 

de reter os FNH, impedindo a hidratação da pele [59]. 

1.3. Avaliação da Tipologia Cutânea  

Em relação à tipologia cutânea, esta pode classificada em função das características do 

filme-hidrolipídico em normal, seca ou oleosa. Dentro de cada tipo de pele, podemos encontrar ainda 

diversos subtipos, cujas características são fundamentais para a sua distinção e que podem ser 

encontradas na Tabela 4. Este tipo de classificação é baseada na sensação provocada pelo tipo de 

pele e não propriamente pela causa [59, 60]. 

Tabela 4: Classificação dos vários tipos de pele e características associadas. 

Tipo de filme 

hidrolipídico 

Tipo de 

pele 

Subtipos Características 

O/A Normal 

(eudérmica) 

 Tez luminosa, rosada, brilho moderado; 

textura lisa e regular; pele fresca e suave; 

poros impercetíveis a olho nu; fina e elástica. 

Seca Constitucional Hiperqueratose; pele áspera e rugosa; 

agravamento com exposição a agentes 

externos como o frio. 

Adquirida Alípica Menor quantidade de lípidos; 

frágil, fina e vulnerável; 

proteção insuficiente. 

Desidratada Perda excessiva de água; 

tendência a envelhecimento 

prematuro; “linhas” de 

desidratação. 

A/O 

 

 

 

 

 

Oleosa Seborreica  Excesso de oleosidade; 

brilhante; poros percetíveis; 

hiperqueratose difusa; tato 

untuoso; não apresenta 

descamação nem 

vermelhidão. 
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A/O Oleosa Desidratada  Excesso de oleosidade; 

brilhante; poros percetíveis 

tendência a descamação; 

vermelhidão e irritação. 

Com retenção 

de sebo 

 Brilho nas zonas seborreicas, 

mas aspeto mate na zona 

lateral; retenção de sebo  

(Quistos e comedões); aspeto 

pálido; hipertrofia difusa e 

desidratação; tendência à 

irritação. 

 

No entanto, outros critérios, tais como a textura da pele, o fototipo e a idade podem ser tidos 

em conta na avaliação. Para além dos tipos de pele mencionados, podemos considerar ainda a 

existência de pele mista, que se caracteriza por uma zona medio-facial seborreica e zonas laterais 

mais secas ou pele sensível, que se caracteriza por ser especialmente reativa (sensações subjetivas 

de queimadura, ardor, picada, prurido, descamação, secura). 

Existem vários tipos de avaliação da tipologia cutânea, nomeadamente [61]: 

- Avaliação não instrumental, que pode incluir o exame visual, o exame tátil e a anamnese 

(questões ao utente relativas à rotina de cuidados diários, estilo de vida, tratamentos farmacológicos 

atuais ou outras consideradas pertinentes para a avaliação do caso); 

- Avaliação instrumental que compreende técnicas biométricas não invasivas (que avaliam 

a hidratação, lípidos cutâneos, elasticidade, cor e fototipo). 

1.4. Baumann Skin Type Indicator (BSTI) 

Desenvolvido em 2004, o Baumann Skin Type® baseia-se na identificação do tipo de pele 

usando quatro parâmetros dicotómicos: 

▪ Seca (D- dry) ou oleosa (O-oily) 

▪ Sensível (S) ou resistente (R) 

▪ Pigmentada (P) ou não-pigmentada (N) 

▪ Com rugas (W-wrinkled) ou sem rugas (T-tight) 

Após a resposta a um questionário validado composto por 64 perguntas (BSTI), obtemos 

um código de 4 letras, que define o tipo de pele segundo estes parâmetros. Podemos obter, assim, 

um total de 16 combinações diferentes, correspondentes a 16 tipos de pele diferentes [62]. Outra 

informação importante acerca deste questionário é que apresenta resultados semelhantes entre 

diferentes etnias [63]. 

Mais de 300,000 pessoas em todo o mundo já usaram o BSTI, sendo usado por múltiplos 

dermatologistas para diagnosticar o fenótipo dos pacientes. Este método é bastante útil quer para a 
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auto-avaliação do tipo de pele, quer para o auxílio dos profissionais num melhor aconselhamento 

dos produtos cosmetológicos mais adequados [64].  

Consoante o resultado obtido neste inquérito, o aconselhamento dos produtos 

cosmetológicos varia. Se a chave do questionário for DSNT, formulações contendo ingredientes 

com a capacidade de reparar a barreira cutânea e com atividade anti-inflamatória, podem ser a 

escolha ideal. Por outro lado, pessoas com pele DSNW, para além dos ingredientes referidos 

anteriormente, devem ainda optar por produtos com ingredientes “anti-envelhecimento”, tais como 

o ácido ascórbico e o retinol. No entanto, neste tipo de peles mais suscetíveis, estes ingredientes 

podem provocar e ardor e dermatite. Logo, a ordem de aplicação destes produtos é fundamental. 

Os retinoides devem ser aplicados após um hidratante, com efeitos anti-inflamatórios, com 

ingredientes oclusivos e com proteção da barreira, de modo a minimizar a penetração e efeitos 

secundários dos retinoides [64]. 

As condições ambientais, dieta, exercício, sono e stress podem ter impacto na saúde da 

pele, afetando os níveis de cortisol, a barreira cutânea e a cascata inflamatória. Sendo assim, 

quando algum destes fatores sofre alterações ou quando a rotina de pele deixa de funcionar, o BSTI 

deverá ser repetido e, se necessário, os produtos utilizados e rotina de pele adaptados ou alterados 

[64]. De modo a avaliar a incidência dos tipos de pele obtidos pelo BSTI, um estudo realizado em 

52 862 pessoas, concluiu que cerca de 65% das pessoas tinham pele oleosa, enquanto 35% das 

pessoas apresentavam pele seca [63]. 

Para além deste sistema, existem outros, tais como a escala de Fitzpatrick, que avalia o tipo 

de pele, segundo a sua resposta aos raios ultravioleta [65] ou a classificação de Glogau, que avalia 

o grau de envelhecimento da pele [66]. 

1.5. Cosmetovigilância 

 A cosmetovigilância tem por missão “a monitorização dos efeitos indesejáveis associados à 

utilização de produtos cosméticos e a divulgação de informação de segurança relativa a estes 

produtos”[67].  

 O crescimento dos assuntos regulamentares na área dos cosméticos tem tido um impacto 

muito positivo neste mercado. A implementação do REACH (Registrations, Evaluation, and 

Authorisation of CHEMICALS) ajudou a desenvolver a proteção da saúde humana e ambiental pela 

melhor identificação das propriedades dos compostos químicos [68].  

 Atualmente, os organismos principais que regulam este tipo de produtos a nível nacional e 

mundial são o INFARMED, o European Cosmetics Regulation e a FDA (Food and Drug 

Administration). Também existem ainda algumas Sociedades Científicas (Sociedade Portuguesa de 

Ciências Cosmetológicas, Internacional Society of Cosmetic Dermatology…) e Associações da 

Indústria Cosmética (Cosmetics Europe- The personal care association, FEBEA- Féderation de las 

Enterprises de la beauté, COLIPA- The European Cosmetic Toiletry and Perfumery Assocation…) 

que reforçam e fortalecem política e cientificamente o trabalho na área [69]. 
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1.6.  Aconselhamento em Farmácia Comunitária 

Para proceder a um correto aconselhamento em Farmácia Comunitária, é necessário seguir 

um conjunto de etapas: 

1) Avaliar qual a tipologia cutânea, através dos métodos mais adequados e disponíveis 

(exame visual, o exame tátil e a anamnese e/ou análise instrumental); 

2) Determinação dos produtos cosméticos mais adequados, tendo em conta as indicações, 

modo de ação, limitações, contra-indicações; 

3) Aconselhamento ao utente do modo correto de utilização do produto, nomeadamente a 

forma de aplicação, o número de aplicações e a duração do “tratamento”; 

4) Tentar, se possível, averiguar o feedback em relação ao produto, em termos de 

segurança e eficácia e reportar, se necessário. 

De um modo geral, a rotina diária de cuidado de pele deve incluir: limpeza, hidratação e 

proteção. No entanto, a formulação dos produtos e os conselhos cosmetológicos devem ser 

adaptados ao tipo de pele em questão [70]. 

Alguns exemplos de produtos que podem ser utilizados para a limpeza de pele são sabões 

naturais, syndets, geles, esfoliantes, máscaras e loções de limpeza, leites de toillete, cremes de 

limpeza, pains, bars e toalhetes de limpeza. É necessário que estes produtos contenham 

tensioativos, que vão permitir uma limpeza mais profunda da sujidade. Os produtos de limpeza 

utilizados no rosto são diferentes dos utilizados nos olhos, sendo estes últimos, regra geral, com 

tensioativos não iónicos e com um pH adaptado. No que diz respeito à hidratação, numa pele seca, 

deve privilegiar-se o uso de produtos com vitaminas, lípidos, extratos de plantas, aminoácidos e 

polipéptidos, agentes hidratantes, emolientes e humectantes. Deve evitar-se o uso de sabões e 

loções alcoólicas e dar-se preferência a cremes nutritivos ou com ação hidratante específica. Já 

uma pele oleosa, deve ser hidratada preferencialmente com cremes de fase externa aquosa, para 

não agravar a oleosidade. Produtos com efeito matificante também podem suavizar o brilho e 

melhorar o aspeto da pele. A higiene quotidiana, nestes casos, não deve ser excessivamente 

deslipidizante, bem como devem evitar-se produtos com elevado teor lipófilo, oclusivos e 

comedogénicos. Devem privilegiar-se cremes protetores e hidratantes específicos. Numa pele 

sensível, a hidratação é fundamental, sendo que se devem evitar fragrâncias e procurar produtos 

específicos para este tipo de pele, pois estes apresentam poucos ingredientes e específicos para 

não causar irritação cutânea. Numa pele sensível, devem evitar-se sabões e loções alcoólicas, 

esfoliantes em períodos de exacerbação, sendo que uma higiene suave quotidiana com água termal 

é uma excelente opção [70-72].  

A proteção é o último passo, mas não menos importante. No que diz respeito ao 

aconselhamento do protetor solar, este deve ter em conta o fototipo e o tipo de pele do indivíduo. 

Deve dar-se preferência ao aconselhamento de protetores que contenham o filtro UVA e UVB e 

apelar para que seja utilizada a quantidade adequada deste (cerca de 2mg/cm2 de produto). Os 

protetores solares mais eficazes são aqueles que absorvem os ultravioletas e os dispersores ou 
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refletores minerais ou físicos (como o óxido de zinco e dióxido de titânio, por exemplo) e com Fator 

de Proteção Solar (FPS) elevado: 50 ou 50+. O mercado já consegue corresponder a muitas das 

expectativas dos utilizadores, sendo que já existem protetores solares hipoalergénicos, não 

comedogénicos e oil-free. A evolução da tecnologia nesta área permitiu o aparecimento de uma 

grande variedade de texturas e apresentações, sendo que o consumidor pode optar por creme, gel 

creme, spray, brumas, pós compactos, com ou sem cor. Também a escolha deve ter em 

consideração qual o tipo de pele do utente em questão, de modo a aumentar a adesão e satisfação 

com o produto [73]. 

Para além destes cuidados básicos, é essencial ter cuidados personalizados, caso a pele 

requeira alguns cuidados adicionais. Existem várias formas de prevenir o envelhecimento da pele, 

nomeadamente hábitos de vida saudável, tais como alimentação equilibrada e ingestão de água, 

atividade física adequada, cuidados diários com a pele, utilização de fotoproteção diária e evitar 

stress, tabagismo e álcool. No entanto, existem alguns produtos cosméticos que podem minimizar 

ou atenuar alguns dos sinais da idade. Os produtos que se encontram disponíveis são, 

essencialmente, à base de vitaminas, com efeito antioxidante. Sendo que a pele envelhecida tem 

tendência a tornar-se mais seca é também fundamental hidratá-la, com agentes humectantes 

(glicerina, ácido hialurónico…) e agentes oclusivos (esteróis, óleos vegetais, ácidos gordos…). As 

vitaminas A e seus derivados (classe dos retinoides), vitamina B 3, Vitamina C, Vitamina K, 

coenzima Q10 e α-hidroxiácidos são alguns dos compostos utilizados nos produtos cosméticos 

considerados como “anti-envelhecimento”. Muitas pessoas sofrem também de hiperpigmentação. 

Os tratamentos dispigmentantes devem ser realizados preferencialmente no Inverno e o uso de 

cosméticos perfumados está desaconselhado. O uso diário de protetor solar com FPS elevado é um 

passo muito importante neste tipo de situações. Também se podem associar formulações tópicas, 

com ativos com a capacidade de suprimir a melanogénese e auxiliar a despigmentação. Os 

retinoides tópicos são amplamente utilizados, isolados ou em associação com a hidroquinona, 

sendo que estes têm a capacidade de inibir a transcrição da tirosinase e consequente inibição da 

síntese de melanina. Os α-hidroxiácidos são também utilizados, na medida em que alteram a coesão 

dos corneócitos, favorecendo a descamação e a dispersão dos grânulos de melanina [70-72]. 

 

2. IDEIA E MOTIVAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO 

Devido à necessidade de as pessoas terem conhecimento do seu tipo de pele para que 

possam adequar a sua higiene e hidratação e melhorar saúde da mesma, decidi realizar na FOL, 

durante dois dias, uma “Avaliação do Tipo de Pele”, onde através do questionário BSTI, o 

participante ficava a conhecer o seu tipo de pele, bem como as rotinas diárias mais adequadas, 

através de uma ficha de cuidados personalizados preparada por mim. 

