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RESUMO 

 

Após cinco anos, com o término do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, 

surge uma etapa crucial na formação de um farmacêutico, o estágio curricular. Este é um período 

fundamental não só por permitir ao estagiário aplicar os conceitos teóricos previamente 

adquiridos, mas também por ser uma etapa determinante, de adaptação e descoberta da prática 

profissional.  

O utente, muitas vezes, em vez de se dirigir a um médico, dirige-se primeiramente à 

farmácia para procurar informações e esclarecimentos. Os medicamentos e outros produtos 

farmacêuticos são necessidades básicas para a qualidade de vida e saúde da população. Assim, 

a dispensa destes produtos deve ser sempre feita por um profissional devidamente habilitado, 

que conheça o medicamento e que seja capaz de aconselhar da melhor forma o doente, seja na 

toma de medicação ou, se necessário, apenas para o dirigir a um médico. 

O estagio curricular permite que o futuro farmacêutico adquira as ferramentas básicas 

ao exercício da profissão farmacêutica, tanto nas capacidades de interação e aconselhamento 

ao utente, como na dispensa de medicação. Para além disso, permite dotar o estagiário, 

enquanto futuro farmacêutico, de capacidades determinantes para a gestão e toda a logística de 

uma farmácia. 

Ao longo de quatro meses de estágio fui capaz de desenvolver capacidades 

deontológicas e técnicas ao participar ativamente no dia-a-dia da Farmácia Vitória. Durante este 

período realizei inúmeras atividades relevantes para a minha formação, as quais se encontram 

descritas neste relatório, assim como alguns aspetos sobre o próprio estágio e funcionamento 

da farmácia. 

Numa segunda parte irei abordar os projetos que desenvolvi no período de estágio, 

projetos esses que contribuíram para adquirir competências de comunicação e aconselhamento 

importantes à pratica farmacêutica. Inicialmente realizei guias de medicação com o objetivo de 

orientar o doente e evitar que acontecessem erros nas tomas. Depois foi-me proposto realizar 

um trabalho sobre interações medicamentosas entre fármacos que atuassem no aparelho 

cardiovascular. Por fim realizei também um panfleto informativo acerca de infeções do trato 

urinário cujo objetivo era informar os doentes acerca deste problema de saúde e o impacto que 

tem na sociedade, bem como aconselhar medidas de prevenção.  
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1ª PARTE 

 

1. Introdução  

 

O farmacêutico como profissional de saúde é o elo de ligação mais próximo da 

população. Aquando da dispensa de qualquer produto, é seu dever aconselhar devidamente o 

utente em prol do seu bem-estar e do bem-estar da farmácia. Para isso cabe ao farmacêutico ter 

os conhecimentos necessários à gestão da farmácia e ao medicamento em si, assim como ter a 

noção da responsabilidade inerente à sua prática profissional, cumprindo sempre com as 

obrigações éticas e deontológicas. 

O estágio em farmácia comunitária é o primeiro contacto que um estudante do Mestrado 

Integrado em Ciência Farmacêuticas (MICF) tem com a realidade profissional e o primeiro 

momento em que pode por em prática todos os conhecimentos que adquiriu ao longo de cinco 

anos. Para além disso, é um novo momento de aprendizagem que culmina com o término do 

curso. 

O meu estágio na Farmácia Vitória teve inicio a 6 de fevereiro e terminou a 6 de junho 

de 2017. Nestes quatro meses tive a oportunidade de contactar com as diversas áreas de 

intervenção que são responsabilidade de um farmacêutico numa farmácia comunitária, desde a 

gestão dos stocks, processamento de receituário, dispensa de medicamentos e outros produtos 

e, também, prestação de cuidados de saúde. 

Neste relatório pretendo reunir todas as atividades que que tive a oportunidade de 

concretizar e transmitir os conhecimentos adquiridos a nível do normal funcionamento da 

farmácia durante o decorrer do estágio. 

 

2. Farmácia Vitória 

2.1. Localização, enquadramento e utentes 

 

A Farmácia Vitória (anexo I) localiza-se no Porto, na Rua de São Roque da Lameira, nº 

704, pertencente à freguesia de Campanhã. Localiza-se nas proximidades de alguns bairros 

sociais, nomeadamente o Bairro do Cerco do Porto, o Bairro de Contumil, e o Bairro de São 

Roque da Lameira, o que se reflete no público alvo desta farmácia, sendo a população servida 

pela Farmácia Vitória, maioritariamente, uma população com poucos recursos financeiros, 

envelhecida e com baixo grau de escolaridade, o que, de certa forma dificulta a passagem de 

informação aos utentes.  

Durante os meus quatro meses de estágio na Farmácia Vitória tive a oportunidade de 

atender pessoas de várias faixas etárias, o que me permitiu adaptar e aperfeiçoar o discurso a 

cada uma delas, também pude perceber que a população idosa é, no geral, mais compreensiva, 

acessível e aberta às informações que os farmacêuticos procuram transmitir, comparativamente 

a determinada população mais jovem, que se mostra mais cética a essas informações.  
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Muitos dos utentes são clientes habituais que se deslocam à farmácia frequentemente, 

algumas vezes apenas para desejar um “Bom dia!”, o que torna o ambiente mais “familiar”. Em 

contrapartida, certos utentes eram mais difíceis, sendo que por vezes, não se mostravam muito 

compreensivos perante faltas ocasionais de medicação ou perante a negação de dispensa de 

medicamentos sujeitos a receita médica, o que, de certa forma criava pequenos 

desentendimentos. 

 

2.2. Recursos Humanos e horário de funcionamento 

 

A equipa de trabalho da Farmácia Vitória é constituída por três elementos, dois 

farmacêuticos (incluindo o Diretor Técnico) e uma Técnica de Farmácia, dando assim 

cumprimento ao estipulado no Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, que refere que o 

quadro de uma farmácia deve ser constituído por, pelo menos, dois farmacêuticos, e que estes 

devem ser, tendencialmente, a maioria dos trabalhadores da mesma1. Semanalmente, desloca-

se também à farmácia uma senhora responsável pela limpeza deste espaço.  

A Farmácia Vitória disponibiliza os seus serviços de segunda a sexta-feira, das 9h às 

13h e das 14h às 20h, e aos sábados, das 9h às 13h. Excecionalmente, em dias de serviço, a 

farmácia encontra-se aberta durante 24h. 

 

2.3. Instalações 

 

As instalações da Farmácia Vitória concentram-se num único piso, com várias divisões, 

nomeadamente a sala de atendimento ao público, o gabinete do utente, o armazém, o laboratório 

e as instalações sanitárias. 

O local de atendimento ao público (anexo Ib) é uma sala ampla, que permite a livre 

circulação dos utentes e é composta por quatro balcões de trabalho, cada um com um 

computador com sistema informático e leitor ótico, devidamente preparados para o atendimento. 

Nesta sala, encontra-se uma balança eletrónica, que para além do peso, também regista a altura 

e calcula o Índice de Massa Corporal (IMC), encontram-se expostos vários produtos 

farmacêuticos, acessíveis aos utentes, organizados de acordo com a sua utilização: produtos de 

dermocosmética, cuidados da pele, pés e cabelo, dispositivos médicos, produtos de nutrição 

especial, entre outros. Esta organização não só permite ao cliente encontrar facilmente o produto 

que pretende, como também possibilita ao farmacêutico deslocar-se ao local de forma a 

apresentar a diversidade de produtos expostos, orientar e esclarecer o cliente sobre eventuais 

dúvidas que possam surgir. 

Atrás dos balcões destinados ao atendimento existem também expostos alguns 

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM), organizados por indicação terapêutica 

e produtos de higiene oral, e ainda dois armários com gavetas onde se encontram para além de 

MNSRM e produtos de higiene oral, dispositivos médicos, produtos de veterinária, entre outros, 

o que permite o seu fácil e rápido acesso durante o atendimento. 
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Quando é necessário um aconselhamento mais privado, a Farmácia Vitória dispõe de 

uma pequena sala para onde os doentes são encaminhados, o gabinete do utente (anexo Ic). 

Nesta sala também se disponibilizam aos utentes outros cuidados de saúde, nomeadamente a 

medição da Pressão Arterial, Glicose, Colesterol total e Triglicerídeos e também se faz a 

administração de medicamentos injetáveis. 

A sala de armazenamento de medicação encontra-se num espaço partilhado com o 

posto de trabalho do Diretor Técnico (DT). Aqui faz-se a receção e conferência das encomendas, 

armazena-se a maior parte da medicação em armários dispostos para o efeito, nomeadamente 

medicamentos de frio que são armazenados no respetivo frigorífico. 

A biblioteca e escritório do Diretor Técnico é um espaço de marcada importância pois 

permite, não só tratar dos assuntos burocráticos da farmácia, como também a realização de 

reuniões com colaboradores. Neste espaço também estão disponíveis para consulta várias 

fontes bibliográficas como a Farmacopeia Portuguesa, o Prontuário Terapêutico, o Formulário 

Galénico Português (FGP), ou outros manuais de grande importância para a prática 

farmacêutica. 

O laboratório (anexo Id) encontra-se devidamente equipado com banca, balança 

analítica, pedra de pomadas, entre outros equipamentos necessários à produção de 

medicamentos manipulados. Nos armários encontram-se os excipientes, o material de 

acondicionamento, e toda a documentação necessária, inclusive fichas de preparação, registos 

dos excipientes utilizados, e registos de temperatura e humidade do ar. Aqui preparam-se, 

acondicionam-se e rotulam-se os medicamentos manipulados e faz-se também a reconstituição 

de antibióticos quando necessário. 

De forma a facilitar o trabalho de todos os profissionais que aqui trabalham, todas as 

salas que formam as instalações da Farmácia Vitória, inclusive a biblioteca, encontram-se 

disponíveis para todos eles, o que facilita muito a procura e recolha de informações vitais à 

farmácia e à prática farmacêutica.  

 

3. Gestão de Recursos 

3.1. Sistema Informático 

 

Para o bom funcionamento de uma empresa é crucial que exista um sistema informático 

(SI) adequado às suas necessidades. Uma farmácia não é exceção, o sistema informático é de 

vital importância para garantir a melhor prestação de serviços aos utentes.  

O sistema informático utilizado pela Farmácia Vitória é o Sifarma 2000® e encontra-se 

instalado em todos os computadores da farmácia. O Sifarma 2000® permite realizar a gestão de 

todos os produtos existentes na farmácia, desde o controlo de stocks ao controlo dos prazos de 

validade, permite também auxiliar a dispensa de medicação possibilitando o acesso à informação 

científica relativa ao medicamento em causa.  

A meu ver, trata-se de um sistema bastante intuitivo, com inúmeras funcionalidades que 

facilitam muito o atendimento, exemplo disso é, por exemplo, quando um cliente quer levar 
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determinado produto, mas não se lembra do laboratório que costuma levar, o sistema permite 

consultar as últimas vendas para esse cliente.  

Por outro lado, permite proceder ao envio, receção e conferência de encomendas, 

devolução de produtos, resolução de notas de crédito, consulta de entradas e saídas, bem como 

das fichas do produto, entre muitas outras funcionalidades. 

 

3.2. Gestão de Stocks 

 

Para que tudo funcione na perfeição, é muito importante garantir que a farmácia disponha 

dos produtos que o cliente necessita, pelo que se torna imperativo assegurar uma ótima gestão 

dos seus recursos. 

O stock de determinado produto é constituído pelas suas existências na farmácia, assim 

sendo, cada stock, idealmente, deve garantir um limite mínimo de embalagens suficientes até 

uma próxima encomenda desse produto. Esta gestão constitui um processo vital ao bom 

funcionamento de uma farmácia que, desta forma, consegue assegurar as necessidades dos 

seus utentes. Contudo, e tendo em conta o panorama atual do setor farmacêutico, é difícil para 

certas farmácias, por vezes, garantir esse stock mínimo para determinados medicamentos ou 

até um grande stock de outros. 

Para a gestão do stock de cada produto é necessário ter em conta a rotatividade do 

mesmo, porém existem outras variáveis que influenciam as necessidades da farmácia, como a 

sazonalidade ou a existência de publicidade de certo produto nos meios de comunicação social. 