 

3. OBJETIVOS 

A implementação deste projeto teve como principais objetivos: 
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▪ Avaliar o tipo de pele dos utentes da FOL; 

▪ Fornecer aos utentes da FOL, consoante os resultados, uma ficha de cuidados 

cosmetológicos diários personalizada; 

▪ Dar aconselhamento sobre proteção solar, auxiliando na escolha dos produtos mais 

adequados e da sua correta utilização, bem como fornecendo dicas essenciais para 

cuidados com a pele no Verão.  

▪ Dinamizar o ambiente da FOL, fidelizar antigos utentes e tentar cativar o público mais 

jovem; 

▪ Implementar uma estratégia de marketing, em parceria com duas marcas de 

dermofarmácia e cosmética que trabalham com a farmácia, de modo a promover a venda 

de alguns produtos. 

 

4. MÉTODOS 

De forma a implementar este projeto, foram seguidos alguns passos, sendo que comecei 

por realizar uma calendarização do projeto: 

22 a 26 de maio de 2017 Contactos com os Delegados das marcas 

29 de maio a 6 de junho de 2017 Divulgação da atividade na Farmácia 

7 e 8 junho 2017 Realização do evento 

 

4.1. Preparação 

De modo a obter algumas amostras para os utentes da FOL, sujeitos à avaliação do tipo de 

pele, solicitei à Diretora Técnica que entrasse em contacto com a Delegadas da Uriage® e da 

Bioderma®, as duas linhas de dermofarmácia e cosmética mais trabalhadas na Farmácia, com o 

duplo objetivo de cativar e incentivar as pessoas a comprar os produtos das referidas marcas. Estas 

últimas, decidiram colaborar no projeto, sendo que enviaram para a Farmácia amostras de produtos 

para diferentes tipos de pele [74, 75]. As gamas foram previamente estudadas, sendo que dividi o 

material pelo tipo de pele e pelo tipo de cuidado de pele (por exemplo: categoria de pele oleosa e 

subcategoria de limpeza, hidratação ou cuidado específico), de modo a ser mais fácil criar um kit no 

momento de aconselhamento. Os kits eram entregues a cada pessoa, após a respetiva avaliação, 

num saquinho de organza. 

4.2. Divulgação 

 A divulgação foi realizada, essencialmente, através de 3 formas diferentes, nomeadamente: 

afixação de cartazes na Farmácia (Anexo XXX), panfletos e partilha na página de Facebook da 

Farmácia (Anexo XXXI). Também no final de cada atendimento, cada utente era informado acerca 

da realização da atividade. 

4.3. O Dia 

Para a atividade foi criado um espaço específico na farmácia (Anexos XXXII), junto aos 

produtos de dermofarmácia e cosmética, constituído por: 
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 ▪ uma mesa e duas cadeiras;  

 ▪ uma toalha e flores decorativas; 

 ▪ um computador e as folhas de aconselhamento personalizado; 

 ▪ saquinhos com as amostras. 

O questionário de Baumann utilizado no projeto desenvolvido na Farmácia (Anexo XXXIII) 

foi traduzido da sua versão inglesa e posteriormente validado cientificamente nas aulas de 

Cosmetologia, no ano letivo de 2015/2016. Através deste questionário foi possível avaliar se o tipo 

de pele do utente era:       

▪ Seca (D) ou Oleosa (O); 

▪ Sensível (S) ou resistente (R); 

▪ Pigmentada (P) ou não pigmentada (N); 

▪ Com rugas (W) ou sem rugas (T). 

 Após analisar o resultado do inquérito, era elaborado um plano de cuidados diários 

personalizados (Anexo XXXIV) e era fornecido o kit de amostras mais adequadas ao tipo de pele 

do utente (Anexo XXXV), com uma explicação da rotina e modo de aplicação dos produtos. E uma 

vez que o Verão estava prestes a chegar, forneci, igualmente, algumas dicas acerca de proteção 

solar, bem como orientei os utentes para a escolha mais adequada do protetor solar. 

 

5. RESULTADOS 

Na atividade, participaram 10 pessoas, sendo que o tempo dispensado com cada uma na 

avaliação do tipo de pele foi de 20-30 minutos. 

As respostas aos questionários de Baumann podem ser sintetizadas a partir da Tabela 5.  

 

Tabela 5: Resultados dos Questionários de Baumann. 

Número do 

participante 
Oleosa vs Seca 

Sensível vs 

Resistente 

Pigmentada vs 

Não 

pigmentada 

Com tendência 

a rugas vs Sem 

tendência a 

rugas 

1 Ligeiramente 

seca 
Muito resistente Pigmentada 

Com tendência 

a rugas 

2 
Muito seca Muito resistente Não pigmentada 

Com tendência 

a rugas 

3 Ligeiramente 

seca 
Muito resistente Não pigmentada 

Com tendência 

a rugas 

4 Ligeiramente 

oleosa 
Resistente Não pigmentada 

Sem tendência 

a rugas 

5 Ligeiramente 

seca 
Muito resistente Não pigmentada 

Sem tendência 

a rugas 
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6 Ligeiramente 

oleosa 
Sensível Não pigmentada 

Com tendência 

a rugas 

7 Ligeiramente 

seca 
Muito sensível Não pigmentada 

Sem tendência 

a rugas 

8 Ligeiramente 

seca 
Muito sensível Não pigmentada 

Com tendência 

a rugas 

9 Ligeiramente 

oleosa 
Muito sensível Pigmentada 

Com tendência 

a rugas 

10 Ligeiramente 

oleosa 
Muito resistente Não pigmentada 

Sem tendência 

a rugas 

 

6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Antes da realização do questionário, os participantes foram questionados em relação ao seu 

tipo de pele, sendo que a maior parte tinha uma noção real do mesmo em relação ao parâmetro 

“oleosa vs seca” e “sensível vs resistente”. Verifiquei também uma associação unilateral entre pele 

seca e desidratada, o que cientificamente não é correto, na medida em que os processos que dão 

origem a uma pele desidratada não são os mesmo que dão origem a uma pele seca ou oleosa. A 

maior parte dos participantes não apresentava uma rotina de cuidados diária de pele, nem usava 

qualquer proteção solar diária. Neste sentido, a implementação de algumas rotinas simples como 

limpeza, hidratação e proteção foram importantes para a mudança de hábitos. A orientação na 

escolha dos produtos mais adequados e adaptados ao dia-a-dia das pessoas constitui um fator de 

motivação e adesão aos produtos cosmetológicos.   

 

7. CONCLUSÃO 

A promoção da literacia em saúde na área da dermofarmácia e cosmética é essencial, no 

sentido em que dota os utentes de uma escolha mais consciente em relação a estes produtos. O 

estigma de que se tratam de meros produtos de beleza deve dar lugar à consciência de que se 

tratam de produtos de saúde que, não sendo medicamentos, constituem meios fundamentais para 

a melhoria desta. Iniciativas como o lançamento do atual Portal infoCosméticos, pelo Laboratório de 

Tecnologia Farmacêutica da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto vêm precisamente 

reforçar a importância da comunicação de ciência, de uma forma simples e clara aos atuais 

consumidores para que estes sejam mais críticos em relação ao excesso de informação existente e 

para que saibam fazer uma filtração inteligente do próprio marketing associado aos produtos [76]. 

Assistimos a cada vez mais mudanças de paradigma nesta área. Se há uns anos atrás se 

utilizavam sabões e produtos antisséticos para promover uma limpeza eficaz, hoje em dia, duvida-

se acerca da sua segurança e efetividade na propagação de infeções. Por outro lado, começam a 
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aparecer os probióticos em produtos cosméticos que promovem o crescimento de certas bactérias 

benéficas da pele, com um princípio oposto ao anterior [77]. 

A formação contínua dos farmacêuticos nesta área e a dinamização de atividades como 

estas na Farmácia Comunitária, em parceria ou não com marcas trabalhadas pela a Farmácia, pode 

constituir um fator importante para o aumento da literacia em saúde dos utentes e consequente 

crescente preocupação com a pele, um órgão essencial que comunica com o meio exterior e é 

espelho da saúde interior. 

 

PARTE III: A FARMÁCIA EM PERSPETIVA 

 

1. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ESTÁGIO 

 Tabela 6: Cronograma das atividades realizadas no estágio. 

 

2. FORMAÇÕES DURANTE O ESTÁGIO 

Durante o estágio curricular na Farmácia Comunitária, tive a oportunidade de assistir a um 

conjunto de Formações que me permitiram aprofundar conhecimentos acerca de produtos 

específicos da Farmácia e melhorar o meu aconselhamento aquando a dispensa dos mesmos. 

Na Tabela 7 podemos verificar as formações às quais tive a oportunidade de assistir. 

Tabela 7: Formações realizadas durante o Estágio. 

Tema/Produto Laboratório 

Proteção solar Bioderma 

Linha DermaProtect Barral 

BioActivo Selénio + Zinco Pharma Nord 

Spidiplast, Fisiogen, Fluimucil Zambon 

ATIVIDADES fevereiro março abril maio junho 

Gestão em 
farmácia 

X X X X X 

Serviços 
farmacêuticos 

X X X X X 

Atendimento 
ao público 

 X X X X 

Projeto I: 
Promoção do 

Uso 
Responsável 

do Antibiótico 

 X X X X 

Projeto II: 
Avaliação do 
Tipo de Pele 

   X X 
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Linhas Vita, Aero, Digest, Dermo Generis 

Fucidine LEO 

Linha de puericultura Bébé Confort 

Rinite Alérgica (Anexo XXXVI) Menarini 

Aquilea sono, Aquilea magnésio, Aquilea 

pernas leves, EnRelax… 

Uriach Aquilea 

 

3. ANÁLISE SWOT DA FARMÁCIA OUTEIRO DO LINHO 

Na Figura 6 é necessário analisar a Análise SWOT realizada à FOL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Análise SWOT da FOL. 

FORÇAS: O facto de a equipa ser jovem e motivada atrai muitos utentes para a Farmácia. A 

simpatia e qualidade do aconselhamento é muito valorizado pelos doentes, que procuram a 

Farmácia por estas razões. A boa localização da Farmácia, já referida neste relatório, favorece tanto 

o aparecimento de utentes habituais como ocasionais. Tem vários lugares de estacionamento nas 

proximidades, bem como se encontra perto de paragens de autocarro. 

FRAQUEZAS: O pouco investimento realizado em algum tipo de produtos faz com que muitas vezes 

os utentes procurem outra farmácia para os adquirir. Além disso, se os produtos não estão 

disponíveis para venda, muitas vezes as pessoas também não os procuram, perdendo-se algumas 
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oportunidades de venda e negócio. Por outro lado, também podiam ser realizadas mais iniciativas 

gratuitas que pudessem atrair diferentes tipos de público à Farmácia. Atividades como 

demonstração de produtos, rastreios cardiovasculares, a organização de uma “Semana da Saúde” 

dinamizam a farmácia e movimentam pessoas e produtos. Também a dinamização de atualização 

diária da página do Facebook com informação científica simples, a indicação de promoções ou 

novidades da Farmácia poderiam constituir uma boa ferramenta de marketing digital, já que é uma 

plataforma que, hoje em dia, quase toda a gente possui e utiliza.  

OPORTUNIDADES: Durante o meu estágio, o Infarmed realizou uma inspeção profunda à 

Farmácia, tendo detetado um conjunto de práticas que não iam de acordo à Legislação. Sendo 

assim, a Farmácia viu-se sujeita à realização de uma série de mudanças e alterações, de modo a 

regularizar a situação. Na minha opinião, a visita do Infarmed constituiu uma oportunidade de 

melhoria da Farmácia, ao nível de organização interna e de alguns serviços prestados pela 

Farmácia. A variedade de serviços que a farmácia dispõe, desde medição de parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos, testes de gravidez, perfuração de orelhas, administração de injetáveis, 

consultas de nutrição, entre outros, atrai muitos utentes, fidelizam-os e permitindo ao utente tratar 

de várias situações num só local.  

AMEAÇAS: O facto de existirem alguns espaços de venda de medicamentos não sujeitos a receita 

médica integrados em grandes superfícies comerciais, permite às mesmas praticar preços em 

OTC’s mais baixos e competitivos aos encontrados na Farmácia. Sendo assim, muitas pessoas 

acabam por optar comprar lá os produtos, sendo que além de a Farmácia perder algumas 

oportunidades de venda, o utente ainda perde a componente de aconselhamento, que distingue e 

diferencia o aconselhamento em farmácia comunitária. Para além disso, de uma forma geral, a 

população de Valongo, e utentes da farmácia, apresentam pouco poder de compra, sendo que, por 

vezes, se torna complicado realizar vendas cruzadas ou investir em produtos cosméticos. 

 

Conclusão 

 A experiência do estágio curricular foi marcante no meu percurso académico, pois vivenciei, 

efetivamente, qual o lugar que, como futura farmacêutica, poderei realmente ocupar na saúde. A 

farmácia que me acolheu nesta nova etapa da minha vida teve um papel fulcral na minha formação 

e contribuiu para o sucesso da mesma em vários sentidos. Não poderia deixar de estar mais grata 

por esta oportunidade de aprendizagem e aplicação de conhecimentos decorrentes do MICF. Neste 

estágio, para além de conhecer a dinâmica de uma farmácia comunitária e o dia-a-dia do trabalho 

de um farmacêutico nesta área, pude ainda realizar dois projetos de educação e promoção para a 

saúde que me permitiram contribuir positivamente para a população envolvente da farmácia. 

 Independentemente da área que seguir no futuro, saio com a certeza de que a farmácia 

comunitária tem muito potencial que pode e deve ser aproveitado, sempre com o foco na prestação 

de cuidados de saúde de excelência e melhoria da qualidade de vida dos doentes. 

 Dou como finalizada esta etapa, consciente de que o verdadeiro desafio começa agora. 
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Anexos 

ANEXO I: Entrada da Farmácia. 

 

ANEXO II: Representação da organização do espaço interior da FOL. 
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ANEXO III: Área de atendimento ao público. 

 

ANEXO IV: Local destinado a medição da tensão arterial e parâmetros bioquímicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V: Área de receção de encomendas.  
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ANEXO VI: Gabinete de Direção Técnica. 

 

ANEXO VII: Sala de administração de injetáveis. 

 

ANEXO VIII: Laboratório. 
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ANEXO IX: Armazém.  

 

 

ANEXO X: Zona do reforço. 
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ANEXO XI: Fatura da encomenda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XII: Nota de devolução. 
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ANEXO XIII: Teste de gravidez. 

 

 

ANEXO XIV: Impresso próprio da Administração de Injetáveis. 
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ANEXO XV: Perfuração de orelhas - inverness® 

 

 

ANEXO XVI: Contentor da VALORMED. 
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ANEXO XVII: Efeitos de antibióticos bactericidas vs bacteriostásticos no crescimento 

logarítmico de uma cultura bacteriana [30]. 

 

 
ANEXO XVIII: Curva de concentração sérica-tempo de antimicrobiana [31].  

 

 

ANEXO XIX: Representação esquemática dos vários mecanismos de ação dos antibióticos 

[33]. 
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ANEXO XX: Transferência de genes de resistência [37]. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XXI: Mecanismos de resistências bacterianas [37].  
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ANEXO XXII: Inquérito realizado na Farmácia Comunitária. 
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ANEXO XXIII: Cartaz de sensibilização afixado na Farmácia Comunitária. 
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ANEXO XXIV: Panfletos distribuídos na Farmácia Comunitária. 
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ANEXO XXV: Inquérito realizado na Escola Básica. 
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ANEXO XXVI: Apresentação realizada na Escola Básica. 
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ANEXO XXVII: Livro interativo entregue às crianças no final da sessão. 
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ANEXO XXVIII: Fotos das Palestras na Escola Básica. 

 

 

ANEXO XXIX: Projeto realizado no âmbito do Angelini University Award. 
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ANEXO XXX: Cartaz de divulgação da “Avaliação do Tipo de Pele”. 
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ANEXO XXXI: Divulgação realizada no Facebook da Farmácia. 

 

ANEXO XXXII: Espaço dedicado à atividade. 
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ANEXO XXXIII: Questionário de Baumann.  
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ANEXO XXXIV: Plano de cuidados diários personalizados. 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária 
  
  

 

95 
Ana Sofia Fonte 

ANEXO XXXV: Kit de amostras. 

 

ANEXO XXXVI: Certificado da Formação da Menarini sobre “Rinite alérgica”. 
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Resumo 

No âmbito do nosso estágio curricular tivemos a oportunidade de integrar, durante dois meses, 

os Serviços Farmacêuticos (SF) do Centro Hospitalar do Porto (CHP), sob a orientação da Dra. 

Teresa Almeida. A primeira semana de estágio foi destinada à apresentação dos SF, onde foi 

realizada uma introdução teórica acerca do funcionamento de cada um destes setores, de forma a 

haver uma maior contextualização. Nas semanas seguintes, passámos, de forma rotativa, pelos seis 

setores, onde cada uma de nós, individualmente ou a pares, permaneceu durante uma semana. A 

última semana foi dedicada à elaboração do presente relatório, assim como ao esclarecimento de 

quaisquer dúvidas. 

Este relatório é constituído por uma pequena introdução acerca do CHP e dos SF do mesmo. 

De seguida, é descrito o funcionamento de cada setor, nomeadamente, do Armazém de Produtos 

Farmacêuticos (APF); da Distribuição (ambulatório, dose individual diária e clássica); da 

Farmacotecnia -estéreis, nutrição parentérica (NP), não estéreis, citotóxicos, fracionamento e 

reembalagem- e, por último, dos Ensaios Clínicos (EC). Com este relatório, pretendemos 

demonstrar as funções desempenhadas nos vários setores dos SF, realçando, em todos os casos, 

as atividades em que colaborámos. 
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I. Introdução 

1. Centro Hospitalar do Porto 

O Estágio Curricular do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas visa que os estudantes 

possam colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, ajustando-os a uma 

nova realidade: neste caso, a uma farmácia Hospitalar. A função do Farmacêutico é garantir a 

dispensa adequada, ajustada e atempada da medição, bem como contribuir com o seu espirito 

crítico, impulsionador e conhecimento científico, para implementar novas terapêuticas e prestar 

dignamente os cuidados de saúde e de investigação em curso. De modo a complementar a nossa 

formação nestas competências, consideramos que o Hospital Geral de Santo António (HGSA) seria 

o centro de referência ideal para este efeito. 

O CHP é constituído, atualmente, por um conjunto de agrupamentos dos quais fazem parte uma 

unidade geral universitária - o HGSA -, uma secção especializada em doenças infetocontagiosas - 

o Hospital Joaquim Urbano (HJU) -, o Centro Materno Infantil do Norte (CMIN), e o Centro de 

Genética Médica Doutor Jacinto Magalhães. Por ser um Hospital central e universitário, devido à 

sua parceria com o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, o CHP diferencia-se pela 

excelência na prestação de cuidados de saúde personalizados, humanizados e competitivos, 

reconhecidos a nível nacional [1]. 

 

Geograficamente, os SF localizam-se no piso 0 do edifício neoclássico do CHP, com exceção da 

Unidade de Farmácia Oncológica (UFO) e do armazém de injetáveis de grandes volumes que se 

situam no edifício Dr. Luís Carvalho. Internamente, os SF subdividem-se em vários grupos: o APF, 

a produção, a UFO, o sistema de distribuição individual diária em dose unitária (DIDDU), a unidade 

de farmácia de ambulatório (UFA) e os EC. 

Os SF são constituídos por 24 farmacêuticos/técnicos superiores de saúde, 27 técnicos de 

diagnóstico e terapêutica (TDT), 15 assistentes operacionais (AOPs) e 3 assistentes técnicos, que 

se distribuem rotativamente entre cada um dos setores, havendo sempre um Farmacêutico 

responsável por cada um deles. 

Graças à excelência dos serviços executados, à satisfação de todos os intervenientes neste setor 

e à gestão de qualidade dos seus processos, os SF estão certificados pela norma ISO 9001:2015. 

É da responsabilidade do serviço em causa adquirir, armazenar e distribuir toda a medicação e 

produtos de saúde para o CHP e, sempre que necessário, produzir preparações estéreis e não 

estéreis. De forma a garantir que os padrões de qualidade se mantêm no nível mais elevado, e que 

algumas falhas possam ser colmatadas, este serviço está sujeito a um conjunto de auditorias 

internas e externas. 

Com vista a facilitar a validação das prescrições médicas e a auxiliar o processo de dispensa de 

medicação em regime de internamento e de ambulatório, assim como o de preparação de produtos 

estéreis e não estéreis, os SF dispõem de uma plataforma digital denominada Gestão Hospitalar de 

Armazém e Farmácia (GHAF). De modo a rastrear os medicamentos e os produtos farmacêuticos 
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(PF), o GHAF possui a aplicação informática do Circuito do Medicamento (CdM), possibilitando a 

consulta do histórico de prescrições, validações e dispensas realizadas. Assim, esta plataforma 

assegura ainda a comunicação entre os farmacêuticos, os médicos e os enfermeiros, assim como 

a gestão dos stocks.  

Dentro do CHP, existem diferentes comissões Hospitalares, como a Comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT), Comissão de Ética para a Saúde (CES) e a Comissão de Controlo de Infeção 

Hospitalar, que contam com a participação dos Farmacêuticos. A CFT é responsável por zelar pelo 

cumprimento do Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM), elaborado pela 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (Infarmed), e respetivas adendas, 

emitindo pareceres e relatórios acerca de todos os medicamentos a incluir ou excluir do mesmo [2]. 

Este formulário corresponde à seleção de medicamentos considerados mais recomendados para a 

utilização em ambiente hospitalar [3]. Esta comissão é constituída, no máximo, por seis membros, 

apresentando um igual número de médicos e farmacêuticos [2]. A CES tem como objetivo zelar pelo 

cumprimento de padrões de ética aquando do exercício das ciências médicas possuindo, também, 

uma composição multidisciplinar [4]. Por último, o Farmacêutico também integra a Comissão de 

Controlo de Infeção Hospitalar que visa a prevenção, o controlo e a monitorização das infeções [5]. 

 

O nosso estágio curricular no CHP teve a duração de dois meses (julho a agosto), tendo cada 

semana um objetivo de aprendizagem diferente. Na primeira semana foram-nos apresentados os 

diversos setores dos SF, onde foram abordados todos os procedimentos e normas inerentes a cada 

um deles. Posteriormente, fomos divididas em grupos de dois elementos e distribuídas 

semanalmente por cada setor, nomeadamente: APF, Produção de estéreis e não estéreis, UFO, 

DIDDU, UFA e EC (Anexo I). No início de cada semana, fazíamos a leitura das matrizes e instruções 

de trabalho, de forma a nos enquadrarmos com as normas do setor em questão. Nos dias seguintes, 

observávamos e participávamos nas atividades diárias. Este plano de estágio permitiu-nos 

compreender o funcionamento e a dinâmica de cada um dos setores, bem como interagir com 

diferentes equipas de trabalho. 

II. Circuito do Medicamento 

1. Armazém de Produtos Farmacêuticos 

O APF corresponde ao armazém central do CHP, sendo o setor responsável pelo processo da 

aquisição, receção, armazenamento, conservação e controlo de stocks de medicamentos e outros 

PF para posterior distribuição [6].  

O APF compromete-se a assegurar a disponibilização de medicamentos e PF em quantidade, 

qualidade e no prazo expectável, ao menor custo, com o auxílio do GHAF, instalado nos SF e 

Serviço de Aprovisionamento (SA) [7,8]. 
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A gestão de compras assegura a aquisição de medicamentos e PF na quantidade, qualidade e 

prazo requeridos pelos SF [7]. Para tal, utiliza-se o FHNM, adaptando-o à realidade de cada 

Hospital, através de adendas elaboradas pela CFT [9]. 

Após a avaliação dos medicamentos e PF autorizados no Hospital, estes vão sendo 

continuamente encomendados consoante a sua utilização, ou seja, à medida que vão atingindo o 

ponto de encomenda indicado pelos Kanbans. Estes cartões possuem a identificação do 

medicamento ou PF, o código de barras, o quantitativo de reposição e a respetiva localização (Anexo 

II). Este método tem como objetivo facilitar a reposição dos stocks, indicando a necessidade de 

executar um pedido ao fornecedor, quando este cartão é retirado e colocado em local apropriado. 

Seguidamente, o medicamento ou PF em questão é inserido na lista comum presente no GHAF, 

sendo esta posteriormente encaminhada para o SA, de modo a emitir-se a nota de encomenda [10]. 

Podem também efetuar-se encomendas à Farmácia Lemos, de forma particular, sendo que, 

habitualmente, são referentes a medicamentos ou PF esporadicamente usados no CHP [11]. Em 

alguns casos mais urgentes ou quando existem ruturas de stock, pode recorrer-se a empréstimos a 

outras Unidades Hospitalares, após contacto telefónico, sendo reposto o medicamento ou PF ao 

Hospital em causa, assim que possível [7]. Para além destes empréstimos obtidos, existem também 

os concedidos, que ocorrem quando é o CHP que cede os medicamentos ou PF. Todos estes 

procedimentos são devidamente registados e arquivados, para um controlo mais rigoroso. Pode 

ainda ser necessário adquirir medicamentos extra-formulário, isto é, que não estão referenciados 

no FHNM nem nas respetivas adendas [9]. Perante estes casos, se não existir uma Autorização de 

Introdução no Mercado é pedida uma Autorização de Utilização Especial (AUE) ao Infarmed. 

Por fim, é importante realçar a constante vigilância dos custos de cada medicamento e PF, de 

modo a que sejam sempre requisitados aqueles que apresentem o menor custo ao CHP, não 

comprometendo a qualidade, eficácia e segurança. 

 

A receção de medicamentos e PF é realizada na zona do armazém com acesso direto ao exterior. 

Este processo garante que os produtos recebidos estão em conformidade com o que foi pedido. 

Chegada a encomenda, o AOP prepara-a para ser conferida pelo TDT. Cabe a este último verificar 

se a encomenda se destina ao Hospital, averiguar se o n.º de volumes de mercadorias entregues 

corresponde ao que está indicado na guia de remessa (Anexo III) e na nota de encomenda (Anexo 

IV), conferir o estado das embalagens, o lote e o prazo de validade (PV) e ainda verificar qual o seu 

destino interno (APF ou outro armazém). Após associar o respetivo kanban, este é colocado junto 

da encomenda para ser arrumado no lugar adequado, enquanto que a documentação (guias de 

remessa, faturas e notas de encomenda) segue para o SA. 

É importante ter em conta que, no caso dos medicamentos ou PF cujo PV não é superior a 6 

meses, a encomenda fica sujeita a um “aceite condicional”, ou seja, só será aceite com a condição 

de garantia de troca por outros produtos com PV mais alargado. Importa ainda referir que no caso 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOlorwy_7VAhVD2RoKHS3XAn4QjRwIBw&url=https://cultureprint.wordpress.com/2013/11/04/feira-solidaria-pela-lojinha-solidaria-do-centro-hospitalar-do-porto-4-8-nov/&psig=AFQjCNGu69zYtx7rLeIHfCVFDRlS99Tw-A&ust=1504169953285043


Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar 
  

 

4 

 

de uma encomenda possuir produtos termolábeis, estes são os primeiros a ser conferidos, de 

maneira a não quebrar a cadeia de frio [6]. 

A receção dos medicamentos homeopáticos ou derivados do plasma humano deve incluir uma 

etapa de verificação do respetivo certificado do INFARMED - Certificado de Autorização de 

Utilização de Lotes (CAUL) (Anexo V), o qual é digitalizado e arquivado para uma pasta partilhada. 