Por outro lado, a disponibilidade do produto nos fornecedores, o horário de entrega, as 

bonificações existentes, e, claro, o plafon de crédito que a farmácia tem disponível no momento 

da encomenda também vão influenciar a gestão dos stocks. 

Uma gestão ineficaz pode ter graves consequências para a farmácia, nomeadamente 

maior número de quebras, perdas monetárias e o descontentamento do utente que perde a 

confiança nos serviços prestados. 

Durante o período do estágio foi-me possível fazer a gestão e controlo do stock de todos 

os produtos da farmácia. Por vezes, o número de existências indicado no sistema não 

correspondia ao real, sendo necessário fazer a consulta dos movimentos do produto e procurar 

perceber o porquê dessa anomalia e corrigi-la, o que para alguns produtos era um desafio. Muitas 

vezes essas anomalias eram devidas à arrumação incorreta dos medicamentos, outras tratavam-

se de produtos que já não existiam na farmácia ou eram dispensados com outro código, outras 

vezes também poderia ser falha do fornecedor que não enviou determinado produto, entre 

outras. 

 

3.3. Realização de Encomendas 

 

Na Farmácia Vitória, as encomendas são maioritariamente dirigidas a um fornecedor, a 

Alliance Healthcare®. Diariamente, são realizadas duas encomendas, uma ao final da manhã, 
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com chegada prevista a meio da tarde, e outra ao fim da tarde, com chegada prevista na manhã 

do dia seguinte. Estas encomendas são, normalmente realizadas com vista a preencher 

possíveis roturas repentinas, ou para repor medicamentos com maior rotatividade.  

As encomendas podem se feitas de várias formas: diretamente através do sistema 

informático, telefonicamente, quando se tratam de pedidos pontuais de produtos que alguns 

clientes pretendem, ou diretamente aos laboratórios. 

Existem várias formas de reunir a informação acerca dos medicamentos que necessitam 

de ser pedidos, uma delas baseia-se numa proposta do próprio sistema informático que seleciona 

automaticamente os produtos que atingiram o stock mínimo e gera uma proposta de encomenda, 

esta proposta é depois avaliada pelo operador, que decide a necessidade, ou não, de 

encomendar dado produto. Por outro lado, na Farmácia Vitória, durante o atendimento, cada 

operador, vai registando os produtos que saíram e estão próximos, ou já atingiram a rotura, este 

método, ainda que mais rudimentar, acaba por complementar a informação dada pelo sistema, 

com a garantia de que esses produtos vão estar incluídos na próxima encomenda. 

No caso das encomendas feitas diretamente aos laboratórios, estas envolvem a compra 

de maior quantidade de medicamentos, uma vez que também exigem um valor mínimo a 

encomendar. A farmácia pode, também, beneficiar de descontos e bonificações, que no fim se 

vão traduzir num bom negócio, não só para a farmácia como também para o laboratório em 

causa. 

A gestão do stock dos medicamentos é uma tarefa complexa para as farmácias, contudo 

também o é para os fornecedores. De forma a rentabilizar a distribuição de determinados 

medicamentos que entram facilmente em rotura, a Alliance Healthcare® disponibiliza 

mensalmente uma lista de produtos rateados e possibilita às farmácias fazerem uma “reserva” 

desses mesmos produtos diretamente na sua página. Esta recolha de informação permite ao 

fornecedor distribuir este tipo de produtos consoante as necessidades das farmácias e a 

disponibilidade dos mesmos. Na realização deste tipo de encomendas é necessário um 

conhecimento mais abrangente dos produtos na farmácia, cabendo ao operador avaliar 

manualmente a rotatividade de cada medicamento e estimar as necessidades da farmácia para 

proceder ao pedido.  

A realização de encomendas é um processo que desafia a capacidade de gestão de 

quem as faz. Durante o estágio tive a oportunidade de fazer várias encomendas, nomeadamente 

de medicamentos rateados, o que me deu bastante autonomia e ajudou a melhorar as minhas 

capacidades de gestão. 

 

3.4. Receção e Conferência de Encomendas 

 

Aquando da chegada de uma encomenda à farmácia é necessário desde logo verificar 

e confirmar que se trata de um pedido realizado pela farmácia, verificando, para isso, a fatura. A 

fatura varia de fornecedor para fornecedor, contudo dela consta sempre toda a informação 
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necessária para a identificação do fornecedor e do destino da encomenda, o código nacional 

português (CNP) e designação dos medicamentos encomendados e respetivas quantidades 

pedidas e enviadas, o preço de venda à farmácia (PVF) e o preço de venda ao público (PVP) 

(exceto para produtos de venda livre), o imposto de valor acrescentado (IVA) e também as 

bonificações, em caso de existirem. 

Após esta breve verificação, recolhem-se e arrumam-se primeiramente os 

medicamentos que carecem de condições especiais de armazenamento, como insulinas e outros 

medicamentos de frio. Estes vêm devidamente acondicionados em caixas diferentes e de fácil 

identificação, com acumuladores térmicos.  

De seguida dá-se entrada da encomenda no sistema informático, selecionando-se para 

isso, a encomenda realizada que se deve encontrar no sistema por resolver. Esta pode ser 

resolvida de forma automática ou manual, sendo que na forma manual o operador regista os 

produtos encomendados um a um, enquanto que de forma automática o sistema gera a lista de 

produtos encomendados sendo apenas necessário confirmar os produtos que vieram na 

encomenda e as respetivas quantidades, e proceder às correções de PVF e dos prazos de 

validade que necessitem de acerto, geralmente quando se tratam de produtos novos ou cujo 

stock se encontrava a zero. 

No caso de produtos de venda livre, na fatura não aparece o PVP, neste caso, após 

inserir o PVF, deve-se indicar a margem de lucro que se pretende e ajustar o PVP de acordo 

com objetivos da farmácia. 

Quando a encomenda é realizada via telefone, ou diretamente ao laboratório, esta não 

aparece no sistema, nestes casos deve-se, primeiramente, criar uma encomenda manual e só 

depois proceder à receção dos produtos que é realizada normalmente. 

Antes de terminar a receção das encomendas deve-se sempre confirmar o número de 

produtos e de embalagens total, assim como o preço de custo, valores que devem corresponder 

ao descrito na fatura, só depois é que se dá este processo por terminado. Nesta fase, o operador 

que rececionou a encomenda assina a fatura, para efeitos de rastreabilidade, e esta é arquivada.  

Finalizada esta etapa procede-se à arrumação dos medicamentos, tendo em atenção os 

produtos que já se encontram reservados pelos utentes que seguem para uma gaveta própria, 

de fácil acesso, atrás dos balcões de atendimento, com a cópia do documento da reserva. A 

restante medicação é armazenada nos locais destinados. 

 

3.5. Armazenamento, Prazos de Validade e Erros de Stock 

 

O armazenamento dos medicamentos é um passo muito importante para garantir a 

eficiência e rapidez no atendimento. Cada farmácia tem o seu método de armazenamento que 

depende de vários fatores, nomeadamente das dimensões da farmácia e dos produtos nela 

existentes.  
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Na Farmácia Vitória, os medicamentos encontram-se armazenados em cinco locais. Os 

medicamentos de frio encontram-se armazenados no frigorífico; na zona de atendimento 

encontram-se produtos de dermocosmética, higiene oral, nutrição especial, dispositivos médicos, 

medicamentos não sujeitos a receita médica, entre outros. As formas farmacêuticas orais, 

cremes e pomadas, xaropes, gotas orais e auriculares, colírios, inaladores, e outros, encontram-

se armazenados em gavetas deslizantes (anexo Ie), organizados por forma farmacêutica e por 

ordem alfabética de designação comum internacional (DCI), salvo algumas exceções. Os 

reforços de medicação e outras embalagens de grande volume encontram-se, por sua vez, no 

armazém (anexo If). Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, dadas as suas 

características especiais, encontram-se armazenados numa gaveta fechada, separados dos 

restantes medicamentos.  

Todos os medicamentos, independentemente do local onde se encontram, estão 

armazenados tendo em conta o seu prazo de validade, de acordo com o método “first expired, 

first out” (FEFO), ou seja, aqueles cujo prazo de validade é menor encontram-se à frente dos 

restantes, de forma a saírem primeiro, evitando que fiquem retidos na farmácia.  

De forma a garantir que o stock e os prazos de validade da medicação se encontram 

dentro dos limites pretendidos, é possível, através do sistema informático, extrair listagens de 

toda a medicação existente na farmácia e da medicação com prazo de validade curto, ou próximo 

de expirar. Estas listas permitem, não só identificar os produtos que devem ser vendidos primeiro, 

mas também recolher produtos que já não devem ser vendidos, e que são colocados de parte 

para posterior devolução ao fornecedor.  

Os medicamentos de venda livre cujo prazo de validade se encontra próximo de expirar, 

são, geralmente, expostos nos balcões de atendimento, com algum tipo de desconto associado, 

de forma a facilitar o escoamento desses produtos antes de se atingir o fim do prazo de validade. 

Caso não se consigam vender, ou não se possam devolver para crédito, estes produtos são 

dados como quebras no sistema informático. 

 O correto armazenamento dos medicamentos é o primeiro passo para evitar a 

ocorrência de erros no stock e simplificar o trabalho de todos os profissionais. Durante o meu 

período de estágio, trabalhei diariamente com o objetivo de manter o stock o mais acertado 

possível e os prazos de validade correspondentes à realidade das existências, todo este trabalho 

permitiu-me conhecer a organização da farmácia e os produtos nela existentes, para além disso 

mantive o contacto com todos os medicamentos sendo que sempre que me deparava com algum 

menos familiar era-me possível consultar o Resumo das Características do Medicamento (RCM) 

correspondente de forma a conhecê-lo. 

 

3.6. Inconformidades e Devoluções  

 

Em todas as fases da gestão dos produtos de uma farmácia podem detetar-se 

inconformidades que passam pela necessidade de devolução de um produto, pelo registo de 

quebra, ou até por produtos que, apesar de encomendados e faturados, não chegaram à 
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farmácia. Neste último caso, quando é detetada a falta do produto é necessário contactar-se 

imediatamente o fornecedor para se esclarecer o motivo da falta e proceder à sua correção.  

As devoluções podem acontecer por diversos motivos, nomeadamente quando o prazo 

de validade se encontra próximo de expirar, quando a embalagem vem danificada do fornecedor, 

quando são recebidos produtos que não foram encomendados, quando um produto é retirado do 

mercado por qualquer razão, sendo neste caso emitida uma circular por parte do INFARMED, 

comunicando a necessidade de recolha de determinado lote de um produto, entre outros.  

Quando se procede à devolução de um produto é necessário inserir no sistema 

informático, entre outros dados, o motivo da devolução, de seguida é impressa, em triplicado, a 

nota de devolução que segue devolvida com o produto, à exceção do triplicado que fica arquivado 

na farmácia. Se a devolução for bem-sucedida, é enviada para a farmácia, a nota de crédito 

relativa ao produto devolvido, podendo proceder-se ao seu débito. Por outro lado, caso a 

devolução não seja bem-sucedida, é enviado novamente à farmácia o produto que se 

efetivamente não estiver nas devidas condições é dado como quebra no sistema informático. 

 

4. Dispensa de Medicamentos 

 

Aquando do atendimento, é essencial que o farmacêutico disponibilize toda a informação 

referente aos medicamentos ou produtos de saúde que o doente veio levantar, garantindo a sua 

correta utilização e procurando afirmar a importância da adesão à terapêutica. O 

aconselhamento é parte integrante das responsabilidades do farmacêutico na sua prática 

profissional, e deve ser o mais completo e acessível possível.  

Esta foi uma das fases mais complexa durante o estágio, uma vez que requer o ajuste 

do diálogo, ao mesmo tempo que é necessária a recolha e seleção da informação a partilhar, o 

que por vezes era bastante difícil de conciliar. Inicialmente era-me difícil ter informações como 

posologias de MNSRM na “ponta da língua”, por exemplo, uma vez, nos primeiros dias do 

atendimento, uma senhora veio levantar um xarope para uma criança que estava constipada e 

perguntou como tomar, se duas ou três vezes ao dia e quantos mililitros, confesso que me senti 

atrapalhada em responder imediatamente. Contudo, é da prática que se faz um bom profissional, 

e ao longo do tempo foi-me possível gerir este tipo de comunicação, agilizar o tempo dedicado 

ao atendimento e à procura de informação quando sentia essa necessidade, e tentar transmitir, 

da melhor forma, os conhecimentos adquiridos aos utentes. 