Relativamente às matérias-primas, deve estar presente o documento que comprova a qualidade do 

lote (Boletim de Análise) que é posteriormente enviado para o setor de produção dos SF que o 

analisa e toma a decisão sobre a sua conformidade. Os estupefacientes e psicotrópicos são 

enviados para o Farmacêutico responsável e armazenados numa sala fechada de acesso 

condicionado [6]. 

Por último, após validação, a documentação referente a todas as encomendas é enviada para o 

SA para que seja dada entrada no GHAF, consoante a prioridade [6]. 

 

 O armazém (Anexo VI) divide-se em: a) armazém geral, onde se encontra a maioria dos 

medicamentos organizados por ordem alfabética segundo a Denominação Comum Internacional 

(DCI); b) zona de grandes volumes; c) armazém de injetáveis de grande volume; d) corredor 

destinado exclusivamente a manipulados, colírios, pomadas oftálmicas, gotas nasais e contrastes 

de raio-X; e) corredor exclusivo à nutrição artificial; f) corredor para o material de penso; g) corredor 

de apoio ao ambulatório.  

 Perante esta organização, os medicamentos e PF são armazenados de uma forma ordenada, 

segundo as suas caraterísticas, garantindo a sua qualidade e a sua conservação em condições 

adequadas de luz, temperatura e humidade. Estes últimos dois parâmetros são monitorizados por 

um sistema de controlo e registo automáticos de funcionamento contínuo [6]. 

 

Para a eficiente gestão dos stocks do CHP existem várias metodologias que, em conjunto, 

contribuem para que o objetivo a que o APF se propõe seja alcançado. 

Durante o armazenamento dos medicamentos e PF, é aplicada a regra de “first expired, first out” 

(FEFO) que consiste na utilização dos produtos com o PV mais curto. Para tal, verifica-se, na última 

semana de cada mês, os medicamentos e PF com o PV inferior a 3 meses, destacando-os com uma 

etiqueta específica. Além disso, há sempre o cuidado de se averiguar quais os produtos que acabam 

no próprio mês, sendo estes colocados em local apropriado. Caso sejam encontrados 

medicamentos ou PF com o PV expirado ou que, por outros motivos, não possa ser usado (falhas 

nas condições de armazenamento, estragos na embalagem primária, etc.), estes devem ser 

enviados para a incineração [13]. 

O GAFH é responsável pela gestão de stocks, exercendo esta função em conjunto com as 

seguintes estratégias: 

a) Reposição por Hospital Logistic System, representado por um sistema de caixas, trocando-

se as caixas vazias por cheias;  
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b) Reposição de stocks nivelados, consistindo na reposição realizada no próprio local, após 

contagem das unidades consumidas; 

c) Reposição por kanban, retirando-se o cartão, quando se atinge o ponto de encomenda, 

colocando-o num local próprio para posterior pedido ao fornecedor [9]. 

Além disto, para um controlo interno mais eficaz, é também necessária a elaboração e 

atualização de inventários, através dos quais se confirma se o stock informático está concordante 

com o stock físico. Simultaneamente, é preciso ter as entradas, débitos, transferências, créditos, 

inutilizações e devoluções atualizadas [14]. 

 

Durante a semana de estágio no APF, contactámos com diferentes atividades: a receção e a 

verificação de encomendas, organizando faturas e guias de remessa; a reposição, verificação e 

reorganização de stocks; o pedido de elaboração de kanbans em falta; os empréstimos cedidos ou 

obtidos; a distribuição de medicamentos e PF para os diferentes Serviços; a atualização da lista de 

contagem dos medicamentos com AUE e, por último, o controlo dos PV dos produtos armazenados. 

Além disso, tivemos a oportunidade de conhecer o sistema semi-automático Pyxis Medstation®, 

uma vez que o APF é o setor responsável pela reposição do stock deste equipamento. 

 

2. Distribuição 

O processo de distribuição da medicação permite o cumprimento da prescrição, racionalizando 

a dispensa e os custos, além de garantir uma correta administração do medicamento [15]. 

No CHP, este procedimento abrange a UFA, a DIDDU e a distribuição clássica. 

 

A UFA tem como principal missão assegurar a distribuição de medicamentos e outros produtos 

de saúde, aos utentes, nas quantidades, qualidade e prazos exigidos, assegurando a preservação 

das caraterísticas dos mesmos [16]. Esta unidade dos SF promove, ainda, uma maior qualidade de 

vida aos utentes, uma vez que possibilita a continuação do plano terapêutico em ambiente familiar, 

tendo como vantagens, a redução dos custos e dos riscos inerentes a um internamento hospitalar. 

Além disso, permite um maior controlo de terapêuticas de elevado custo e com potencial risco para 

a saúde pública, vigiando a ocorrência de efeitos secundários graves e assegurando a adesão dos 

doentes à terapêutica imposta [15]. 

  Disposição da Unidade de Farmácia de Ambulatório 

A UFA está aberta ao público de segunda a sexta-feira das 9:00 às 17:00 horas. É constituída 

por uma sala de espera, onde se encontra um sistema de senhas informático, de modo a otimizar 

os atendimentos. Existem ainda atendimentos prioritários para grupos específicos de pessoas, bem 

como atendimentos preferenciais para funcionários em serviço (devidamente identificados) quer do 

CHP quer de outras instituições [17]. Há também uma zona de atendimento com três balcões 

individualizados e um quarto balcão que permite responder aos momentos de maior afluência 

(Anexo VII). A organização dos medicamentos é feita em gavetas de acordo com a patologia e por 
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ordem alfabética segundo a sua DCI; três frigoríficos para medicação de frio; estantes para produtos 

destinados à nutrição e um armário destinado ao arquivo de documentação (deliberações, controlo 

de stock e medicamentos autorizados caso a caso) (Anexo VIII). Relativamente à reposição de 

stock, este serviço mantém o mesmo funcionamento que os restantes baseando-se no sistema 

kanban e a dispensa é feita segundo o método FEFO [18]. 

  Validação e Monitorização da Prescrição Médica 

Uma prescrição médica é considerada válida quando reúne as condições necessárias para a 

dispensa dos respetivos medicamentos, de acordo com diplomas legais, autorizações da Direção 

Clínica, do Conselho de Administração, CFT e CES. Assim, no ato de validação deve verificar-se os 

seguintes critérios: prescrição eletrónica de acordo com as normas; modelo apropriado de 

prescrição médica para a UFA; identificação do doente; designação do medicamento pela DCI; 

forma farmacêutica (FF), dose, frequência, via de administração; identificação da especialidade 

médica emissora da prescrição; indicação da próxima consulta; identificação e assinatura do 

prescritor; identificação do diploma legal a que obedece a prescrição [19]. 

Atualmente, no CHP, as prescrições médicas já se encontram na sua maioria sob formato digital 

e são submetidas no GHAF. No entanto, existem algumas exceções como as prescrições em papel 

referentes aos serviços de Gastroenterologia e Nutrição (Anexo IX) assim como para a dispensa de 

Medicamentos Hemoderivados sendo, neste caso, obrigatório o registo do número do CAUL [20]. 

Além disto, existe ainda o caso dos medicamentos destinados a clientes externos ao Hospital, 

seguidos em clínicas ou médicos particulares, com artrite reumatoide, espondilite anquilosante, 

artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e psoríase em placas. Nestes casos, a UFA só 

dispensa os medicamentos previstos em despacho legal quando se verifiquem cumulativamente os 

requisitos específicos pré-definidos [21,22]. 

  Dispensa de Medicamentos 

A dispensa de medicamentos pela UFA tem de contemplar uma das seguintes situações: 

 Medicamentos com dispensa autorizada por diplomas legais; 

 Medicamentos com dispensa autorizada por diplomas legais, mas com restrições do CHP; 

 Medicamentos sem diplomas legais que autorizem a dispensa, mas com deliberações 

específicas, autorizadas pelo Conselho de Administração do CHP; 

 Medicamentos no âmbito de uma alta precoce, com prescrição devidamente justificada, só 

podendo o medicamento ser dispensado após autorização da Direção Clínica; 

 Medicamentos sem diplomas legais nem deliberações específicas do CHP são decididos 

“caso a caso” pela CFT, podendo obrigar a informação adicional (ex: Serviço Social) [19]. 

A quantidade de medicação a dispensar deve obedecer aos seguintes critérios: montante total, 

proximidade geográfica e situação clínica, devendo sempre imperar o bom senso, relativamente ao 

n.º de dias de tratamento e stock disponível [23]. Os medicamentos são dispensados ao próprio utente 

ou a quem este nomear no respetivo termo de responsabilidade (Anexo X) [16]. Quando a medicação 

é fornecida pela primeira vez, é importante que seja dada informação pormenorizada sobre a mesma, 

verbalmente e por escrito, por exemplo, através de folhetos informativos (Anexo XI) referindo os 
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possíveis efeitos secundários, cuidados a ter com a sua conservação e precauções especiais de 

utilização. O Farmacêutico, caso necessário, deve fornecer material acessório à terapêutica, como 

contentores de risco biológico ou seringas, de forma a promover a segurança e sucesso da mesma. 

Caso fique medicação pendente até à próxima consulta, o Farmacêutico emite um documento 

comprovativo desta situação [25]. 

  Venda de medicamentos 

De acordo com o Decreto-Lei 206/2000, de 1 de setembro, os SF apenas estão autorizados a 

vender medicamentos ao público, caso se verifique a sua rotura nas farmácias de oficina. Para 

comprovar esta situação são necessários, pelo menos, três carimbos de farmácias comunitárias 

diferentes. Também razões clínicas resultantes do atendimento em serviço de urgência hospitalar 

podem tornar necessário o acesso imediato ao medicamento [25]. 

  Devolução de Medicamentos 

A devolução de medicamentos aos SF ocorre quando os medicamentos dispensados em regime 

de ambulatório deixam de ser utilizados pelo doente. Deverá ficar registado quem recebeu e em que 

dia e, sempre que possível, o n.º do processo do doente. Para que os medicamentos sejam aceites 

deve ser averiguada a origem do medicamento, as condições de conservação e a conformidade 

com as normas exigidas. Deve considerar-se, ainda, a integridade física das embalagens primária 

e secundária, o PV e se os medicamentos em unidose se apresentam devidamente rotulados. 

Devem ser rejeitados medicamentos de frio (2-8ºC), uma vez que não é possível garantir que foram 

devidamente conservados, assim como medicamentos com apresentação multidose, quando 

violada a sua integridade física. Estes deverão ser eliminados de acordo com o procedimento de 

eliminação de resíduos Hospitalares (grupo IV) [26]. A medicação que apresenta condições 

mínimas, mas que não pode ser reutilizada pelos SF, pode ser doada a instituições como os 

“Médicos do Mundo”. 

  Resumo da nossa experiência na Unidade de Farmácia de Ambulatório 

Durante a passagem pela UFA foi-nos proposta a organização e reposição de stocks, verificando 

a localização dos medicamentos, de acordo com a sua disposição por patologia e ordem alfabética. 

Além disto, tivemos a oportunidade de auxiliar na validação das prescrições médicas e na dispensa 

da medicação, bem como ter contacto com as regras de prescrição e com os impressos específicos 

de medicamentos autorizados caso a caso, hemoderivados e nutrição. Procedemos, ainda, à análise 

e reavaliação dos medicamentos devolvidos pelos doentes, de forma a verificar se apresentavam 

as condições necessárias para serem novamente dispensados. 

 

A DIDDU tem como objetivo assegurar a distribuição de medicamentos e PF, nas quantidades, 

qualidade e prazos exigidos, garantindo a preservação das características dos mesmos [27]. 

Promove-se um conhecimento mais aprofundado e contínuo do perfil farmacoterapêutico de cada 

doente, uma diminuição do risco de interações medicamentosas e um aumento da segurança do 

circuito do medicamento [15]. Este serviço foca-se nos doentes em regime de internamento, sendo 
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realizado diariamente para um período de 24 horas [15]. No entanto, como não ocorrem visitas 

médicas ao domingo, a medicação preparada e enviada no sábado é para um período de 48 horas. 

  Validação e monitorização da prescrição médica 

A validação é um passo importantíssimo da cadeia terapêutica, encontrando-se em constante 

atualização, consoante as alterações que surgem nas prescrições dos doentes [28]. Sempre que 

existe uma intervenção por parte do Farmacêutico, a prescrição é enviada novamente para o médico 

que poderá ou não concordar com a mesma. 

Todos os processos de validação deverão ter em consideração os seguintes tópicos: as 

características do doente e do medicamento e o que se encontra descrito no FHNM, adendas e 

deliberações da CFT. Assim, o Farmacêutico presente na DIDDU possui a responsabilidade de 

interpretar e validar a prescrição médica, apresentada no CdM, de forma a otimizar os resultados 

da farmacoterapia de um determinado doente através do uso racional dos medicamentos, 

incrementando a efetividade do tratamento, reduzindo o risco de aparecimento de efeitos adversos 

e diminuindo os custos associados. Os dados que deverão constar numa prescrição médica são os 

seguintes: identificação do doente, com o nome, número do processo, serviço e n.º da cama; 

designação do medicamento pela DCI; FF, dose, frequência, via de administração e duração do 

tratamento (quando aplicável); data e hora da prescrição; identificação do prescritor; dados do 

doente (idade, peso e altura) e diagnóstico [28]. 

É importante salientar que o Farmacêutico dá prioridade às prescrições urgentes, salientadas a 

vermelho no CdM, validando as restantes ao longo do dia. Além das prescrições apresentadas 

informaticamente, também surgem aquelas que são realizadas através de um impresso próprio. 

  Dispensa de medicamentos e produtos farmacêuticos 

Após a validação das prescrições, o Farmacêutico é responsável pela elaboração das listas de 

preparação de medicação e das etiquetas identificativas dos doentes que são obtidas a partir do 

CdM. As listas podem ser de três tipos, sendo elaboradas com uma ordem específica ao longo do 

dia. No que diz respeito ao aviamento, este é efetuado pelo TDT, com o cumprimento de um horário 

já estipulado [29]. Inicialmente, é impressa a lista destinada ao aviamento das cassetes, ou seja, é 

produzida uma lista sem revertências e são emitidas as etiquetas identificativas dos doentes. 

Seguidamente, a medicação resultante da validação das prescrições médicas na DIDDU é aviada 

por um TDT em carros (Anexo XII) que possuem diferentes malas correspondentes a cada um dos 

Serviços. Estas, por sua vez, são constituídas por cassetes de unidose, ou seja, conjuntos de 

gavetas preparadas para este efeito, identificadas com as respetivas etiquetas [29]. As malas podem 

ser preparadas de forma manual ou com recurso a um equipamento semi-automático [15], como é 

o caso do Pharmapick® (Anexo XIII). No seu interior existem várias gavetas de diferentes tamanhos, 

sendo que, em cada uma, encontra-se um tipo de medicamento armazenado e que pode ser 

solicitado eletronicamente pelo TDT. Este método possui várias vantagens, tais como a redução dos 

erros e do tempo gasto nesta tarefa, a melhoria da qualidade do trabalho executado e a 

racionalização dos diversos stocks nas unidades de distribuição [15]. No caso do aviamento de 

forma manual, recorre-se às torres (Anexo XIV), que correspondem ao stock avançado de 
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medicamentos e PF de menor consumo, e às células de aviamento (Anexo XV), o stock avançado 

de medicamentos e PF de maior consumo pelos Serviços que as integram [30]. De seguida, é 

produzida uma lista com revertências imediatamente antes da entrega dos medicamentos nos 

Serviços Clínicos para que as alterações farmacoterapêuticas ocorridas entre o momento do 

aviamento e o momento da entrega sejam efetuadas. Nesta fase, a correção é realizada 

manualmente por um TDT. É neste momento que também se procede ao aviamento dos 

medicamentos de frio em mala térmica própria [29]. Por último, é impressa a lista destinada ao 

aviamento das alterações da unidose após a entrega das cassetes de unidose nos Serviços 

Clínicos, sendo esta uma lista sem revertências. Este último aviamento será realizado pelo TDT com 

recurso a pacotes de papel devidamente identificados com a devida etiqueta, previamente emitida 

pelo Farmacêutico [29]. Estes pacotes de papel são, então, colocados em caixas SUC® (Anexo XVI) 

destacadas para este efeito. A entrega de toda a medicação organizada pela DIDDU aos Serviços 

a que se destinam é efetuada por um AOP. 

  Validação e dispensa de medicamentos sujeitos a controlo especial 

a) Medicamentos estupefacientes e psicotrópicos 

A dispensa deste tipo de medicação é efetuada segundo o Decreto-Lei nº 15/93 de 22 de janeiro, 

competindo apenas ao Farmacêutico realizar este processo. Os estupefacientes e psicotrópicos são 

prescritos em impresso próprio (Anexo XVII) da Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM), 

devendo estar completamente preenchida, assinada por um médico do Serviço requisitante e com 

um carimbo do respetivo centro de custos. Aquando da entrega das prescrições nos SF, deverá 

também ser entregue o impresso próprio, que será preenchido pelo Farmacêutico, sendo devolvida 

a “via Serviço” ao Serviço requisitante. É efetuado o débito das unidades em questão e o aviamento 

da medicação, assinando as requisições e respetivas guias. A prescrição é válida por 24 horas [29]. 

b) Hemoderivados 

O Farmacêutico é responsável pela dispensa dos medicamentos hemoderivados destinados aos 

doentes internados nos Serviços Clínicos, aos Blocos Operatórios e ao Serviço de Urgência, sendo 

realizada ao abrigo do Despacho Conjunto nº 1051/2000 (2ª série) de 14 de setembro dos 

Ministérios da Defesa Nacional e da Saúde. Estes medicamentos são prescritos com recurso a um 

Impresso da INCM (Anexo XVIII), que terá de se encontrar devidamente preenchido para que a sua 

dispensa seja efetuada, competindo ao Serviço Clínico prescritor o envio dos autocolantes 

identificativos do doente ao qual será administrado o hemoderivado em n.º suficiente para a 

identificação de cada unidade. É de realçar a importância da presença do n.º do processo do doente, 

de modo a assegurar a sua rastreabilidade. Por fim, para que a dispensa seja efetuada, o 

Farmacêutico deverá preencher o quadro C do impresso, identificando o n.º do lote e o respetivo 

CAUL e realização do débito da medicação [29]. A prescrição é válida por 24 horas [28]. 

c) Outros medicamentos 

Como exemplos de medicamentos e PF que necessitam de uma prescrição com recurso a 

impressos próprios, surgem os anti-infeciosos e a nutrição artificial para os doentes internados em 

serviços clínicos sem DIDDU, com prescrição válida por 7 dias e 10 dias, respetivamente; o material 
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de penso (Anexo XIX), com prescrição válida por 8 dias; os antídotos (Anexo XX) [28] e os 

antisséticos e os desinfetantes. 

  Resumo da nossa experiência na DIDDU 

Durante a nossa semana neste setor tivemos a oportunidade de contactar com as receitas 

eletrónicas, apresentadas no CdM, observando a validação e monitorização das prescrições 

médicas. De seguida, visualizamos a elaboração de diferentes listas de preparação da medicação, 

bem como o funcionamento do Pharmapick® e do aviamento manual, tendo auxiliado na execução 

deste último. Além disto, auxiliamos na dispensa de medicamentos sujeitos a controlo especial, 

como os hemoderivados e os estupefacientes e psicotrópicos, além da observação de diferentes 

intervenções farmacêuticas e casos de dispensação de antídotos arquivados. 

 

A distribuição clássica é responsável pelo fornecimento de medicamentos para reposição do 

stock existente e previamente estabelecido nas farmácias satélites do CHP - CMIN, HJU -, na UFO 

e UFA e nos Serviços Clínicos, Blocos, Consultas e Viatura Médica de Emergência e Reanimação, 

encontrando-se dividida em três circuitos (A, B e C) [31,32,33]. Como alternativa, existe também a 

reposição dos medicamentos através do equipamento Pyxis Medstation®, um sistema semi-

automático de dispensa presente no Serviço de Cuidados Intensivos e no Bloco Luís de Carvalho. 

Este é constituído por um ou mais armários com gavetas para o armazenamento dos medicamentos 

de acordo com o tamanho, quantidade, grau de controlo e temperatura de conservação [34]. 

 

A intervenção farmacêutica destina-se à avaliação do processo de uso do medicamento com 

posterior classificação dos problemas relacionados com medicamentos (PRMs). Esta é realizada 

tendo em consideração a necessidade do medicamento, adequação do medicamento e da posologia 

e condições do doente/sistema. Deste modo, são prestados os cuidados farmacêuticos, prevenindo 

e detetando alterações dos efeitos terapêuticos da farmacoterapia, resolvendo PRMs e resultados 

negativos associados à medicação e/ou melhorando as condições de saúde do doente [35]. 

 

3. Farmacotecnia 

De forma a suprir as necessidades internas do CHP, os SF dispõem de uma secção que se 

destina à preparação e produção de formulações farmacêuticas medicamentosas. A ausência de 

resposta por parte da indústria (necessidade de doses menores, por exemplo) ou a desvantagem 

económica da sua aquisição face à preparação podem ser algumas das justificações que levam à 

sua manipulação no próprio Hospital. 

O setor da produção é responsável pela preparação de FF estéreis e não estéreis, executadas 

em locas físicos diferentes, mas também pelo fracionamento e reembalagem de medicamentos.  

É importante ressalvar que a preparação de todas as FF se rege pelas Boas Práticas de Fabrico 

de Medicamentos Manipulados [36] e é sempre executada tendo por base o Formulário Galénico 
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Português, a Farmacopeia Portuguesa IX, ou outras fontes bibliográficas fidedignas que garantam 

a qualidade, segurança e eficácia das mesmas. 

 

Nos medicamentos estéreis tem de se verificar estabilidade físico-química e microbiológica, 

caracterizada pela ausência de agentes microbianos e pirogénicos. Para que tal se verifique há um 

conjunto de parâmetros a ter em conta na sua execução, quer a nível de procedimento laboratorial, 

quer a nível das infra-estruturas físicas e do comportamento de quem manipula [15]. Foi, para isso, 

criada a USP 797 que regula essas condições e garante a esterilidade das preparações. 

No CHP são preparados vários medicamentos estéreis que se podem subdividir em três grupos: 

as bolsas de NP (preparadas de origem ou aditivadas), os citotóxicos (manipulados na UFO), e os 

restantes medicamentos estéreis onde se incluem os de aplicação intravenosa ou oftálmica.  

  Produção de medicamentos estéreis, excluindo as bolsas de nutrição 

parentérica e os citotóxicos 

Esta área visa disponibilizar os medicamentos estéreis ao menor custo possível, cumprindo as 

características e os prazos definidos com o cliente. Alguns dos manipulados podem ser 

disponibilizados ao Setor da Distribuição, caso sejam medicamentos que façam parte do stock 

(seringas de morfina, colírios, entre outros) ou podem ser mantidos nas instalações dos SF para 

serem cedidos aos clientes externos [37]. 

a) Gestão de pedidos 

O stock é diariamente revisto e, de acordo com o estipulado internamente, procede-se ou não à 

sua produção [37]. Após a validação dos pedidos de preparação dos medicamentos estéreis, que 

podem chegar por GHAF ou via manual, cabe ao Farmacêutico emitir, informaticamente, uma OP e 

os respetivos rótulos (Anexo XXI e Anexo XXII). [37,38]. Antes de validar estes documentos, o 

Farmacêutico deve sempre confirmar a concentração da preparação, os cálculos efetuados pelo 

sistema, o volume prescrito, a estabilidade e as incompatibilidades. Aos rótulos e às OP é ainda 

atribuído um lote de produção de cada medicamento executado no setor, de acordo com um sistema 

interno predefinido (Anexo XXIII) [37,39]. Estes documentos são posteriormente inseridos no interior 

da câmara de preparação de forma a auxiliar a manipulação e permitir a correta identificação das 

formulações. As OP, assinadas pelo Farmacêutico supervisor são, no fim do procedimento, 

arquivadas cronologicamente, em capa própria e mantidas no gabinete de Produção [37]. Caso haja 

uma prescrição com um pedido de uma nova formulação, o Farmacêutico define metodologias, com 

base numa revisão bibliográfica, que permita a sua produção e respetivo registo. Após dupla 

verificação e aprovação por outro Farmacêutico, este pedido fica apto a ser executado [40].  

Quando se trabalha com requisições de clientes externos, após a sua receção, análise e 

aceitação, é solicitada uma confirmação por escrito que é anexada à respetiva OP. Após a 

preparação, os produtos são colocados na arca frigorífica, identificados com o nome do cliente e do 

CHP, juntamente com uma etiqueta “Conservar em frigorífico, entre 2⁰C e 8⁰C” [37]. 
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b) Produção 

Antes de chegarem à sala branca, onde se procede à manipulação, o Farmacêutico e o TDT 

passam pelas salas negra e cinzenta que possuem condições de assepsia e pressão crescentes. 

Desta forma, a sala branca possui a pressão positiva mais elevada, garantindo a proteção da 

preparação relativamente a possíveis agentes patogénicos e, por outro lado, não compromete a 

qualidade do ar, dado que este não vai conter partículas tóxicas a circular. É da responsabilidade 

do TDT o controlo diário das pressões das salas. O fardamento é feito sequencialmente, sendo 

obrigatório para o acesso à sala branca [41]. A utilização de uma Câmara de Fluxo Laminar Vertical 

(CFLv) protege, simultaneamente, o operador e a preparação, sendo, por isso, uma mais-valia em 

relação a uma Câmara de Fluxo Laminar Horizontal que apenas protege a preparação. 

Uma vez concluída a preparação de um lote, o Farmacêutico ou o TDT rotulam cada uma das 

embalagens primárias, protegendo-as da luz, se necessário. De seguida, colocam tudo numa 

segunda manga e rotulam novamente [37,42]. 

No início e no final de cada sessão de trabalho cabe ao TDT limpar a CFLv e, no final de cada 

dia de trabalho, ao AOP limpar a sala branca e as superfícies exteriores da CFLv. [37,43].  