 

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 

De acordo com o Decreto Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, são considerados 

medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) aqueles que se enquadram num dos seguintes 

pontos2: 
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a) podem constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo 

quando usados para o fim a que se destinam, se utilizados sem vigilância médica; 

b) podem constituir um risco, direto ou indireto, para a saúde, quando utilizados com 

frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se 

destinam; 

c) contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou 

reações adversas seja indispensável aprofundar; 

d) se destinem a ser administrados por via parentérica. 

 

4.1.1. Receita Médica  

 

Para que a farmácia possa dispensar um medicamento sujeito a receita médica é 

imperativa a existência de um documento onde conste a medicação prescrita ao doente, de 

acordo com o diagnóstico efetuado previamente pelo médico – a receita médica. De acordo com 

a Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho, a prescrição médica pode adotar duas formas essenciais: 

eletrónica (materializada ou desmaterializada) ou manual, sendo esta última apenas utilizada em 

casos excecionais como sendo a falência informática, prescrição ao domicílio, entre outros3. 

Quer se trate de uma receita eletrónica materializada ou desmaterializada, esta deverá 

estar numerada, conter a identificação do médico prescritor, o local de prescrição, nome do 

utente e respetivo número de beneficiário, bem como a medicação prescrita, número de 

embalagens, posologia e duração de tratamento. No caso das receitas manuais, ou 

materializadas, toda esta informação carece de validação pelo farmacêutico antes da dispensa.  

A prescrição médica é feita de acordo com a denominação comum internacional da 

substância ativa (DCI), forma farmacêutica, dosagem e posologia. Excecionalmente, pode ser 

feita pelo nome comercial do medicamento, se não existir um medicamento genérico 

comparticipado, ou se for insustentável substituir o medicamento prescrito, nestes casos, a 

prescrição deve ser devidamente justificada pelo médico prescritor com uma das seguintes 

justificações, descritas na Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho3: 

a) Medicamento com margem ou índice terapêutico estreito;  

b) Intolerância ou reação adversa prévia a um medicamento diferente com a mesma 

substância ativa;  

c) Continuidade de tratamento superior a 28 dias. 

Tanto a receita médica manual (anexo II) como a receita materializada (anexo III) têm a 

validade de 30 dias a partir da data de prescrição. Nestas podem coexistir quatro medicamentos 

distintos, sendo que por cada linha podem ser no máximo duas embalagens, num total de quatro 

por receita3.  

A receita eletrónica materializada, contrariamente à receita manual pode ser renovada, 

até 3 vias, com a duração de seis meses, desde que contenha medicamentos destinados a 

tratamentos de longa duração ou medicação crónica. Para além da referência da respetiva via, 

a receita materializada também deve vir assinada pelo médico prescritor3-4. 
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A receita eletrónica desmaterializada pode ter várias linhas de prescrição, cada uma 

correspondente a um medicamento e tratando-se de tratamentos prolongados ou medicação 

crónica, podem coexistir até seis embalagens de um mesmo medicamento, estando estes 

medicamentos tabelados em anexo à Portaria n.º 1471/2004, de 21 de dezembro3-4. Nestas 

receitas, a validade é relativa à linha de prescrição.  

As receitas desmaterializadas são, neste momento, as receitas mais frequentes no 

quotidiano de uma farmácia. Neste caso, o utente apresenta na farmácia uma guia de tratamento 

(anexo IV), ou uma mensagem que recebeu no seu telemóvel, onde constam o número da 

receita, o código de acesso e dispensa, e o código de direito de opção, informações relevantes 

à leitura da prescrição pelo sistema informático aquando da dispensa. 

A venda de medicamentos a partir de receita médica reflete uma grande parte da 

realidade de uma farmácia. As receitas médicas manuais, embora menos frequentes, requerem 

um maior controlo relativamente às eletrónicas. Para a sua validação o farmacêutico deve 

confirmar que todos os parâmetros estão devidamente preenchidos, nomeadamente, com a 

assinatura do médico e a data de prescrição sem rasuras, e que têm as vinhetas identificativas 

do médico e do local de prescrição, se aplicável. Após a dispensa, é impressa no verso da receita 

toda a informação relativa à prescrição e medicação dispensada, sendo que esta informação 

deve corresponder ao indicado na frente da receita. O utente deve assinar o verso da receita de 

formar a confirmar que fez o levantamento da medicação com, ou sem os respetivos direitos de 

opção. 

Cabe ao farmacêutico ou outro profissional habilitado, fazer a validação destas receitas, 

assinando e datando posteriormente o verso da receita, que segue com o carimbo da farmácia 

para as devidas entidades responsáveis por este tipo de faturação. Se alguma irregularidade for 

detetada, a receita é devolvida à farmácia, sob pena de não ser pago o valor monetário 

correspondente à comparticipação em causa. 

Nas receitas eletrónicas este controlo não é tão rigoroso uma vez que a informação 

passa automaticamente a partir do momento da prescrição. O doente faz-se acompanhar da 

mensagem que recebeu no telemóvel ou da guia de tratamento que, ao contrário das receitas 

manuais que ficam na farmácia, é um documento pessoal que pode levar consigo.  

Na dispensa de medicamentos através de receita eletrónica o sistema informático 

disponibiliza uma lista dos medicamentos do mesmo grupo homogéneo, salvo quando existem 

exceções, o que permite ao doente a escolha do laboratório do medicamento que veio levantar, 

de acordo com a disponibilidade da medicação na farmácia. Para tal, no stock de uma farmácia, 

devem estar incluídos, pelo menos, três medicamentos com a mesma substância ativa, dosagem 

e forma farmacêutica, incluídos nos cinco mais baratos correspondentes ao mesmo grupo 

homogéneo, de forma a permitir ao doente optar pelo medicamento pretendido, mais barato ou 

não. Assim, é uma das obrigações do farmacêutico informar o doente sobre o seu direito de 

opção relativamente à escolha do medicamento mais barato3.  
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4.1.2. Comparticipações 

 

Com vista a melhorar o acesso aos cuidados de saúde e promover a adesão à 

terapêutica, o Estado Português dispõe de determinados incentivos aos doentes beneficiários do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS), como sendo o regime de comparticipações. As 

comparticipações, uma vez que reduzem os encargos financeiros relativos a medicação, 

permitem que os doentes, muitas vezes com poucos recursos financeiros, possam ter acesso à 

medicação. Por outro lado, existem subsistemas de saúde, como os Serviços de Assistência 

Médico-Social (SAMS) do Sindicato dos Bancários do Norte (SBN), e outros, que, sendo 

entidades privadas, procuram promover a prestação de cuidados de saúde aos seus 

colaboradores e associados, comparticipando a sua medicação.  

Assim, podem também haver regimes de complementaridade, em que os subsistemas 

em conjunto com o SNS comparticipam a medicação, cada um responsável por uma parte do 

valor do medicamento. Nestes casos o doente deve fazer-se acompanhar pelo seu cartão de 

beneficiário do respetivo subsistema, ficando uma cópia do mesmo na farmácia anexada à copia 

da receita, no entanto no caso da receita eletrónica esta cópia já não é necessária. 

A comparticipação é estabelecida tendo em consideração vários fatores como a 

prevalência de certas doenças, as alternativas terapêuticas existentes e disponíveis, as 

características dos doentes e também os objetivos de saúde pública, sendo atribuída com base 

na classificação farmacoterapêutica dos medicamentos5-6. De acordo com o disposto na Portaria 

n.º 195-D/2015, de 30 de junho, existem quatro escalões de comparticipação, A, B, C e D, que 

correspondem, respetivamente, a 90%, 69%, 37% e 15% do PVP do medicamento em causa5.  

Existe ainda a possibilidade de se atribuírem excecionalmente regimes especiais de 

comparticipação, que se aplicam geralmente em função de determinado grupo de doentes, ou 

patologias, ou em função dos beneficiários. Esta depende dos rendimentos da pessoa e, de 

acordo com o disposto no Decreto Lei n.º 48-A/2010, de 13 de maio, para os medicamentos 

incluídos no escalão A, a comparticipação é acrescida 5% e 15% nos escalões B, C e D, 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”6. Caso o rendimento não exceda o valor 

previamente referido, a comparticipação do Estado passa a 100% para todos os escalões no 

caso do PVP do medicamento em causa estar incluído nos cinco mais baratos dos medicamentos 

pertencentes ao mesmo grupo homogéneo7. 

Para além dos anteriormente referidos, existe um subsistema especial de 

comparticipação destinado a pessoas com Diabetes. Para dispositivos médicos destinados à 

automonitorização do controlo da diabetes, como agulhas, seringas e lancetas, a 

comparticipação passa a ser também de 100%, e para as tiras teste é de 85%. Nestes casos, 

para além de na receita vir referido o SNS como entidade comparticipadora, é necessário, por 

vezes, acrescentar outro organismo: DS (SNS – Diabetes) 8. 
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4.1.3. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos são medicamentos que têm a 

capacidade de atuar no sistema nervoso central, podem provocar alterações comportamentais e 

são capazes de provocar dependência psíquica e/ou física. Por estas razões, são medicamentos 

que carecem de especial atenção aquando da sua dispensa. 

Estes fármacos encontram-se listados em tabelas anexas ao Decreto Lei n.º 15/93, de 

22 de janeiro, e referidas no artigo 86º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro9-10. 

A sua dispensa requer um controlo rigoroso pelo que, quando se procede à leitura da receita, o 

sistema emite um alerta de que estamos na presença de um medicamento psicotrópico ou 

estupefaciente e não permite finalizar o atendimento sem antes se fazer o registo dos dados da 

pessoa que veio levantar e da pessoa a quem se destina a medicação. Assim, nestes casos o 

doente, ou a pessoa que vem levantar a medicação, deve trazer consigo a sua identificação, de 

forma a permitir à farmácia fazer o registo dos seus e dos dados do doente, nomeadamente 

nome, data de nascimento, número do bilhete de identidade ou cartão de cidadão e morada. 

Quando o doente é menor de idade, o levantamento deve ser feito pelos seus pais ou respetivo 

cuidador, uma vez que esta medicação não pode se adquirida por menores de 18 anos. 

Para além do registo acima descrito, pode ser necessária uma cópia da receita médica 

em causa que é arquivada juntamente com o registo de dispensa que é emitido. Cabe à farmácia 

manter este arquivo durante três anos e enviar ao INFARMED, até ao dia 8 do mês seguinte, os 

respetivos registos3,9. 

 

4.1.4. Venda Suspensa 

 

Em dadas situações particulares, o sistema informático permite a dispensa de MSRM 

sem ser necessário processar a receita médica, trata-se de uma venda suspensa. Esta 

funcionalidade só pode ser utilizada quando, tratando-se de uma receita manual, o doente não 

tem intenção de levantar a totalidade da medicação. 

Por outro lado, aplica-se quando o doente não tem a receita médica por qualquer razão 

e tratando-se de medicação para doenças crónicas ou tratamentos prolongados, já não tem 

medicação e vai falhar a toma. Nestes casos particulares, dada a urgência do doente necessitar 

da medicação e sendo um cliente habitual, pode ser aberta a exceção.  

Esta venda permite ao doente levar a medicação com a contrapartida de pagar a 

totalidade do PVP do produto (por vezes pode ser atribuído um organismo comparticipador, mas 

com a certeza de que o doente trará a receita brevemente). O doente recebe, então, um registo 

de venda suspensa aquando da dispensa, podendo voltar à farmácia com a receita para 

regularizar a compra, a receita é processada e o doente recebe o valor correspondente à 

comparticipação (se for caso disso). No caso das receitas manuais, só quando todos os produtos 

forem dispensados é que a venda pode ser regularizada. 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária - Farmácia Vitoria 

fevereiro – junho de 2017 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto | 13 

 

Caso se tratem de medicamentos sujeitos a legislação restritiva como psicotrópicos e 

estupefacientes, ou antibióticos, este processo não pode ser utilizado. 