  Processo de preparação de bolsas de nutrição parentérica 

A preparação de NP visa disponibilizar os produtos solicitados pelos clientes, garantindo o 

cumprimento rigoroso da regulamentação existente e das Boas Práticas Farmacêuticas. Os 

produtos preparados neste setor são disponibilizados aos transportes internos, no caso da NP para 

os serviços do CHP e para os SF do CHP, para os clientes externos [37].  

a) Gestão de Pedidos 

O setor da NP funciona caso hajam prescrições médicas, requisições para clientes externos ou 

informações para reposição de stock que obriguem a tal. Os pedidos de preparação de bolsas de 

NP chegam ao serviço por via manual ou através do GHAF. No ato de validação da prescrição 

eletrónica de NP deverá ser verificado o seguinte: dados de identificação do doente, data e hora de 

prescrição, composição quantitativa e qualitativa da solução l (glucose, nas diferentes 

concentrações, aminoácidos, vitaminas e oligoelementos) e da solução ll (lípidos e vitaminas 

lipossolúveis) e ainda o volume descrito, identificação da unidade prescritora da emissão e do 

médico prescritor [44]. Após validada a prescrição procede-se à emissão dos respetivos rótulos, em 

triplicado para a solução l e em duplicado para a solução ll, e da respetiva OP (Anexo XXIV e Anexo 

XXV) [44]. Ambos os documentos possuem um lote, atribuído pelo Farmacêutico, que se rege pelas 

ordens internas existentes para tal (Anexo XXVI) [45].  

b) Produção 

Uma vez que a sala branca utilizada na preparação dos colírios e dos injetáveis é partilhada com 

a das bolsas de NP, os cuidados a ter quer na entrada, quer nas condições de assepsia são os 

mesmos (Anexo XXVII) [46]. É importante ressalvar que neste setor se trabalha em circuito fechado 

com auxílio do processo de filtração esterilizante que decorre ao longo do procedimento, não 

ocorrendo nenhuma esterilização final.   
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Para facilitar o trabalho do operador, este serviço detém uma bomba de enchimento automático 

(uma vez que se trabalha com grandes volumes), que se coloca dentro da CFLv, sempre que se 

prepara uma bolsa de NP (Anexo XXVIII). Esta, acoplada a vários conectores, permite a medição 

dos macronutrientes que compõem a solução l (elementos hidrossolúveis) - Anexo XXIX - e a injeção 

direta para a bolsa de nutrição. Os restantes elementos hidrossolúveis que compõem a solução l, 

os micronutrientes, são adicionados posteriormente com uma seringa luer-lock. Nesta fase é de 

extrema importância cumprir a ordem de adição presente na OP (dos catiões bivalentes para os 

aniões bivalentes), dado que, desta forma, se evita a precipitação dos iões Ca2+ e PO4
2- . A fração 

lipídica (solução ll) é inserida numa seringa de volume adequado e de material fotoprotetor. [37, 47].  

No final da preparação, é realizada uma bateria de ensaios de verificação, tal como o controlo 

gravimétrico das bolsas de preparação da solução l [37, 48]. Se tudo estiver conforme, procede-se 

então à devida rotulagem e embalamento das bolsas e/ou seringas, tendo sempre o cuidado de 

proteger da luz com auxilio de papel de alumínio [37, 49].  

Para controlar o ambiente assético existente na sala branca e a validar as medidas previamente 

mencionadas que garantem a esterilidade deste mesmo local, é retirada, em técnica assética, uma 

amostra (2 ml) da primeira e das últimas bolsas elaboradas em cada dia. Cada amostra é colocada 

em meio de cultura apropriado, sendo enviadas para o Serviço de Microbiologia [37,50].  

 

Tal como nos estéreis, esta secção da produção visa preparar e disponibilizar os produtos 

solicitados pelos clientes, garantindo o cumprimento da regulamentação e das Boas Práticas 

Farmacêuticas [51]. Os medicamentos e PF não estéreis são disponibilizados ao Setor de 

Distribuição, através de uma solicitação prévia por parte deste setor ou então um pedido, por 

kanban, para reposição do stock [51]. 

a) Gestão de Pedidos   

No início da manhã e por volta das 12 horas, o Farmacêutico ou o TDT verificam a existência 

quer de pedidos elaborados a partir do GHAF, quer de kanbans [51]. É da responsabilidade do 

Farmacêutico ou do TDT identificar as necessidades de matérias-primas e fazer a sua requisição 

ao APF, aquisição, controlo e armazenamento [51,52]. Caso se trate de uma formulação nova, esta 

tem de ser revista bibliograficamente e em conjunto com outros hospitais experientes, de forma que 

possa ser validada corretamente.  

Após a validação do pedido são impressos, pelo Farmacêutico destacado, a respetiva OP e 

rótulos (Anexo XXX e Anexo XXXI). A OP apresenta toda a informação necessária para descrever 

as características técnicas da preparação (substância(s) ativa(s), FF, dosagem, apresentação, n.º 

de lote da preparação, identificação do supervisor e do operador, a quantidade por unidade e o n.º 

de unidades a preparar, a composição qualitativa e quantitativa da preparação, as matérias-primas 

utilizadas - incluindo lote, origem e PV das mesmas -, a técnica de preparação, os ensaios de 

verificação da qualidade do produto final, exemplar do respetivo rótulo, a validação final do produto 

preparado [51, 53]. Relativamente aos rótulos, estes devem estar consoante a legislação em vigor 

e conter a seguinte informação: composição qualitativa e quantitativa (incluindo substâncias de 
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notificação obrigatória como a sacarose), n. do lote atribuído (Anexo XXXII), PV, condições de 

conservação, instruções especiais para a utilização do medicamento, via de administração, 

identificação do local de preparação e do Farmacêutico responsável [51, 54, 55]. Depois da 

manipulação, as OP devem ser assinadas pelo Farmacêutico supervisor são arquivadas, 

cronologicamente, em pasta própria para o efeito e são mantidas no gabinete da produção por um 

período de três meses. É ainda necessário dar baixa informática e manual das matérias-primas 

utilizadas, criar no GHAF o produto não estéril produzido e enviá-lo para o departamento adequado. 

b) Produção 

A OP é executada pelo TDT ou pelo Farmacêutico, no caso de ser necessário.  

Neste setor, não se trabalha em ambiente assético (Anexo XXXIII), mas as Boas Práticas de 

Fabrico de Manipulados e o fardamento do pessoal têm de ser cumpridos [51].  

De forma a validar a preparação, é necessário efetuar ensaios de controlo de qualidade e de 

verificação do produto final, incluídos na própria OP e que são específicos para cada manipulado 

[51,56]. Caso a apreciação seja positiva, é necessário proceder ao embalamento do produto obtido. 

Depois de estarem devidamente rotuladas, devem-se juntar todas as unidades do mesmo lote e 

proceder-se ao seu acondicionamento [51,57].   

 

A produção de citotóxicos no CHP tem como missão assegurar a preparação e disponibilização 

de citotóxicos ao menor custo, nas características e prazos acordados com o cliente e num ambiente 

de segurança para o pessoal envolvido [58]. 

No CHP, a UFO encontra-se localizada no serviço de Hematologia Clínica, no Hospital de Dia, 

ao contrário dos restantes setores dos SF. Esta localização próxima entre a produção e a 

administração é estratégica, na medida em que permite uma maior comunicação entre os 

profissionais de saúde envolvidos, tais como farmacêuticos, TDT’s, enfermeiros, médicos e 

auxiliares, melhorando o serviço prestado por ambas as partes. 

  Equipa da UFO e Responsabilidades do Farmacêutico 

A equipa da UFO é constituída por dois farmacêuticos e por dois TDT’s que asseguram a gestão 

controlada e eficaz dos fármacos, bem como a disponibilização diária das preparações aos doentes 

em tratamento. O Farmacêutico é responsável pela gestão do armazém avançado da UFO, 

definição das técnicas de preparação e formulação, validação e monitorização da prescrição 

médica, emissão das OP, análise e arquivo de registos, controlo do diferencial de pressão, formação 

da equipa e gestão das devoluções do cliente [58]. 

A formação teórica e prática dos elementos da UFO é fundamental, na medida em que os 

citotóxicos são um grupo de medicamentos com características específicas e cujos processos de 

receção, transporte, manipulação e distribuição são segregados dos restantes medicamentos [59]. 

  Organização do espaço físico e Gestão do Armazém da UFO 

A UFO é constituída por três zonas com regras distintas: a zona branca, a zona negra e a zona 

cinzenta. A zona de manipulação (zona branca) é constituída por dois filtros HEPA (High Efficiency 

Particulate Arrestance) e uma câmara de fluxo laminar com pressão negativa.  A zona negra, onde 
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se encontra o Farmacêutico, é constituída por um armazém com os medicamentos e restante 

material necessário na manipulação (Anexo XXXIV). Os medicamentos mais utilizados pelos 

Farmacêuticos encontram-se arrumados em locais mais acessíveis ao mesmo (Anexo XXXV), 

sendo que existem ainda disponíveis 3 frigoríficos (Anexo XXXVI) e armários com a medicação 

menos utilizada, organizados por ordem alfabética. Na Unidade, para além dos medicamentos 

citotóxicos, existem também medicamentos experimentais (ME), imunoglobulinas e medicamentos 

sem manipulação prévia (dexametasona e ondansetron), que funcionam como adjuvantes da 

quimioterapia. A zona negra comunica com a zona branca por um transfere, através do qual o 

material é transportado de uma zona para a outra, com o mínimo contacto possível (Anexo XXXVII). 

É necessário controlar o diferencial de pressão na sala limpa da UFO. Na sala branca encontram-

se dois dispositivos que medem o diferencial de pressão: um situado entre a antecâmara e a sala 

branca (cujo intervalo de referência é de 5 Pa a 20 Pa) e outro situado entre a sala branca e a sala 

de trabalho (com limite máximo de 13 Pa) [60]. 

Existem metodologias de limpeza e desinfeção da câmara de fluxo laminar vertical e da sala 

branca (Anexo XXXVIII). A limpeza é a ação química/física de eliminação de sujidades, resíduos ou 

outra matéria não desejável, enquanto a desinfeção elimina microrganismos na forma vegetativa, 

não garantindo a eliminação total dos esporos bacterianos [61]. 

Em caso de derrame/acidente, é necessário que se evite a contaminação do meio circundante e 

dos profissionais envolvidos, utilizando-se para isso o kit de derrame, uma caixa hermética que 

contém o material necessário, tal como compressas, toalhas, gorro, luvas e respetivo manual. É 

também importante conhecer os procedimentos relativos ao acidente com o operador durante a 

manipulação na CFLv e o derramamento acidental [62]. De modo a proteger as pessoas, o produto 

e o ambiente existem regras específicas de transporte de citotóxicos. Para tal, o transporte deve ser 

seguro, vigilante e sinalizado até ao local de destino.  As soluções de citotóxicos manipulados 

devem ser transportadas em contentores fechados, inquebráveis e antiderrame, bem como se deve 

recorrer a contentores térmicos e acumuladores de frio, nos produtos que necessitam de ser 

refrigerados. O pessoal que realiza o transporte deve ter formação adequada. De modo a facilitar a 

dinâmica de transporte das preparações, as mesmas são colocadas num tabuleiro identificado como 

“cadeirões ou cateteres 1” ou “camas ou cateteres 2”, consoante o local onde o doente estiver [63]. 

É fundamental a correta gestão do armazém da UFO, de modo a assegurar as preparações, 

sendo que para o efeito devem ser definidos stocks mínimos e um eficaz controlo dos PV. O sistema 

de gestão de encomendas é realizado com o recurso a kanbans, onde, diariamente, se retiram 

aqueles que atingiram o respetivo ponto de encomenda e se colocam numa caixa identificada como 

“kanbans a encomendar”. É necessário obedecer à norma FEFO, aquando a arrumação dos 

produtos. De seguida, a encomenda é realizada ao Armazém 1001. Quando a encomenda é 

rececionada, procede-se à satisfação do produto no stock, excepto nos casos dos produtos 

exclusivos desta unidade que são solicitados diretamente ao laboratório fornecedor. De forma a 

controlar os PV, deve ser emitida uma lista dos produtos que expirem nos 3 meses seguintes. Os 
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produtos de rotatividade elevada permanecem na UFO, enquanto os de rotatividade baixa são 

enviados ao APF para serem devolvidos ao fornecedor, caso seja possível [64]. 

As devoluções do cliente são restituições das preparações à UFO e incluem as preparações 

manipuladas na mesma que não tenham sido utilizadas pelo cliente e que estejam intactas e em 

conformidade com as suas especificações. O motivo da devolução deve ser identificado em 

impresso próprio e devem ter-se em atenção especialmente os aspetos relacionados com a 

estabilidade física e química e microbiológica das preparações, as condições de armazenamento e 

a viabilidade de reaproveitamento da dose [65]. 

  Validação das prescrições médicas e Emissão das OP 

À medida que vão sendo dadas as “luzes verdes” nas aplicações informáticas (CdM e SClínico), 

o Farmacêutico valida as prescrições e emite as OP. Depois, prepara os tabuleiros individualizados 

com a OP (Anexo XXXIX), os rótulos (Anexo XL), o medicamento descartonado e a solução de 

diluição, caso aplicável e coloca-o no transfere. É de fulcral importância que o Farmacêutico 

verifique se a prescrição reúne as condições necessárias à sua dispensa, nomeadamente se se 

encontra segundo os protocolos de quimioterapia praticados no Hospital, os diplomas legais, as 

autorizações e deliberações da direção clínica, do Conselho de Administração, CFT e CES [66]. 

A emissão de OP é realizada pelo Farmacêutico que se encontra na zona negra a dar apoio à 

equipa da sala limpa. O primeiro passo consiste em analisar e validar a prescrição, sendo que 

seguidamente, para se emitir a OP, se deve ter em consideração se se trata de um bólus, de 

soluções diluídas ou de bombas infusoras. Em todos os casos, deve selecionar-se o modelo de 

ordem mais adequado à situação do doente, sendo que se utiliza o modelo rosa para doentes em 

regime de Hospital de Dia e verde para doentes internados. Devem ser sempre preenchidos os 

dados identificativos dos doentes, tal como o nome, número de processo, serviço clínico, bem como 

como o fármaco citotóxico e a dose a preparar. No caso das soluções diluídas e das bombas 

infusoras têm que ser confirmados: o volume da solução de diluição, de fármaco e o volume final, 

ritmo e duração de perfusão. As bombas infusoras implicam uma atenção redobrada devido aos 

volumes residuais característicos de cada, que afetam o volume adicional de fármaco. Para realizar 

a manipulação de citotóxicos é necessária uma formação específica, sendo que os responsáveis 

pela mesma são o TDT supervisor e o TDT manipulador. Utilizam-se um conjunto de técnicas como, 

por exemplo, a técnica assética e a técnica de pressão negativa (quando é imprescindível o uso de 

agulhas). Alguns dos Equipamentos de Proteção Individual necessários para a manipulação de 

citotóxicos são batas, luvas, máscaras, óculos e protetores de calçado [67]. 

As preparações ficam disponíveis, no máximo, meia hora após a receção da luz verde [68]. As 

listas dos doentes elaboram-se no dia anterior, através do cruzamento dos dados do SClínico, onde 

se verifica a lista dos doentes aprovados e do GHAF, onde se exporta diretamente a lista. 

No final, indicam-se as condições de armazenamento (temperatura ambiente; 2-8 ºC; proteção 

da luz; estabilidade da preparação), rubrica-se e data-se a elaboração da OP. As OP são sempre 

alvo de uma dupla verificação [69]. No Anexo XLI, podemos encontrar um esquema de 

funcionamento geral da UFO. 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOlorwy_7VAhVD2RoKHS3XAn4QjRwIBw&url=https://cultureprint.wordpress.com/2013/11/04/feira-solidaria-pela-lojinha-solidaria-do-centro-hospitalar-do-porto-4-8-nov/&psig=AFQjCNGu69zYtx7rLeIHfCVFDRlS99Tw-A&ust=1504169953285043


Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar 
  

 

17 

 

 

O fracionamento visa, tal como o nome indica, “…obter frações da dose de um medicamento, 

possibilitando a utilização de doses não disponíveis no mercado, sem prejuízo para as propriedades 

físico-químicas e biofarmacêuticas da formulação.” [70]. Posto isto, procede-se à sua reembalagem, 

sendo, posteriormente, cedidos à distribuição. Neste processo, não estão incluídos os 

medicamentos que apenas necessitem de identificação, lote e validade [71]. De salientar que 

consoante a FF em causa (comprimidos, pós ou líquidos) há um ajuste no procedimento de 

fracionamento [70]. Porém, apenas podem ser fracionados aqueles que possuam no seu Resumo 

das Características do Medicamento informação que comprove o não comprometimento na 

libertação da substância ativa nem riscos biológicos/físico-químicos na operação [70].  

Esta unidade rege o seu trabalho com base nos kanbans, para que se possa repor stocks, e nos 

pedidos efetuados pela distribuição, no dia anterior [71]. O Farmacêutico ou o TDT devem, através 

do impresso “Pedido de Fracionamento de Medicamentos”, verificar a data, o n.º do pedido, a 

identificação de quem pede, o medicamento a fracionar, o laboratório produtor, o lote, o PV, a dose 

a preparar e o prazo de entrega expectável [72]. Durante o processo de fracionamento/reembalagem 

é atribuído um lote de produção segundo as metodologias internas (Anexo XLVII) [71, 73]. De forma 

a garantir a qualidade do processo efetuado, são realizados ensaios de verificação do produto final 

dos medicamentos fracionados, que passam pelo controlo visual e controlo de peso [71, 74].   

No final, os documentos referentes ao fracionamento (pedidos efetuados pela distribuição) são 

assinados pelo Farmacêutico supervisor e pelo TDT que executou a preparação, sendo guardadas 

em capa própria, durante três meses, no gabinete da produção [71]. 

 

No laboratório dos não estéreis, foi-nos permitido manipular e validar diferentes preparações, 

sendo esta diversidade apresentada no Anexo XLIII. Para além disso, assistimos à avaliação dos 

pedidos, assim como à emissão e à aprovação das OP e dos rótulos. Por fim, acompanhámos os 

registos quer manuais, quer eletrónicos inerentes a este setor. Já na secção dos estéreis, foi-nos 

permitido observar a preparação de injetáveis de morfina e de alguns colírios. Pudemos também 

acompanhar a análise e agendamento dos pedidos, a emissão e a validação dos rótulos e das 

preparações elaboradas. No que diz respeito à NP, observámos o enchimento e manipulação de 

bolsas pré-feitas nas quais se adicionaram os elementos em falta consoante as necessidades dos 

bebés. Procedemos, ainda, ao embalamento e rotulagem das bolsas e executámos alguns ensaios 

de controlo de qualidade. Durante o nosso estágio assistimos ao fracionamento de comprimidos e 

posterior reembalamento. Por fim, na UFO, tivemos a oportunidade de acompanhar todo o trabalho 

do Farmacêutico, bem como colaborar em algumas tarefas, nomeadamente na preparação dos 

tabuleiros de medicação para a manipulação, no contacto com o sistema informático, na elaboração 

da lista de doentes para o dia seguinte, na validação de prescrições e emissão de OP e na 

elaboração dos cálculos necessários para as preparações. Também nos foi possível perceber a 

dinâmica e organização da UFO, bem como observar a manipulação de citotóxicos pelos TDT’s. 
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4. Ensaios Clínicos 

De acordo com a Lei n.º 46/2004, 19 de agosto, um EC define-se como sendo “qualquer 

investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou verificar os efeitos clínicos, 

farmacológicos ou farmacodinâmicos de um ou mais ME; ou a identificar os efeitos indesejáveis de 

um ou mais ME; ou a analisar a farmacocinética de um ou mais ME; a fim de apurar a respetiva 

segurança ou eficácia” [75]. 

Ao longo dos últimos anos, a investigação clínica em Portugal tem aumentado significativamente 

e para isso contribuíram a agilização e simplificação de certos trâmites administrativos por parte do 

INFARMED e a legislação, que veio harmonizar os procedimentos relativos aos EC [76,77]. 

A investigação clínica compreende 4 fases distintas (Fase I, Fase II, Fase III e Fase IV) (Anexo 

XLIV), sendo que a maioria dos ensaios do CHP são de Fase III, e alguns de Fase II e IV. Decorrem, 

também, ensaios da iniciativa do investigador e, neste caso, a farmacovigilância fica à 

responsabilidade do Hospital. Atualmente, o CHP está a cargo de cerca de 100 ensaios, tendo este 

setor sido alvo de um grande crescimento e desenvolvimento ao longo dos últimos anos. 

 

Para que o EC seja bem-sucedido, é necessário que exista um conjunto de intervenientes com 

papéis específicos no mesmo. A tabela em anexo resume quais os principais intervenientes do EC 

e respetivas funções [76,78]. 

 
Tabela 1 - Principais Intervenientes no ensaio clínico. 

Interveniente Função 

Promotor Responsável pela conceção, realização, gestão ou financiamento do EC. 

Autoridades 
Reguladoras 

São exemplo a Comissão de Ética para a Investigação Clínica, INFARMED 
e Comissão Nacional de Proteção de Dados e têm como função a aprovação 
do ensaio, do ponto de vista ético e legislativo.   

Investigador Médico ou uma outra pessoa que exerça profissão reconhecida em Portugal 
para o exercício da atividade de investigação. 

Monitor Profissional dotado da competência necessária, do âmbito científico ou 
clínico, para acompanhar o EC. 

Participante Pessoa que participa no EC, quer como recetor do ME, quer para efeitos do 
controlo. 

Farmacêutico 
responsável 

Profissional dotado da competência técnico/científica necessária e 
responsável por todo o circuito do ME. 

Auditor Profissional responsável por um exame independente e sistemático da 
documentação e atividades inerentes aos EC. 

Centro de Ensaio Instituição de saúde, pública ou privada, com os meios técnicos e 
profissionais adequados à condução do EC. 
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O CHP tem um espaço destinado aos EC- Unidade de Ensaios Clínicos (UEC) com duas salas 

contíguas- um gabinete de trabalho e uma sala de armazenamento de ME. O primeiro contém uma 

secretária, armários de acesso restrito com a documentação, uma mesa de reuniões, telefone e 

computador. A sala de armazenamento deve ter condições de temperatura e humidade controladas, 

armários de acesso restrito com os ME ou a medicação devolvida e frigoríficos (Anexo XLV). 

 

O ME é rececionado no APF, sendo posteriormente enviado para a UEC, juntamente com o 

impresso de receção, ao cuidado do Farmacêutico responsável. Este deve verificar se o 

medicamento está corretamente etiquetado como “medicamento/amostra de ensaio clínico”, se o 

código do ME vai de acordo com o protocolo, se está bem conservado, se a embalagem se encontra 

íntegra, se veio o n.º correto de unidades (descrito no drug shipment receipt), o PV, a FF, n.º de lote, 

certificado de análise, nome e morada do laboratório e dispositivo de registo de temperatura durante 

o transporte (se se aplicar). Após a verificação, o Farmacêutico deve acusar a receção da 

medicação, arquivando todos os documentos necessários, tais como drug shipments receipts e 

certificados de análise. Desvios de temperatura devem ser comunicados ao promotor, sendo que o 

ME é colocado em quarentena até à decisão do mesmo de aprovação ou rejeição da amostra [78]. 

Os ME devem ser acondicionados nos armários da sala dos ensaios, se a temperatura exigida 

for entre 15 e 25 ºC e nos frigoríficos dos ME, no caso de temperaturas entre 2 e 8ºC. 

 

Para que a medicação seja dispensada aos doentes integrantes do estudo, os médicos que 

fazem parte da equipa têm de fazer a prescrição num impresso próprio que foi desenhado 

especialmente para o HGSA (Anexo XLVI). Este documento é composto por 4 quadros, ficando os 

três primeiros (A, B e C) a cargo do médico e o último (C) do Farmacêutico responsável, preenchido 

por este no ato da dispensa. No entanto, no caso de os médicos terem de prescrever ME citotóxicos 

(ou adjuvantes) têm de o fazer no impresso de terapêutica antineoplásica não experimental instituído 

no HGSA. Durante o processo de prescrição, a segurança da mesma, assim como a 

confidencialidade do utente têm de ser asseguradas. Cabe ao Farmacêutico ainda assegurar-se 

que os indivíduos que prescrevem correspondem unicamente àqueles que integram o “Delegation 

Log” do respetivo ensaio. No final, as prescrições são arquivadas no respetivo dossier [76]. 

Dadas as características próprias dos ME e à vasta burocracia associada aos EC, nesta unidade, 

os medicamentos têm um circuito próprio. Dado que cada ensaio tem um conjunto de procedimentos 

específicos a ter em conta, sempre que se procede à dispensa de medicação experimental consulta-

se o respetivo protocolo (documento implementado na UEC do HGSA) [76]. 

Quando a dispensa de medicação é efetuada pela primeira vez deve clarificar-se a posologia, a 

correta conservação e administração, assim como o que fazer em caso de esquecimento. Para tal, 

o Farmacêutico pode disponibilizar ao doente um folheto informativo. A educação do doente e a 

monitorização da terapêutica têm um grande peso no sucesso do EC em curso [76]. 
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No momento da dispensa, os utentes são informados e incentivados a devolver sempre as 

embalagens da medicação. Assim, é possível a contabilização daquela que é devolvida e, como 

consequência, o preenchimento dos respetivos documentos relativos às devoluções. O método de 

devolução é sempre combinado à priori com o promotor. A medicação devolvida e/ou com o PV 

próximo do limite, após confirmação do monitor, segue para o promotor, que é responsável pela 

destruição da mesma [76]. Outro desfecho possível, mas menos habitual, é a destruição da 

medicação no próprio Hospital, através do circuito de incineração. Para tal, este procedimento tem 

de ser previamente definido no contrato e autorizado pelo promotor (Anexo XLVII) [76]. 

 

No decorrer de um EC verificam-se 3 tipos de visitas, sendo que cada uma pode ocorrer mais do 

que uma vez. A primeira é a visita de qualificação ou visita pré-estudo, na qual são avaliados os 

possíveis centros de ensaios quanto a: experiência prévia em Boas Práticas Clínicas e em 

investigação, interesse e disponibilidade em participar no estudo em causa, existência de população 

desejada e equipamentos e infraestruturas capazes de suportar o estudo em causa. A segunda é a 

visita de iniciação, na qual se treinam todos os elementos da equipa para que haja uma boa 

articulação entre todos no decorrer do EC. Nesta fase que ocorre o preenchimento da “Delegation 

Log” e que o monitor garante a recolha dos documentos da equipa de investigação, faculta 

documentos essenciais (consentimentos, aprovações, etc.), verifica a existência de todo o 

equipamento imprescindível ao ensaio e, por fim, permite o acesso às plataformas de apoio ao 

estudo. Ao Farmacêutico responsável também cabe confirmar e garantir, no respetivo dossier, a 

existência de toda a documentação necessária ao EC, com base num índice criado internamente 

(Anexo XLVIII). Por último, as terceiras visitas são as de monitorização, efetuadas periodicamente 

com o Farmacêutico da EUC e com o monitor. Este último tem como foco principal a análise dos 

dados recolhidos e da informação do estudo que reflete a segurança, o bem-estar e os direitos dos 

participantes, assim como verificar se os objetivos do ensaio estão a ser alcançados. Para além 

disso, o monitor ainda reconcilia a medicação e assegura o seu correto acondicionamento [76]. 

As auditorias são outra forma de controlar e verificar a qualidade dos EC em curso. Assim, os 

hospitais que possuem uma investigação a decorrer podem ser auditados pelos promotores e 

inspecionadas pelas autoridades reguladoras. Note-se que isto é tanto mais provável de ocorrer 

quanto maior for a atividade desse centro de investigação. É importante ressalvar que qualquer 

desvio tem de ser imediatamente reportado ao promotor, que depois decidirá o que fazer [76]. 

 

De modo a nos enquadrarmos no trabalho realizado na UEC, procedemos à leitura de alguns 

dos protocolos de diversas áreas (dermatologia, oncologia neurologia, doenças metabólicas, entre 

outras). Em alguns deles fomos, inclusive, acompanhar e auxiliar na receção (eletrónica e 

física/manual), na arrumação e na dispensa de medicação. Uma das tarefas que realizamos com 

mais frequência foi o preenchimento das fichas “Drug Shipment Receipts” e “Drug Accountability 

Log(s)”. Tivemos, ainda, a oportunidade de assistir a visitas de iniciação, qualificação e 
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monitorização, estabelecendo algum contacto com os monitores, que se mostraram sempre 

disponíveis para esclarecerem as nossas questões. No que concerne à preparação da medicação, 

também assistimos à elaboração das OP e dos respetivos rótulos entregues na UFO e na produção 

(estéreis). Por fim, ainda acompanhámos um dos treinos obrigatórios para os membros da equipa 

dos EC, bem como elaborámos um protocolo para um ensaio a entrar em vigor num futuro próximo. 