 

4.2. Medicamentos Manipulados 

 

Entende-se como medicamento manipulado qualquer fórmula magistral (preparada em 

função de uma receita médica destinada a determinado doente), ou preparado oficinal (feito de 

acordo com as indicações de uma Farmacopeia ou FGP), preparado e dispensado sob 

responsabilidade de um farmacêutico11. 

Quando é prescrito um medicamento manipulado, é responsabilidade do médico garantir 

a sua segurança e eficácia, esta responsabilidade é também partilhada pelo farmacêutico 

encarregado da sua preparação, que, por sua vez, também deve garantir a qualidade na 

preparação, cumprindo com as “boas práticas a observar na preparação de medicamentos 

manipulados”, aprovadas na Portaria n.º 594/2004, de 2 de junho12. É também essencial verificar 

a existência de interações que ponham em causa a efetividade do medicamento ou a segurança 

do doente. 

Os medicamentos manipulados que constem da lista anexa ao Despacho n.º 

18694/2010, de 16 de dezembro podem ser comparticipados em 30% do PVP. Para tal, devem 

ser prescritos em receita médica onde conste a indicação da substância ativa, dosagem, 

excipientes e forma farmacêutica13.  

O PVP de um medicamento manipulado é calculado através do disposto na Portaria n.º 

769/2004, de 1 de julho, e reflete o preço das matérias-primas e materiais de embalagem, e um 

fator F correspondente aos honorários da preparação (valor divulgado pelo Instituto Nacional de 

Estatística e que varia na proporção do crescimento do índice de preços ao consumidor). O PVP 

é, então, resultado da aplicação da seguinte fórmula: (Fator F + valor das matérias-primas + valor 

dos materiais de embalagem) x 1,3, acrescido do valor do IVA à taxa em vigor14. 

Na Farmácia Vitória já foram produzidos inúmeros manipulados, contudo, com o passar 

do tempo, muitos tornaram-se desnecessários devido à existência de alternativas terapêuticas. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de preparar uma vaselina enxofrada, indicada para a 

escabiose (anexo V) e efetuar o respetivo cálculo de PVP (anexo VI). Na preparação do 

manipulado é necessário dispor de todo o material necessário, preencher devidamente a ficha 

de preparação e proceder ao cálculo do PVP. Para isso é importante ter toda a documentação e 

material de apoio disponível. 

As fichas de preparação e registos de gasto de matérias primas são, depois, arquivadas 

numa capa própria, destinada para esse fim. Aqui propus-me a reorganizar este arquivo uma vez 

que alguns registos já se encontravam desatualizados e fora de sítio. Pude verificar quais os 

outros manipulados que eram feitos, o que também me permitiu conhecer um pouco da história 

da farmácia. 
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4.3. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

 

Os MNSRM são, tal como o nome indica, medicamentos que não necessitam de receita 

médica para a sua dispensa. São medicamentos, normalmente, não comparticipados, salvo raras 

exceções. Estes produtos são dispensados de forma semelhante aos MSRM pelo sistema 

informático, ainda que sem o preenchimento da comparticipação.  

Tratando-se de medicamentos de venda livre, é imperativo transmitir toda a informação 

exigida à sua correta administração, condições de conservação, possíveis efeitos adversos, 

entre outros, alertando para o uso racional dos medicamentos procurando garantir a segurança 

do doente.  Assim, cabe ao farmacêutico aconselhar, de forma mais cuidada, o doente, perante 

os sintomas por ele apontados, aconselhando sempre a leitura do folheto informativo para 

esclarecer qualquer dúvida que surja entretanto, precavendo eventuais situações de posologia 

incorreta ou interações com a medicação que toma habitualmente.  

Por muito que o farmacêutico queira ajudar o doente, também é da sua responsabilidade 

perceber as suas queixas e reencaminhá-lo para o médico quando necessário. 

Uma das maiores dificuldades que experienciei durante o estágio foi durante o 

atendimento, a parte relativa ao aconselhamento. Mesmo tratando-se de problemas menores, 

era-me difícil aconselhar o melhor produto para os sintomas que o doente referia, pelo que era 

frequente recorrer aos farmacêuticos para esclarecer determinadas dúvidas e poder informar 

corretamente o doente. Contudo, e com o decorrer do estágio fui adquirindo a segurança e 

autonomia necessárias para aconselhar da melhor forma os doentes e ganhar, também eu, a 

sua confiança. 

 

4.4. Dispensa de Outros Produtos 

  

Para além dos medicamentos de uso humano acima referidos, na Farmácia Vitória 

também se encontram à venda outro tipo de produtos, nomeadamente dispositivos médicos, 

produtos de dermocosmética e higiene corporal, produtos de alimentação especial, suplementos 

alimentares, produtos fitoterápicos e também medicamentos de uso veterinário. 

 

Dispositivos Médicos 

Os dispositivos médicos refletem um vasto conjunto de produtos, que têm por finalidade 

prevenir, diagnosticar, tratar ou controlar uma dada doença, sem que, para isso manifestem ação 

farmacológica, metabólica ou imunológica, o que os distingue dos medicamentos15. 

Na Farmácia Vitória existem à venda vários dispositivos médicos como ligaduras, 

compressas, joelheiras elásticas, termómetros, seringas, agulhas, pensos para proteção ou 

tratamento de feridas, preservativos, óculos de correção, frascos para colheitas de urina, 

câmaras expansoras e aparelhos para a medição de glicémia e respetivas tiras reativas.  
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Produtos de Dermocosmética e Higiene Corporal 

De acordo com o Decreto Lei n.º 189/2008, de 24 de setembro, um produto cosmético é 

“ qualquer substância ou preparação destinada a ser posta em contacto com as diversas partes 

superficiais do corpo humano, designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, 

lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de, 

exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em 

bom estado ou de corrigir os odores corporais” 16. 

A procura destes produtos é das mais influenciadas pela época do ano em questão, pela 

comunicação social e por campanhas publicitárias. Na Farmácia Vitória, estes produtos 

encontram-se expostos e acessíveis de forma a facilitar a sua escolha por parte do utente. 

Também estão aqui incluídos produtos de higiene oral como pastas e geles dentífricos, 

escovas de dentes, fixadores e produtos de limpeza para próteses e colutórios para limpeza e 

desinfeção bucal, produtos com alguma rotatividade na farmácia. 

 

Produtos de Alimentação Especial 

Dos produtos de alimentação especial destacam-se os produtos de nutrição infantil 

(como leites de transição ou papas) espessantes alimentares, géneros alimentícios com valor 

energético reduzido, ou destinados a substituir completa ou parcialmente a dieta, destinados a 

doentes com determinadas patologias que perturbem e limitem a ingestão de alimentos, entre 

outros. 

Segundo o Decreto-Lei n.º 74/2010, de 21 de junho, definem-se como sendo produtos 

“que, devido à sua composição especial ou a processos especiais de fabrico, se distinguem 

claramente dos alimentos de consumo corrente, mostrando-se adequados às necessidades 

nutricionais especiais” de pessoas com necessidades particulares de alimentação17. 

 

Suplementos Alimentares 

Os suplementos alimentares fogem ao domínio do INFARMED uma vez que são 

controlados e regulamentados pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).  

Constituídos por fontes concentradas de determinadas substâncias, nutrientes, vitaminas e/ou 

minerais, destinam-se a complementar, ou suplementar, a dieta, e são comercializados em 

formas doseadas, como cápsulas, saquetas, ampolas, entre outros18. 

Não se destinam a curar ou prevenir nenhuma doença, pelo que não podem conter 

nenhuma referência alusiva a tais propriedades, não são medicamentos. Para além disso devem 

conter algumas informações importantes no rótulo, como a menção de se tratar de um 

suplemento alimentar ou a advertência de que não são substitutos de um regime alimentar 

variado, conforme o descrito no Decreto Lei n.º 118/2015, de 23 de junho, informações que 

também devem ser referidas no ato da dispensa de um suplemento alimentar18. 
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Medicamentos de uso veterinário 

Os medicamentos para uso veterinário são produtos com uma elevada procura nas 

farmácias, contudo são, também, regulamentados pela DGAV.  

São medicamentos destinados ao uso em animais, com propriedades curativas ou 

preventivas de doenças ou dos seus sintomas, e que visam estabelecer um diagnóstico ou 

restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas, exercendo para isso uma ação 

farmacológica, imunológica ou metabólica19. 

Tendo em vista a promoção da saúde e bem-estar dos animais, da saúde pública e do 

ambiente, como é referido pelo Decreto Lei n.º 314/2009, as farmácias podem ter à venda 

medicamentos veterinários, nomeadamente desparasitantes de cães e gatos19.  

Por vezes podem ser receitados pelo médico veterinário medicamentos de uso humano 

para uso nos animais, nestes casos a prescrição médica veterinária, ou respetiva cópia, deve 

permanecer na farmácia num arquivo próprio.  

Esta foi das áreas que senti mais dificuldade, pela falta de informação prévia ao estágio, 

tendo a necessidade de recorrer frequentemente aos outros profissionais da farmácia para 

esclarecimentos sobre estes medicamentos. 

  

5. Cuidados de Saúde Prestados 

 

Mais que um estabelecimento de venda de medicamentos, uma farmácia é um local de 

prestação de cuidados de saúde, sendo dever do farmacêutico promover a saúde dos seus 

utentes, cuidar e fazer o seu devido acompanhamento.  

Assim, a Farmácia Vitória disponibiliza alguns serviços no sentido de permitir aos seus 

utentes a monitorização tanto da pressão arterial como dos parâmetros bioquímicos, obtidos de 

forma mais rápida e segura, e possibilitando também ao farmacêutico fazer o acompanhamento 

e aconselhar devidamente o utente conforme os parâmetros avaliados.  

Dos serviços disponibilizados incluem-se a determinação dos níveis de glicémia, 

triglicerídeos e colesterol total, medição de pressão arterial e administração de injetáveis, sendo 

que esta só pode ser realizada por um profissional devidamente habilitado com formação para a 

administração de injetáveis. 

De ressalvar que muitas das alterações a estes parâmetros são passíveis de melhorar 

com medidas não farmacológicas que o farmacêutico deve incentivar, assim como promover a 

adesão à terapêutica caso o doente esteja medicado. 

 

5.1. Pressão Arterial 

 

A pressão arterial (PA) é entendida como a força que o sangue em circulação exerce 

sobre as paredes dos vasos. Esta pressão, importante para que o sangue chegue a todos os 

tecidos, deve manter-se controlada, uma vez que se trata de um fator de risco de doenças 

cardiovasculares20. 
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A medição da pressão arterial é importante não só na manutenção e controlo da 

hipertensão arterial (HTA), mas também para detetar precocemente possíveis hipertensos. Os 

valores considerados ótimos para a PA correspondem a 120 mmHg para a pressão sistólica e a 

80 mmHg para a pressão diastólica20. 

Na Farmácia Vitória a medição da pressão arterial é feita através de um tensiómetro 

automático que indica a pressão sistólica e diastólica e também a pulsação, mas também pode 

ser utilizado um esfigmomanómetro e é uma medição completamente gratuita.  

Foi uma tarefa que pude realizar inúmeras vezes, procurando aconselhar sempre da 

melhor forma cada doente tendo em conta a sua situação.  

Os doentes são aconselhados a repousar antes de efetuar a medição de maneira a 

normalizarem o ritmo cardíaco e depois são encaminhados para o gabinete do utente. Após a 

medição, os valores obtidos são registados num cartão, onde se pode colocar também a data e 

hora (opcional). Tendo em conta os valores da pressão arterial obtidos, cabe ao farmacêutico 

questionar o doente acerca da sua história clínica, que tipo de alimentos ou bebidas consumiu, 

se toma medicação para a hipertensão ou se a alterou recentemente, entre outras, com vista a 

aconselhar o utente face aos valores obtidos e, se necessário, reencaminhá-lo para o médico.  

Durante o meu estágio aconteceu uma situação inquietante, em que uma senhora deu 

entrada na farmácia para medir a PA pois não se sentia bem, aquando da medição verificou-se 

que as pulsações da senhora estavam muito elevadas e a pressão arterial, após várias medições, 

não estabilizava e oscilava entre valores fora dos considerados normais. A senhora começou 

também a queixar-se de dores fortes no peito e falta de ar, pelo que foi necessário chamar o 

Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). Foi um caso alarmante, único e particular, 

todavia, é nosso dever estar minimamente preparados para situações como esta, manter a calma 

e procurar acalmar a pessoa em causa até à chegada do INEM. 

 

5.2. Colesterol e Triglicerídeos 

 

A determinação do colesterol total e triglicerídeos é de grande importância, 

particularmente em pessoas em risco de desenvolverem doenças cardiovasculares que são 

muitas vezes silenciosas até atingirem um estado avançado.   

A determinação do colesterol total pode ser realizada a qualquer hora do dia, sem 

necessidade de jejum, e os valores considerados normais devem ser inferiores a 190 mg/mL. 

Por sua vez, a determinação dos triglicerídeos deve ser feita em jejum de, pelo menos, 12 horas 

dado que este parâmetro é influenciado pela dieta. Os valores considerados normais devem ser 

inferiores a 150 mg/dL20. 

Ambas as determinações são realizadas por punção capilar, em que a tira reativa 

correspondente à determinação é colocada no aparelho de diagnóstico contendo a gota de 

sangue do utente, os valores são fiáveis e obtidos rapidamente.  
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5.3. Glicose 

 

A determinação dos níveis de glicose no sangue é deveras importante no controlo de 

doenças como a diabetes e na deteção de eventuais casos de híper ou hipoglicémia. 

Existem várias determinações de glicémia normalmente realizadas para despiste, ou 

diagnóstico, de diabetes, como sendo as determinações de glicémia em jejum, glicémia pós-

prandial (2h após a refeição) e glicémia ocasional. Tratando-se de uma determinação da glicémia 

em jejum, os valores são considerados normais quando inferiores a 110 mg/dL, contudo, entre 

110 e 126 mg/dL devem aconselhar-se medidas não farmacológicas de forma a controlar os 

níveis de glicémia e caso os valores atinjam os 126 mg/dL deve-se reencaminhar o doente ao 

médico para proceder ao despiste ou diagnóstico de diabetes20. 

Esta determinação é feita de forma semelhante à determinação do colesterol total e 

triglicerídeos, por punção capilar. 

 

6. Programa de Troca de Seringas  

 

O Programa de Troca de Seringas (PTS) foi desenvolvido com o intuito de prevenir 

infeções causadas pelo HIV, HBV e HCV, transmitidas por via sexual, parentérica e endovenosa, 

em pessoas toxicodependentes que utilizam drogas injetáveis. Este programa assegura a 

distribuição de seringas e material esterilizado, procurando recolher, para destruição, o material 

utilizado, evitando a sua reutilização e/ou abandono21. 

O PTS está instituído na Farmácia Vitória e tal como é objetivo do projeto em si, também 

é objetivo da farmácia contribuir para a redução da prevalência de pessoas infetadas e procurar 

assegurar o bem-estar social e ambiental. 

  

7. Ambimed® 

 

Na prestação de cuidados de saúde pela farmácia são utilizados vários tipos de materiais 

cortantes e são gerados resíduos que requerem cuidados especiais para o seu tratamento e 

destruição. A Ambimed® é uma empresa que efetua a recolha destes resíduos, cabendo-lhe a 

gestão integrada dos resíduos hospitalares. Tem a responsabilidade inerente de utilizar as 

melhores tecnologias de tratamento na gestão destes resíduos sempre tendo em vista o bem-

estar ambiental22.  

 

8. Valormed® 

 

Para evitar que os medicamentos sejam rejeitados no lixo urbano, as farmácias, 

nomeadamente a Farmácia Vitória, procuram incentivar os seus utentes a trazerem as 

embalagens vazias e os medicamentos que não utilizam para a farmácia de forma a serem 
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devidamente destruídos ou incinerados. Estes resíduos são colocados em contentores próprios 

que, quando estão cheios, são recolhidos pela entidade responsável – a Valormed® – para 

posterior destruição. 

A Valormed® é a entidade responsável pela gestão dos resíduos de medicamentos fora 

de uso e embalagens vazias, sendo sua competência garantir um processo seguro de recolha e 

tratamento, valorizando a saúde pública e ambiental23. 

 

9. Formações 

 

Na sua vida profissional, é importante que o farmacêutico disponha de ferramentas que 

lhe permitam acompanhar as constantes inovações ligadas à prática da sua atividade de forma 

a conseguir otimizar as suas funções. Neste sentido, as várias entidades ligadas à área da saúde 

vão promovendo diversas conferências, palestras, cursos práticos e formações que vão permitir 

ao farmacêutico prestar um melhor e mais completo atendimento ao utente que o procura. 

Durante o meu período de estágio tive a oportunidade de assistir a algumas formações 

e palestras (anexo VII). Assisti a duas conferências promovidas pela Associação Nacional das 

Farmácias (ANF) nas suas instalações, uma com o título “Chegar novo a velho” e outra sobre 

“Ostomia e Incontinência Urinária”. Numa altura em que os dispositivos médicos para 

ostomizados passam a ser 100% comparticipados, esta formação foi bastante útil, uma vez que 

veio atualizar os profissionais sobre as novas regras vigentes24.  

Também tive a oportunidade de assistir a palestras acerca de alguns suplementos 

alimentares (Bio Activo® Selénio + Zinco e Bio Activo® Q10 Forte) fornecida pela Pharma Nord®, 

e outra pela Nestlé Health Science® acerca de uma gama de produtos de nutrição oral destinada 

a pessoas com necessidades nutricionais especiais, nomeadamente diabéticos, doentes 

oncológicos, doentes com perdas de peso involuntárias, feridas ou úlceras de pressão, entre 

outros, sendo que estas tiveram lugar na própria farmácia. 

Por vezes também recebíamos, na farmácia, delegados de informação médica, que, para 

além de promoverem os seus produtos, também proporcionavam alguns esclarecimentos 

interessantes sobre esses mesmos produtos. 

Estas formações foram extremamente úteis uma vez que, para além de contribuírem 

para um maior conhecimento dos produtos em causa, permitem que o farmacêutico possa 

aconselhar melhor o utente. Para mim foram ótimas experiências de aprendizagem pelo que, 

com as informações adquiridas consegui em alguns casos otimizar o aconselhamento e 

direcionar o utente para o produto que mais se adequava à sua situação, nomeadamente na 

procura de produtos de nutrição.  

 

10. Considerações Finais 

 

O estágio curricular em farmácia comunitária é o primeiro momento de aplicação prática 

de todos os conhecimentos teóricos adquiridos no MICF. O farmacêutico é, de certa forma, a 
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ponte entre o médico e o medicamento propriamente dito, sendo a farmácia o local onde ocorre 

esta interligação. 

Durante o meu estágio na Farmácia Vitória tive o contacto inicial com o medicamento ao 

nível do armazenamento, e o contacto com o utente foi um processo sequencial ao longo de todo 

o período de estágio, inicialmente com total supervisão que foi deixando de ser necessária após 

duas semanas do inicio do estágio. 

Durante estes quatro meses pude desempenhar diversas funções, algumas que me 

foram atribuídas e outras que me propus realizar. Uma tarefa que realizei de forma contínua foi 

a manutenção e correção do stock de todos os produtos existentes na farmácia, ao mesmo tempo 

que conferia os prazos de validade e os organizava de acordo com o método FEFO. Tive a 

oportunidade de renovar as montras da farmácia e alterar a disposição dos produtos na sala de 

atendimento sempre que a farmácia adquiria produtos novos ou quando alguns produtos se 

aproximavam do limite do prazo de validade e era necessário forçar o seu escoamento. 

Desde o primeiro dia de estágio foram criadas credenciais de acesso que me permitiram, 

desde logo, ter um contacto alargado com o SI. Com isto, pude realizar e verificar encomendas, 

proceder à devolução de produtos e à resolução de notas de crédito, efetuar a reserva de 

produtos, aceder a informação cientifica e concretizar a dispensa de medicamentos através do 

atendimento ao público. Pude efetuar e organizar reservas de medicação, bem como identificá-

las e armazená-las em local próprio.  

Inicialmente comecei por acompanhar o atendimento do DT e dos outros colaboradores, 

mas foi-me dada, desde cedo, a liberdade de o fazer sozinha. Durante o atendimento deparei-

me com diversas situações, nomeadamente a venda de MNSRM, suplementos alimentares, 

produtos de dermocosmética e higiene corporal, os quais requerem um conhecimento mais 

alargado dos vários produtos da mesma classe. Nestes casos, as formações e palestras que 

assisti permitiram-me desenvolver melhor o discurso e aconselhar devidamente o utente sobre 

o produto mais adequando. Das situações mais frequentes, destaco a venda de antigripais e 

MNSRM para as dores de garganta e tosse, produtos que dispensei várias vezes. Nos casos em 

que o doente se queixava de tosse pude, também, educar para a importância da distinção entre 

tosse seca e produtiva, distinção muitas vezes subvalorizada pelos doentes, e aconselhar a 

melhor abordagem terapêutica, desde antitússicos e acetilcisteína, respetivamente. 

A dispensa de medicamentos tendo por base a prescrição médica é uma prática 

constante no dia-a-dia na farmácia comunitária. A prescrição eletrónica desmaterializada veio 

facilitar bastante a dispensa da medicação, no entanto, muitos dos utentes que se dirigiam à 

farmácia com a receita no telemóvel não sabiam identificar a receita que pretendiam. Nestes 

casos tínhamos que ler todas as mensagens com remetente o Ministério da Saúde que o utente 

tinha no telemóvel e verificar todas as prescrições de forma a que o utente nos indicasse a receita 

que continha o medicamento pretendido o que atrasava bastante o atendimento. Tive a 

oportunidade de dispensar medicação através de várias receitas médicas algumas com outros 

subsistemas de saúde associados. Por vezes detetei algumas anomalias que impediam a 
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dispensa como a falta de vinhetas ou assinaturas em receitas manuais ou o prazo de validade 

expirado, situações que deixavam os utentes menos contentes.  

Também realizei várias vezes medições dos parâmetros bioquímicos e da PA, pude 

acompanhar alguns doentes que vinham quase diariamente fazer esta medição e educá-los para 

a adoção de medidas não farmacológicas. 

O estágio foi uma etapa crucial para a aplicação de conceitos e para me enquadrar no 

exercício profissional do farmacêutico. Rapidamente senti que fazia parte da equipa e que estava 

apta para o trabalho, contudo, sei que ainda há muito a aprender, nomeadamente no que diz 

respeito ao aconselhamento ao utente. 
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2ª PARTE 

 

1. Auto e Polimedicação 

1.1. Automedicação 

 

Nas várias fases da sua evolução, o Homem sempre procurou utilizar uma grande 

variedade de recursos terapêuticos no sentido de aliviar sintomas ou tratar doenças. Inicialmente, 

recorrendo a remédios caseiros, plantas medicinais, preparados galénicos e posteriormente, com 

o avanço da indústria farmacêutica, a especialidades farmacêuticas25. 

A automedicação, sendo o uso independente de medicação com o propósito de prevenir, 

diagnosticar, e/ou tratar as próprias doenças sem a supervisão de um profissional de saúde, 

começou a generalizar-se nos últimos anos com a maior acessibilidade dos medicamentos, 

publicidades existentes nos meios de comunicação social e também com o aumento de 

autonomia do doente que procura solucionar os seus problemas de saúde de forma barata e com 

os menores custos possíveis associados25-27. Este uso de medicação sem aconselhamento 

abrange não só MNSRM, mas também MSRM. 

Apesar dos encargos financeiros serem menores e poder-se, efetivamente, resolver 

problemas menores de saúde com a automedicação, esta pode acarretar maiores riscos para a 

saúde do doente que, sem a vigilância adequada, pode estar a utilizar medicamentos capazes 

de causar reações adversas, mascarar doenças mais graves e atrasar o seu diagnóstico, causar 

interações com outra medicação que o doente faça, ou até mesmo com determinados alimentos. 

Perante este tipo de situações, é dever do farmacêutico analisar devidamente os 

sintomas do doente, procurando aconselhar a solução mais apropriada ao seu problema. Deve 

também sublinhar a importância de o doente estar atento a vários sinais ou sintomas, e sempre 

que estes persistam ou se agravem é necessário aconselhar-se com o seu médico ou 

farmacêutico.  