 

III. Conclusão 

O balanço que fazemos da nossa experiência no CHP é extremamente positivo. Ainda que o 

estágio seja apenas durante 2 meses, permite-nos ficar com uma noção bastante abrangente acerca 

do funcionamento dos SF de um grande Hospital, bem como nos permite conhecer mais a fundo o 

papel e importância do Farmacêutico. O facto de termos tido a oportunidade de passar pelos 

diferentes setores, permitiu-nos o acompanhamento do circuito do medicamento, bem como o 

contacto com as diferentes especificidades de cada um deles. Consideramos que a intercolaboração 

entre profissionais é a chave da melhoria da prestação de cuidados de saúde e cada vez mais o 

caminho do serviço nacional de saúde. Uma vez que o medicamento constitui a segunda maior 

despesa em saúde, a gestão racional deste recurso é fundamental para garantir a sustentabilidade 

do sistema. Reconhecer a importância dos SF neste sentido é também contribuir para diminuir as 

despesas em saúde. Para além da passagem por todos os setores, tivemos ainda a oportunidade 

de realizar uma notificação de reação adversa medicamentosa, através do formulário disponível no 

site da Unidade de Farmacovigilância do Porto.  

  Independentemente dos caminhos que cada uma de nós traçar no futuro, estamos cientes de 

que este estágio será uma ótima ferramenta e inspiração para que desempenhemos as nossas 

funções com a maior excelência possível.  
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Anexos 

Anexo I – Organização do Estágio Curricular 

 

Anexo II – Exemplo de um Kanban. 

 
 

Semanas Ana Teresa Mariana Sofia Rita 

03/07 - 07/07 Apresentação 

10/07 - 14/07 Armazém Armazém UFO Produção 

17/07 - 21/07 DIDDU DIDDU Produção UFO 

24/07 - 28/07 Produção UFO Ensaios clínicos Ensaios clínicos 

31/07 - 04/08 UFO Produção Ambulatório Ambulatório 

07/08 - 11/08 Ensaios clínicos Ensaios clínicos DIDDU DIDDU 

14/08 - 18/08 Interrupção 

21/08 - 25/08 Ambulatório Ambulatório Armazém Armazém 

28/08 - 31/08 Relatório 
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Anexo III – Guia de remessa. 
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Anexo IV – Nota de encomenda. 
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Anexo V – Certificado de Autorização de Utilização de Lotes (CAUL). 
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Anexo VI – Organização estrutural do APF. 

 

 

Anexo VII – Zona de atendimento da UFA. 

A) Balcões de atendimento; B) Quarto balcão de atendimento. 
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Anexo VIII – Organização da UFA. 

A) Gavetas organizadas por patologia e por ordem alfabética; B) Estantes para produtos destinados 

à nutrição; C) Frigoríficos destinados à medicação de frio; D) Arquivo de documentação. 
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Anexo IX – Impresso para prescrição de medicamentos em terapêutica programada, usado 

pelo serviço de Gastrenterologia e Nutrição. 

 

Anexo X – Termo de responsabilidade. 
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Anexo XI – Publicação informativa sobre o uso correto do medicamento. 

 

Anexo XII – Exemplo de um carro com malas correspondentes a um Serviço diferente. 

 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOlorwy_7VAhVD2RoKHS3XAn4QjRwIBw&url=https://cultureprint.wordpress.com/2013/11/04/feira-solidaria-pela-lojinha-solidaria-do-centro-hospitalar-do-porto-4-8-nov/&psig=AFQjCNGu69zYtx7rLeIHfCVFDRlS99Tw-A&ust=1504169953285043


Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar 
  

 

38 

 

Anexo XIII – Equipamento semi-automático Pharmapick®. 

 

 

Anexo XIV – Torres. 
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Anexo XV – Células de aviamento. 

 

Anexo XVI – Caixas SUC® destinadas a receber os pacotes de papel com as alterações 

da unidose. 
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Anexo XVII – Impresso Modelo nº 1509 da INCM para prescrição de estupefacientes e 

psicotrópicos. 
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Anexo XVIII – Impresso Modelo nº 1804 da INCM para prescrição de hemoderivados. 
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Anexo XIX – Impresso para prescrição de material de penso. 
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Anexo XX – Impresso para prescrição de antídotos. 
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Anexo XXI – Ordem de preparação de um medicamento estéril (Hidroxocobalamina inj. 

2mg/0,4 mL). 
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Anexo XXII – Rótulo de um medicamento estéril (Hidroxocobalamina inj. 2mg/0,4 mL). 

 

 

Anexo XXIII – Informações a conter num lote de um medicamento estéril. 

 

 

 

 

 

Exemplo:  

Lote: CCZ598546TMAM – Colírio de Ceftazidima a 5%, com o nº de sessão 98546, executado 

pela TDT TM com supervisão da TSS AM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZ- Ceftazidima; 
VA- Vancomicina; 
FC- Fluconazol;  
TP- Alteplase;  
M- Morfina;  
CX- Cefuroxima;  
GE- Gentamicina 

C- colírio;  
I- injetável 
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Anexo XXIV – Ordem de Preparação de uma Bolsa de Nutrição Parentérica.  
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Anexo XXV – Ordem de Preparação de uma Bolsa de Nutrição Parentérica.  

 

 

 

Anexo XXVI – Informações mencionadas nos lotes das bolsas de nutrição parentérica. 

Os lotes são atribuídos consoante o local onde é realizada a prescrição. 

a) Prescrição com origem nas instalações do CHP: o lote é atribuído automaticamente, sendo 

apenas necessário valida-lo e acrescentar as iniciais do supervisor e do operador. Ele segue 

a seguinte estrutura: 
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Exemplo: 

Lote: APT486404-05/04/11- l                         (Solução l) 

Lote: APT486404-05/04/11- l                         (Solução ll) 

 

b) Prescrição com origem fora das instalações do CHP (utente externo): os dados da 
prescrição e as inicias do operador e do supervisor são inseridos numa matriz, em Excel, 
sendo gerados os rótulos, como respetivo lote que cumpre a seguinte estrutura: 

 

Note-se que a data de preparação também consta no rótulo, localizando-se na sequência lo dote, 

com a designação inicial “DF:”. 

Exemplo:  

DF: 13-02-2017 Lote NPT40952CBAM (Solução l) 

DF: 13-02-2017 Lote NPT40952CBAM (Solução ll) 

 

 

Anexo XXVII – Sala branca, com enfoque na Câmara de Fluxo Laminar Vertical, existente 

no setor da Produção dos Estéreis.  

 

 

Tipo de preparação

Código automático 
atribuído pelo computador

Executante

Supervisor
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Anexo XXVIII – Bomba de enchimento automático para preparação de Bolsas de Nutrição 

parentérica. 

 

  

 

Anexo XXIX – Solução l de uma Bolsa de Nutrição Parentérica. 
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Anexo XXX – Exemplo de uma Ordem de Preparação de um medicamento não estéril 

(Hidroclorotiazida Susp. Oral. 2% Fr. 100 mL). 

 

 

 

 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOlorwy_7VAhVD2RoKHS3XAn4QjRwIBw&url=https://cultureprint.wordpress.com/2013/11/04/feira-solidaria-pela-lojinha-solidaria-do-centro-hospitalar-do-porto-4-8-nov/&psig=AFQjCNGu69zYtx7rLeIHfCVFDRlS99Tw-A&ust=1504169953285043


Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Hospitalar 
  

 

51 

 

Anexo XXXI – Exemplo de um rótulo de um medicamento não estéril Hidroclorotiazida 

Susp. Oral. 2% Fr. 100 mL). 

 

 

 

Anexo XXXII – Informações a conter nos lotes dos medicamentos não estéreis.  
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Exemplo:  

Lote SOHDC1078945TMAM – Solução de Hidrato de Cloral a 10%, com o número de sessão 

1078945, executado pela técnica TM e com supervisão da farmacêutica AM.  

Lista de siglas usadas para forma farmacêutica: 

CO- Colutório; CR- Creme; LO- Loção; PA- Pasta; PO- Pomada; PP-Papel; SN- Solução para 

nebulização; SO- Solução; SU-Suspensão; 

Lista de Siglas usadas para princípio ativo: 

ALF- Loção de Alfazema; ALO- ALopurinol; AMN- Aminofilina; AMD- Amiodarona; CPT- Captopril; 

CLS- Cloreto de Sódio; CTC- Citrato de Sódio; DMN- D-Manose; DMP- Dieta Modular Proteica; 

DMG- Dieta Modular Glicídica; SPR- Espironalactona; FNB- Fenobarbital; FRD- Furosemida; HDC- 

Hidrato Cloral; HTZ- Hidroclorotiazida; HCT- Hidrocortisona; IND- Indometacina; IIO- Iodo Iodetado; 

LTS- Lactose; MTP- Metoprolol; MTN- Metronidazol; MRF- Morfina; NFD- Nifedipina; NTT- Nistatina; 

NTF- Nitrofurantoína; PMT- Primetamina; PPN- Propanolol; PRZ- Pirazinamida; PMP- 

Permanganato de Potássio; RNT- Ranitidina; RPI- Resina Permutadora de Iões; SCR- Sacarose; 

SDF- Sildenafilo; TRM- Trimetropim; URS- Ácido Ursodesoxicólico; XS- Xarope Simples; TRI- 

Trimetropim 
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Anexo XXXIII – Sala de manipulação das preparações não estéreis. 

 

Anexo XXXIV – Zona negra da produção de citotóxicos. 
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Anexo XXXV – Organização da medicação mais utilizada na UFO. 

 

 

 

 

Anexo XXXVI – Frigoríficos da UFO. 
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Anexo XXXVII – Transfere entre a zona negra e a zona branca. 

 

 

 

 

 

Anexo XXXVIII – Sala branca e câmara de fluxo laminar vertical. 
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Anexo XXXIX – Ordem de preparação de um medicamento citotóxico. 

 

 

Anexo XL – Rótulo de um medicamento citotóxico. 
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Anexo XLI – Esquema de funcionamento geral da UFO.  

 

 

 

   

(introduzidos no GHAF módulo QT) 

 

                                                   Farmácia 

                                                                             

  (farmacêutico)  

 

▪ Ordens; 

▪ Rótulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guidelines internacionais Clínica Protocolos Internos 

Prescrição Validação 

GHAF – 

eletrónica 

Folha - manual 

(protocolos não 

introduzidos em 

CDM) 

SI_UFO 

Dupla verificação 

▪ Ordens; 

▪ Rótulos. 

 

Dupla verificação 

▪ Ordens; 

▪ Rótulos. 

 

Preparação 

TDT 

Dupla verificação 

 

Preparação conforme e liberta 

se: 

▪ Clampado; 

▪ Rótulo protegido ou não da luz; 

▪ Volume correto. 
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Anexo XLII – Informação que deve constar num lote de um medicamento reembalado. 

 

 

Exemplo: 200 ½ de Carvedilol 3,125 mg (Fracionamento de Carvedilol 6,25mg, lote K41966), que 

foi reembalado a 12 de Maio de 2011, na primeira sessão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MFG: CHP data (dia, mês, ano): quantidade 
reembalada - sessão

LOTE: lote do medicamento de origem

EXP: data de validade

Dose

Nome comercial

Nome genérico (DCI)

CARVEDILOL 

“RATIOPHARM” 

3.125MG 

EXP.: 01/05/12 

LOTE: K41966 

MFG: CHP120511:200-1 
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Anexo XLIII – Tabela demonstrativa dos manipulados (estéreis e não estéreis) executados 

por cada uma de nós, aquando a passagem no setor da Produção. 

 
 

Ana Silva Mariana Quaresma Rita Pinho Sofia Fonte 

Creme vaginal de 
gabapentina 

X    

Loção de banho com 
essência de 

alfazema 
X X X X 

Papéis de glucose  X   

Papéis de lactose  X   

Papéis pediátricos 
de indometacina  

    

Pasta de lassar 
modificada 

  X X 

Solução aquosa de 
ácido tricloroacético  

   X 

Solução de hidrato 
de coral 

 X   

Solução de 
hidroclorotiazida 

 X   

Solução de uso 
externo de salicilato 

de metilo 
X    

Solução oral de 
gabapentina 

  X  

Solução oral de 
indometacina 

  X  

Solução oral de 
propanolol  

   X 

Solução oral de 
sacarose 

 X   

Solução oral de 
sacarose  

  X X 

Suspensão oral de 
captopril 

 X   

Suspensão oral de 
espironolactona 

X X   

Suspensão oral de 
furosemida 

X  X  

Suspensão oral de 
hidorclorotiazida 

X    

Suspensão oral de 
sildenafil  

   X 

Suspensão oral de 
trimetropim  

X   X 

Veículo de 
metilcelulose 

  X  
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Anexo XLIV – Fases de um ensaio clínico. 

FASE I FASE II FASE III FASE IV 

Farmacocinética 
Farmacodinâmica 
Segurança 

Segurança 
Dose ranging 
 

Eficácia 
Segurança 

Segurança 
Efetividade 

Voluntários 
saudáveis 

Doentes 
selecionados 

Doentes Doentes 

15-30 participantes < 100 participantes 100- X.000 
participantes 

100-XX.000 
participantes 

   
 
 
 
 
 

 

 

Anexo XLV – Instalações da Unidade de Ensaios Clínicos (em cima, gabinete de trabalho 

e em baixo sala de armazenamento). 
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Anexo XLVI – Impresso para a prescrição de medicamentos experimentais. 
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Anexo XLVII – Documento que autoriza a destruição, no CHP, da medicação experimental, 

associada a um dado ensaio em vigor. 
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Anexo XLVIII – Phamacy File Index. 
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