Situações flagrantes de automedicação acontecem quando o doente apresenta sintomas 

gripais ou tosse irritativa, nestes casos, quando se dirige à farmácia já sabe o MNSRM que quer 

levar, no entanto pode tratar-se de um medicamento que não se adequa aos seus sintomas e 

cabe ao farmacêutico informá-lo corretamente, porém, nestes casos é difícil incutir ao doente a 

escolha mais acertada uma vez que ele quer aquele que veio buscar à priori. Por outro lado, 

também existem situações em que o doente vem à farmácia procurar antibióticos para dores de 

garganta ou infeções urinárias, dizendo que já tomou determinado antibiótico para aqueles 

sintomas e que quer levar novamente. Nestes casos o doente tanto se mostra apreensivo às 

indicações do farmacêutico que procura encontrar alternativas viáveis ao problema explicando 

que o medicamento que pretende não pode ser adquirido sem prescrição médica, no entanto 

também existem doentes que ignoram essas indicações, procurando “ajuda” noutra farmácia. 
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1.2. Polimedicação 

 

Com o aumento da esperança média de vida, aumentou também a prevalência de 

doenças associadas ao envelhecimento e de doenças crónicas que justificam a necessidade 

acrescida de medicação no doente idoso. Neste sentido surge o conceito de polimedicação que 

se refere à utilização simultânea de vários medicamentos, prescritos ou não28. 

Nos idosos acontecem várias alterações fisiológicas, a nível das funções hepática, renal, 

cardíaca e vascular. Nesta faixa etária, estas alterações são responsáveis por intensificar os 

efeitos adversos de um dado fármaco e podem levar a um aumento da probabilidade de 

ocorrerem interações mais acentuadas com outros medicamentos ou certas bebidas e alimentos, 

o que não significa que não possam ocorrer noutras faixas etárias28-29. 

Para muitos idosos a toma simultânea de vários medicamentos é uma tarefa complexa 

para a qual eles não têm ajuda. Por vezes, é extremamente fácil trocar um comprimido por outro 

e tomá-lo na hora errada prejudicando a terapêutica. Na população alvo da Farmácia Vitória, 

tratando-se de uma população envelhecida e em alguns casos analfabeta, são facilmente 

detetados alguns casos de erros ou trocas de medicação, até porque as caixas são muito 

semelhantes e as pessoas tem uma grande dificuldade em distingui-las.  

No sentido de evitar a troca inconsciente da medicação pude formular um guia onde 

constavam todos os medicamentos que o utente tomava e a respetiva posologia (anexo VIII). Os 

medicamentos encontravam-se discriminados de acordo com o laboratório de preferência do 

utente, estando parte da embalagem anexada ao guia, por vezes com desenhos sugestivos da 

indicação terapêutica daquele medicamento. Isto não só facilitava ao doente a correta 

identificação do medicamento pela sua embalagem, mas também permitia que, trazendo consigo 

este guia, na farmácia mais fácil e rapidamente se identificava o laboratório que o doente 

pretendia, agilizando o atendimento. 

Em atendimentos posteriores pude verificar que o doente estava mais atento à sua 

medicação e que o guia (anexo VIII), da forma que foi pensado e estruturado, facilitava 

efetivamente ao doente a identificação da respetiva embalagem. Por exemplo, uma senhora 

afixou o guia no frigorífico de sua casa e referiu que era uma boa forma de se lembrar da 

medicação certa a horas, uma vez que utilizava frequentemente este eletrodoméstico. 

 

1.3. Intervenção Farmacêutica 

 

Tanto a auto como a polimedicação requerem uma especial atenção por parte do 

farmacêutico. De acordo com o Código Deontológico dos Farmacêuticos, “o exercício da 

atividade farmacêutica tem como objetivo essencial a pessoa do doente”, sendo sua 

responsabilidade educá-lo e promover o uso racional do medicamento27,30.  

O aconselhamento é a forma mais direta de informar o utente que se quer automedicar, 

ou acompanhar um doente que tome vários medicamentos concomitantemente. Desta forma é 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária - Farmácia Vitoria 

fevereiro – junho de 2017 

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto | 24 

 

de máxima importância que o farmacêutico esteja atento e consiga atender às espectativas do 

utente que o procura para os mais variados esclarecimentos.  

Com objetivo de avaliar a auto e a polimedicação na população, bem como o recurso a 

suplementos alimentares sem supervisão, desenvolvi um questionário (anexo IX) e fui pedindo 

aos utentes para o preencherem. Inicialmente tinha previsto que a taxa de utentes que se 

automedicavam e recorriam a suplementos era bastante elevada, porém a realidade não 

correspondeu às minhas espectativas. Uma grande parte dos doentes inquiridos não tomava 

suplementos e a que tomava era porque o médico de família ou outro médico especialista tinha 

aconselhado. Apenas uma senhora referiu que estava a tomar um suplemento de magnésio 

sugerido para o cansaço e fadiga e que fora um farmacêutico a aconselhá-la. 

Deste inquérito pude também inferir que 62% da população em estudo estava 

polimedicada e que, alguns destes casos eram pessoas que eram seguidas por mais que um 

médico e que a história clínica destas pessoas nem sempre era conhecida por ambos os 

médicos. Estes casos, ainda que menos comuns, carecem de uma maior atenção por parte do 

farmacêutico que, sendo o profissional que contacta com grande parte da medicação do doente, 

deve acompanhá-lo e aconselhá-lo devidamente e de forma mais completa possível e deve 

alertá-lo acerca da importância de informar ambos os médicos sobre toda a medicação que faz. 

O farmacêutico é, sem dúvida, o profissional de saúde mais próximo da população e o 

último interveniente na dispensa da medicação, cabendo-lhe passar toda a informação relativa 

ao medicamento, sujeito a receita médica ou não. É seu dever informar quanto à posologia, modo 

de administração, cuidados a ter e duração do tratamento, promovendo uma melhor adesão à 

terapêutica27-28.  

A seriedade com que um doente cumpre o esquema posológico vai influenciar 

diretamente a eficácia terapêutica, sendo papel do farmacêutico procurar garantir que isto 

aconteça. Assim, podemos estar a contribuir para minimizar a incidência de reações adversas e 

até internamentos hospitalares, reduzir despesas associadas e, acima de tudo, proporcionar uma 

melhor qualidade de vida para o doente28.  

 

2. Doenças Cardiovasculares 

 

As doenças cardiovasculares (DCV) são a primeira causa de morte na Europa, inclusive 

em Portugal31. Até ao ano de 2015 verificou-se que o número de mortes consequentes a doenças 

do aparelho circulatório não atingiu os 30% em Portugal, o que leva a crer que, apesar do 

envelhecimento da população, a tendência é de uma redução das taxas de mortalidade por 

doenças cardiovasculares31-32.  

Nas doenças do aparelho circulatório incluem-se as doenças cerebrovasculares e a 

doença isquémica cardíaca, que engloba várias apresentações clínicas, nomeadamente o 

enfarte agudo do miocárdio. A Hipertensão Arterial (HTA) mantem-se no topo dos fatores de risco 

das doenças cerebrovasculares em todo o mundo, com custos elevados associados à 
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morbilidade e mortalidade, que resultam em parte do seu mau diagnóstico, parcial eficácia dos 

tratamentos e também da pobre preocupação da população no sentido da prevenção32.  

Nas doenças cardiovasculares, a taxa de mortalidade é superior para as doenças 

cerebrovasculares, nomeadamente acidentes vasculares cerebrais (AVC), relativamente à das 

doenças isquémicas cardíacas32. 

O número crescente de doentes polimedicados que reúnem vários dos fatores de risco 

para DCV acarreta, por parte do farmacêutico, uma atenção redobrada para com a 

farmacoterapia do doente. O farmacêutico deve procurar educá-lo relativamente às medidas não 

farmacológicas existentes, capazes de contribuir para uma melhor qualidade de vida e para a 

obtenção de melhores resultados tanto de eficácia como de segurança.  

Nos inquéritos que realizei no seguimento da auto e polimedicação verifiquei também 

que 43% dos doentes partilhavam de pelo menos dois ou três fatores de risco de DCV, pois 

tomavam medicação para o colesterol, para a HTA ou para a diabetes, para além de 

medicamentos para outras patologias e suplementos alimentares (anexo X).  

No sentido de procurar acompanhar mais proximamente os utentes polimedicados e com 

doenças cardiovasculares ou com alguns dos seus fatores de risco foi-me proposto, pelo Diretor 

Técnico, compilar informação acerca das mais variadas interações existentes entre os 

medicamentos que atuam diretamente no aparelho cardiovascular. Desta forma pude, não só 

compreender os vários fatores que intervêm nas DCV, mas também perceber os mecanismos 

que desencadeiam as possíveis interações entre estes medicamentos e destes com certos 

alimentos ou bebidas. Este trabalho foi apresentando na farmácia e dele resultou um guia de 

consulta rápida sobre as várias interações (anexo XI), que permitiu relembrar determinados 

conceitos e ficou disponível para consulta por toda a equipa da Farmácia Vitória e para futuros 

estagiários. As tabelas resultantes deste guia de interações contêm bastante informação que se 

torna muito útil no aconselhamento de doentes polimedicados. 

 

2.1. Fisiopatologia 

 

As doenças cardiovasculares são um grupo de doenças que atingem todo o sistema 

circulatório, nomeadamente o coração e os vasos sanguíneos, e incluem33-34:  

▪ Doença isquémica cardíaca ou doença coronária arterial; 

▪ Doença cerebrovascular; 

▪ Doenças da aorta e artérias, inclusive doença vascular periférica e hipertensão;  

▪ Doença cardíaca congénita; 

▪ Doença cardíaca reumática (dano cardíaco resultante de febre reumática consequência 

de uma amigdalite ou faringite estreptocócica); 

▪ Cardiomiopatias; 

▪ Arritmias cardíacas. 

Parte das doenças acima referidas são consequência de um fenómeno conhecido por 

aterosclerose. Este fenómeno é responsável pelo bloqueio que impede a normal circulação do 
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sangue nos vasos até ao coração ou cérebro levando a ataques cardíacos ou acidentes 

vasculares cerebrais (AVC)34. 

A aterosclerose é um processo demorado que se caracteriza pela alteração da dilatação 

vascular através de um processo inflamatório responsável pela acumulação de lípidos (colesterol 

e outras gorduras), cálcio e restos celulares nas paredes dos vasos sanguíneos formando as 

placas de ateroma (fig. 1)35-37. 

Quando os vasos estão constantemente 

expostos a lipoproteínas de baixa densidade de 

colesterol (LDL) e outras substâncias agressoras como 

radicais livres, o endotélio vascular torna-se permeável 

a linfócitos e monócitos. Estes vão promover uma série 

de reações nas camadas internas dos vasos 

sanguíneos atraindo partículas de LDL que vão ser 

fagocitadas por monócitos formando macrófagos. 

Posteriormente outras células vão migrar para o local 

da lesão onde se irá formar uma placa fibrosa 

constituída por células de músculo liso e colagénio, ao 

mesmo tempo que os macrófagos em necrose se vão acumulando, originando as placas de 

ateroma33. 

 Com o passar do tempo, as placas de ateroma aumentam de volume e estreitam os 

vasos, obstruindo o lúmen vascular, o que vai limitar a chegada de sangue rico em oxigénio aos 

órgãos e tecidos. Se o ateroma romper, as células sanguíneas vão acumular-se no local 

formando um coágulo que, dependendo da sua localização, pode culminar num enfarte agudo 

do miocárdio ou num AVC33. 

 

2.2. Fatores de Risco 

 

As DCV são consequência de inúmeros fatores de risco que podem ser considerados 

situações ou circunstâncias associadas a uma maior incidência destas doenças e de eventos 

cardiovasculares. A melhor forma de limitar as complicações fatais e não fatais das DCV está no 

controlo dos fatores de risco associados, estes podem ser fatores de risco modificáveis, ou 

passíveis de controlo, maioritariamente associados a hábitos de vida menos saudáveis, e fatores 

de risco não modificáveis20.  

Incluídos nos fatores de risco não modificáveis estão a idade, o sexo e a história familiar. 

Por outro lado, nos fatores de rico modificáveis incluem-se20,33: 

▪ Hábitos alimentares (consumo excessivo de sal e gorduras); 

▪ Excesso de peso e obesidade; 

▪ Sedentarismo; 

▪ Hábitos tabágicos; 

▪ Consumo de álcool; 

Fig. 1: Evolução da formação de uma 

placa de ateroma37 
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▪ Hipertensão arterial; 

▪ Dislipidemias; 

▪ Diabetes. 

Para além dos fatores de risco comportamentais e metabólicos podem considerar-se 

outros fatores capazes de influenciar a incidência de DCV como a situação económica e cultural, 

o nível de educação, a situação psicológica (stress, depressão), entre outros33-34. 

 

Hábitos Alimentares, excesso de peso e obesidade 

Uma alimentação saudável é um passo crucial para o não desenvolvimento de 

aterosclerose, sendo os maus hábitos alimentares um fator de risco cardiovascular passível de 

ser evitado.  

Uma dieta rica em sal e gorduras saturadas e pobre em frutas, vegetais e peixe, assim 

como o consumo frequente de comidas processadas, ricas em gorduras e açucares promove a 

obesidade comparativamente a alimentos com baixo teor calórico que, incluídos numa dieta 

saudável, contribuem para a manutenção do peso, perfil lipídico e pressão arterial desejáveis33.  

O excesso de peso e a obesidade, diretamente ligados à dieta e à inatividade física, são 

consequência de um grande aporte energético que não é necessário ao organismo. Nestas 

pessoas, o risco de síndrome metabólico (resistência à insulina, dislipidemia e hipertensão) é 

consideravelmente maior, traduzindo-se num maior risco de doenças cardiovasculares33,38. 

A obesidade, especialmente a acumulação de gordura no tecido adiposo da região 

abdominal (ou gordura visceral), está associada a uma progressão da aterosclerose, alterações 

na estrutura e função cardíacas, remodelação ventricular e, consequentemente, a um maior risco 

de doenças associadas como AVC, enfarte agudo do miocárdio e falência cardíaca38. 

 

Sedentarismo 

A prática de exercício físico, para além de manter a saúde e o bem-estar físico e 

psicológico contribui para a diminuição do risco cardiovascular. O sedentarismo é um problema 

crescente e sendo Portugal um dos países europeus onde menos se pratica exercício físico, a 

população portuguesa encontra-se mais exposta aos fatores de risco de doenças 

cardiovasculares20. 

Um estilo de vida sedentário está relacionado com uma limitação na circulação 

sanguínea normal, uma vez que o tónus vascular está alterado, comprometendo o retorno 

venoso. Este favorece a formação de coágulos que são responsáveis por vários distúrbios 

cardiovasculares, nomeadamente a doença cardíaca isquémica e o AVC39. 

A atividade física contribui não só para o controlo do peso, mas também para melhorar 

a pressão arterial, o perfil lipídico, a glicose sanguínea e a sensibilidade à insulina, todos eles 

fatores que condicionam, direta ou indiretamente, a função cardíaca33,39. 
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Hábitos Tabágicos 

O tabaco, para além de ser responsável por inúmeras doenças e neoplasias, representa 

um importante fator de risco cardiovascular largamente evitável. Estima-se que o tabaco seja 

responsável por cerca de 10% das mortes por DCV33. 

O fumo do tabaco contém imensas substâncias tóxicas ao organismo e promotoras da 

aterogénese. Estas substâncias são capazes de iniciar DCV, mas também participam ativamente 

na sua progressão, uma vez que contribuem ativamente para a progressão da aterosclerose. As 

substâncias presentes no fumo do tabaco provocam disfunção endotelial, aumento da 

peroxidação lipídica, redução nas lipoproteínas de alta densidade (HDL), assim como indução 

de processos inflamatórios e alterações no estado de coagulação do sangue em circulação40. 

 

Consumo de álcool 

O consumo excessivo de álcool está, não só associado a vários problemas de saúde, 

mas também acarreta problemas sociais para quem o consome e para quem está inserido no 

circulo social dessa pessoa. Por outro lado, um consumo moderado está associado a um efeito 

cardioprotetor41. 

O consumo de álcool em quantidades elevadas está relacionado com um incremento do 

risco cardiovascular uma vez que aumenta a pressão arterial e enfraquece o músculo cardíaco 

promovendo a ocorrência de cardiomiopatias, arritmias e falência cardíaca41. Da mesma forma, 

contribui para o aumento dos triglicerídeos sanguíneos e provoca um aumento do peso. 

 

Hipertensão Arterial 

A hipertensão arterial é uma condição em que o sangue em circulação exerce uma 

pressão excessiva nas paredes das artérias causando o seu estiramento prolongado, 

danificando as artérias que ficam com as paredes mais espessas e perdem elasticidade. O 

aparecimento de coágulos passa a ser mais frequente, há progressão da aterosclerose, podendo 

ocorrer a oclusão das artérias e o comprometimento da normal circulação sanguínea. Em casos 

mais graves podem ocorrer aneurismas e hemorragias cerebrais subjacentes à deterioração das 

paredes arteriais20. 

Uma maior pressão arterial promove um maior esforço cardíaco para bombear o sangue 

levando à hipertrofia do músculo cardíaco, que a longo prazo pode conduzir a arritmias, angina 

de peito ou insuficiência cardíaca20.    

 

Dislipidemias 

Uma dislipidemia, ou hiperlipidemia, representa qualquer anomalia, quantitativa ou 

qualitativa, nas lipoproteínas presentes no sangue. Estas incluem o LDL (lipoproteína de baixa 

densidade) suscetível de se acumular nas paredes das artérias e considerado “mau” colesterol, 

o HDL (lipoproteína de alta densidade), envolvida na remoção do colesterol LDL, e os 

triglicerídeos33. 
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As dislipidemias podem manifestar-se por um aumento nos níveis do colesterol ou dos 

triglicerídeos, ou ambos, e por uma redução dos níveis de HDL. As dislipidemias são, portanto, 

um importante fator de risco cardiovascular e do desenvolvimento de aterosclerose20.  

 

Diabetes 

A diabetes é uma doença que se caracteriza pela presença de grandes quantidades de 

glicose no sangue, esta provém do metabolismo dos hidratos de carbono e é uma importante 

fonte de energia para o organismo20. 

Quando o pâncreas é incapaz de produzir insulina, hormona responsável pela 

homeostasia da glucose, em quantidades suficientes, ou a insulina não atua de forma eficaz, a 

glucose acumula-se no sangue e vai contribuir para a detioração dos vasos sanguíneos, de forma 

progressiva, contribuindo para a maior incidência de doenças cardiovasculares. Uma deteção 

tardia de diabetes e um mau controlo da doença resultam em complicações severas como 

enfartes, AVC, falência renal, amputações e cegueira. Assim, doenças como a angina de peito, 

o enfarte agudo do miocárdio e até mesmo a morte cardíaca súbita são mais frequentes em 

doentes diabéticos20,33. 

 

2.3. Prevenção 

 

Uma grande percentagem de DCV pode ser evitada através da redução dos fatores de 

risco que advém dos estilos de vida adotados, nomeadamente o consumo de álcool e tabaco, a 

inatividade física e as dietas menos saudáveis33. 

Hábitos comportamentais prejudiciais para a saúde conduzem a alterações metabólicas 

e fisiológicas muitas vezes silenciosas, como o aumento da pressão arterial, alterações nos 

lípidos e aumento da glucose sanguínea, excesso de peso e obesidade, sendo que geralmente 

coexistem vários fatores na mesma pessoa, atuando de forma sinérgica no aumento do risco 

cardiovascular. Estes fatores de risco provocam danos nos vasos sanguíneos cardíacos e 

cerebrais devido à aterosclerose culminando em enfartes e AVCs33.  

As DCV, particularmente as de natureza aterosclerótica, caracterizam-se por um 

aparecimento e desenvolvimento repentinos, sendo o seu diagnóstico feito, geralmente no 

seguimento de algum evento cardiovascular com sintomatologia clínica, em que a patologia já 

se encontra instaurada. Neste sentido, torna-se evidente a necessidade de atuação precoce e a 

intervenção dos profissionais de saúde para a correta educação da população de forma a evitar 

a ocorrência de eventos súbitos como AVC e enfarte agudo do miocárdio42.  

 

2.4. Diagnóstico e Tratamento 

 

Idealmente, para o tratamento da DCV, seria importante reunir todos os fatores de risco 

e quantificá-los, contudo, dados os inúmeros fatores que contribuem para a DCV e a forma como 

eles estão agregados e interagem entre si dificulta um processo linear de diagnóstico42.  
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Da necessidade de dirigir a terapêutica às pessoas e não a cada fator de risco surgiu o 

conceito de risco cardiovascular global (RCVG). O cálculo do RCVG possibilita identificar doentes 

com um elevado risco cardiovascular e, acima de tudo, modelar a intervenção terapêutica no 

controlo efetivo dos fatores de risco42.  

Para a quantificação do RCVG existem dois métodos: qualitativos e quantitativos, sendo 

que ambos podem ser facilmente aplicados na prática clínica ou farmacêutica, são pouco 

dispendiosos e não exigem a realização de exames complementares de diagnóstico42. Os 

métodos qualitativos resumem-se à identificação dos fatores de risco presentes avaliando o risco 

em três classes – risco alto, médio ou baixo. Por sua vez, os métodos quantitativos têm por base 

estudos epidemiológicos prospetivos e baseiam-se em equações preditivas, calculadas com 

base nos vários fatores de risco associados42.  

Dos métodos quantitativos, a primeira escala a aparecer foi a escala de Framingham. 

Esta escala avalia a morbilidade e mortalidade por doença coronária tendo por base a idade, 

sexo, colesterol global, colesterol HDL, colesterol LDL, PA, diabetes e hábitos tabágicos. 

Posteriormente, na Europa, surgiu o Sistema SCORE® (Systematic Coronary Risk Evaluation). 

Este é constituído por duas folhas de cálculo, uma que se aplica a regiões consideradas de baixo 

risco (anexo XII) e a outra a regiões de risco cardiovascular elevado, e integra dados relativos 

ao sexo, idade, PA, colesterol total ou o rácio colesterol total/colesterol HDL e os hábitos 

tabágicos40,44. Este modelo compreende várias faixas etárias, estando mais pormenorizado para 

os 50-65 anos, período em que as alterações nos fatores de risco cardiovascular são mais 

marcadas e acontecem mais rapidamente42. Este é um sistema que avalia doentes 

assintomáticos, ou seja, sem evidências de risco cardiovascular, sendo que aqueles que já foram 

diagnosticados com alguma doença aterosclerótica são enquadrados no grupo de alto risco, visto 

que carecem de uma intervenção intensiva no que respeita ao estilo de vida e à terapêutica 

farmacológica instituída42. 

O tratamento da DCV inclui, não só alterações no estilo de vida, mas também tratamento 

farmacológico, procedimentos cirúrgicos e até reabilitação cardíaca. Os objetivos primordiais do 

tratamento são43:  

▪ Alivio da sintomatologia; 

▪ Controlo dos fatores de risco de modo a reduzir ou tentar reverter a formação da placa 

de ateroma e a formação de coágulos ou trombos; 

▪ Prevenir as complicações cardiovasculares. 

Por vezes as alterações no estilo de vida não são suficientes por si só, sendo necessária 

a intervenção de medidas farmacológicas. A terapia farmacológica das DCV procura contribuir 

para a diminuição do esforço cardíaco e alívio dos sintomas cardiovasculares, diminuir o 

colesterol, a PA e outros fatores de risco e prevenir a formação de coágulos sanguíneos. Em 

suma, atua no sentido de diminuir a probabilidade de acontecer um evento cardiovascular súbito 

e atrasar a necessidade de uma intervenção cirúrgica43. 
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2.5. Interações Medicamentosas 

 

Todo o aparelho cardiovascular é um sistema complexo e com intervenções marcantes 

noutros sistemas de órgãos, pelo que a terapêutica farmacológica abrange diferentes classes de 

fármacos com múltiplos mecanismos de ação e passíveis de interagir entre si.  

As interações medicamentosas advêm de terapêuticas concomitantes, em que dois ou 

mais fármacos interagem e resultam, por vezes, reações diferentes das esperadas. Os 

mecanismos subjacentes às interações são geralmente de caráter farmacocinético e 

farmacodinâmico e quanto maior e mais complexa for a terapêutica do doente mais provável é a 

ocorrência destas interações42. 

Muitas das interações possíveis acabam por nunca acontecer, ou aparecem, mas sem 

significado clínico, outras acontecem e tornam-se associações interessantes aproveitadas na 

clínica pelos benefícios terapêuticos que encerram, e outras interações traduzem-se em prejuízo 

para o doente, provocando danos na sua saúde42. Estas interações com impacto negativo na 

saúde do doente são aquelas que, de certa forma, necessitam de uma atenção cuidada por parte 

do farmacêutico.  

Uma grande parte das interações entre medicamentos que atuam diretamente no 

sistema cardiovascular, desde aquelas que provocam aumento na concentração do fármaco 

(consideradas interações positivas) e outras que diminuem essas concentrações (interações 

negativas) encontram-se descritas no anexo XI. 

As interações medicamentosas com significado clínico podem subdividir-se em três 

classes. A classe 1 é referente a associações de fármacos cujo risco ultrapassa o benefício, a 

classe 2 diz respeito a associações que devem ser evitadas e só devem ser utilizadas em casos 

excecionais, por fim, a classe 3 reflete associações cujo risco deve ser minimizado através da 

utilização de medidas preventivas, ou seja, medidas que sejam alternativas com menores riscos 

de interações associados42.  

Normalmente, existem várias interações que são resultado de associações entre os 

medicamentos e/ou substâncias que funcionam como inibidores ou indutores enzimáticos, 

responsáveis por aumentar ou diminuir, respetivamente, a disponibilidade do fármaco no 

organismo. Algumas destas interações acontecem com, por exemplo, antiarrítmicos substratos 

do citocromo P450 (CYP 3A4) como a amiodarona, quando administrada com barbitúricos, 

carbamazepina, fenitoína, hipericão, ou outros indutores da CYP 3A4, vão causar uma redução 

nos níveis séricos destes antiarrítmicos. Da mesma forma, a administração concomitante de 

diuréticos com resinas, como colestipol ou colestiramina, conduz a uma grande diminuição da 

absorção dos primeiros, reduzindo o efeito diurético. Por sua vez, as estatinas também sofrem 

uma redução da sua concentração quando administradas concomitantemente com indutores 

enzimáticos, resultando na redução do efeito para o qual foi prescrita.  

Igualmente, determinados fármacos, quando administrados simultaneamente, podem 

resultar no aumento da concentração sérica de um deles e provocar a exacerbação dos efeitos 

com graves consequências. Por exemplo, antiarrítmicos administrados com alguns 
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antidepressivos ou anti-histamínicos, inclusive anti-histamínicos H2, podem provocar arritmias. 

Todos estes casos requerem uma atenção redobrada da parte dos profissionais de saúde, 

especialmente do farmacêutico.  

 

2.6. Papel do Farmacêutico 

 

Aquando da dispensa, o farmacêutico deve sempre alertar o doente para os cuidados 

que este deve ter com a sua medicação. Tratando-se de um doente polimedicado, com maior 

suscetibilidade de desenvolver interações medicamentosas, quer com outros medicamentos, 

quer com bebidas ou alimentos, o farmacêutico deve estar especialmente atento e deve procurar 

instruir o doente para a importância da correta adesão à terapêutica.  

Neste contexto, com a elaboração deste guia (anexo XI) tornou-se mais simples para 

mim educar o doente e proceder a um aconselhamento mais adequado e direcionado. Pude 

transmitir de forma mais acessível informações como a importância de não tomar determinado 

fármaco ao mesmo tempo que outros, respeitar os horários aconselhados para a toma da 

medicação, evitar a ingestão de determinados alimentos ou bebidas que podem interferir com a 

terapêutica, entre outros. 

 

3. Infeções do Trato Urinário 

 

As infeções do trato urinário (ITU) são das infeções bacterianas mais comuns, que 

acarretam elevados gastos para a sociedade e estão associadas a uma morbilidade considerável 

entre homens idosos, rapazes com menos de dois anos e mulheres de todas as idades, podendo 

acarretar sequelas, nomeadamente a recorrência nas infeções, pielonefrites, complicações 

renais e resistências aos antimicrobianos45-46.  

Geralmente, cerca de 40% a 50% das mulheres, em algum ponto da sua vida, 

desenvolve uma infeção do trato urinário. Na mulher adulta, comparativamente aos homens, a 

prevalência de ITU é trinta vezes superior, sendo que uma em cada três mulheres experienciam 

uma ITU até aos 24 anos de idade46.  

A elevada frequência de uma infeção urinária justifica a alta recorrência aos cuidados de 

saúde primários, verificando-se concomitantemente um elevado consumo de antibióticos, o 

aparecimento de resistências, o absentismo laboral e também os custos associados que refletem 

valores extremamente elevados47. 

As infeções urinárias, dada a sua elevada frequência, são uma causa frequente da 

procura de antibióticos sem receita médica na farmácia. As pessoas que desenvolvem ITU 

procuram evitar faltar ao trabalho e perder o seu tempo em horas de espera infinitas em hospitais 

e centros de saúde, pelo que tentam o facilitismo de recorrer à farmácia. Contudo, muitas vezes 

não entendem a necessidade da receita médica, alegando que já lhes foi dispensado um 

antibiótico noutras circunstâncias e que vão procurar noutra farmácia, situação muito frequente 

durante o meu estágio e que me despertou o interesse por este tema. 
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Uma ITU é caracterizada pela presença de microrganismos na urina tendo um limite 

mínimo detetável de 100000 unidades formadoras de colónia por mililitro de urina (ufc/mL), e 

apresenta-se com vários sinais e sintomas característicos, nomeadamente polaquiúria, urgência 

miccional, disúria, alterações na coloração e aspeto da urina, alterações no sedimento urinário, 

hematúria e piúria (>10000 leucócitos/mL), é também comum a ocorrência de dor abdominal 

suprapúbica e o aparecimento de febre48-49. 

 

3.1. Etiopatogenia 

 

As ITU podem ser causadas por diversos microrganismos como bactérias (Gram positivo 

e Gram negativo) e alguns fungos. O agente causador de ITU mais frequente, tanto em ITU 

complicadas como não complicadas, é a Escherichia coli uropatogénica (UPEC)45.  

A seguir à E. coli, as bactérias mais frequentemente envolvidas no aparecimento de ITU 

não complicadas são Staphylococcus saprophyticus, Proteus e Klebsiella, entre outras 

Enterobacteriacea. Por outro lado, quando existe diabetes ou outras comorbilidades associadas, 

certos agentes menos virulentos como Candida spp. e Enterococcus tornam-se mais 

proeminentes47-49. Quando a ITU é adquirida em meio hospitalar, os agentes infeciosos são mais 

diversificados, com predominância das enterobactériaceas mas com um aumento relativo nas 

ITU causadas por Proteus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, Enterobacter, Enterococcus 

faecalis e determinados fungos, como Candida spp50-51.  

A patogénese de uma infeção urinária começa pela capacidade que as bactérias 

provenientes da flora fecal têm de colonizar o trato urinário, ascendendo pela uretra até atingirem 

a bexiga. Se porventura as bactérias atingirem o parênquima renal desenvolve-se uma 

pielonefrite, que tanto pode ser causada por bactérias provenientes da flora fecal, como por 

bactérias que atingem o rim por via hematogénea52-53. 

Para a colonização e migração do trato urinário por microrganismos é necessário que 

estes tenham determinadas características que lhes permitam contrariar a tendência natural para 

a sua eliminação. As possíveis interações entre os microrganismos infeciosos e as células do 

epitélio urinário são facilitadas por fatores de adesividade designados pili ou fímbrias, sendo as 

mais importantes as fímbrias do tipo 1 e as P-fímbrias, importantes na patogénese de cistites e 

pielonefrites, respetivamente. Por sua vez, a presença de adesinas capazes de reconhecer 

determinados recetores existentes no epitélio da bexiga também facilita a colonização do trato 

urinário45,53-54.  

Muitas bactérias uropatogénicas como a UPEC invadem o epitélio da bexiga e 

conseguem proliferar uma vez que produzem toxinas e protéases (como a hemolisina α e o fator 

necrotizante tipo 1) capazes de libertar nutrientes das células hospedeiras uma vez que 

promovem a exfoliação e a invasão das células do epitélio, e sintetizam sideróforos que lhes 

permitem a captação de ferro, algumas bactérias produzem ainda urease que catalisa a hidrólise 

da ureia em dióxido de carbono e amónia, alterando o pH da urina e contribuindo para a formação 

de cristais de cálcio ou magnésio que precipitam na urina ou em cateteres. Além da capacidade 
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de se ligarem ao epitélio do trato urinário, estes uropatogénicos têm também a capacidade de 

formar biofilmes que se traduzem numa maior persistência bacteriana e resistência aos 

antimicrobianos45,54.   

Dada a capacidade que algumas bactérias têm de superar as defesas do hospedeiro e 

continuar a multiplicar-se, estas podem migrar até aos rins, aderir ao parênquima renal através 

das fimbrias ou pili e adesinas, colonizar este epitélio e produzir toxinas que o vão danificar, 

consequentemente, podem ainda atravessar as barreiras existentes e atingir a corrente 

sanguínea, originando bacteriemia com graves implicações45. 

 

3.2. Classificação das infeções do trato urinário 

  

Uma infeção urinária pode ser sintomática ou assintomática, sendo neste caso 

denominada bacteriúria assintomática dada a ausência de sintomas48. 

As ITU são normalmente classificadas tendo em conta o local da infeção e o seu grau 

de gravidade. De acordo com o local da infeção podem considerar-se as infeções do trato urinário 

inferior, como sendo aquelas que envolvem a bexiga (cistite), uretra ou próstata e infeções do 

trato urinário superior, englobando os ureteres ou o rim (pielonefrite). De acordo com a gravidade, 

podem ser divididas em ITU complicadas ou não complicadas45-46. As ITU não complicadas 

afetam, tipicamente, pessoas saudáveis cujo trato urinário apresenta estrutura e função normais. 

As ITU complicadas estão associadas a certos fatores que comprometem o trato urinário ou as 

defesas do doente, como uma obstrução do trato urinário, imunossupressão e outras 

comorbilidades que afetam a capacidade imunológica, falência renal, diabetes, gravidez, entre 

outros, ou quando se desenvolvem em ambiente hospitalar45-48. 

Cerca de 20 a 30% das mulheres com uma ITU têm a possibilidade de terem uma infeção 

recorrente. Esta é definida pela ocorrência de, pelo menos, três infeções urinárias num período 

de 12 meses, ou duas num período de 6 meses. As ITU recorrentes podem subdividir-se em 

recidivante, infeção urinária que resultou do mesmo microrganismo após tratamento adequado, 

ou reinfeção, causada por um microrganismo diferente, ou pelo mesmo, mas após tratamento e 

urocultura negativa53.  

A complexidade das ITU está relacionada com fatores de risco do hospedeiro 

nomeadamente anomalias estruturais, metabólicas e/ou funcionais, como a presença de cálculos 

renais, cateteres uretrais ou bexiga neurogénica, ou outras condições subjacentes que que 

aumentam a suscetibilidades às ITU, como grávidas, idosos ou imunocomprometidos. A 

estrutura e proximidade da uretra com o ânus também é um fator preponderante na maior 

prevalência de ITU em mulheres, principalmente jovens sexualmente ativas, grávidas ou 

mulheres em período pós-menopausa55-56.  
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3.2.1. Cistite aguda não complicada 

Uma cistite aguda não complicada é uma infeção do trato urinário que, geralmente, 

ocorre em mulheres saudáveis, não grávidas, pré-menopausa, imunocompetentes e que não 

apresentam nenhuma anomalia estrutural no trato genitourinário56-57. 

As manifestações clínicas de uma cistite aguda não complicada incluem disúria, 

polaquiúria, urgência em urinar, dor suprapúbica e/ou hematúria57.  

 

3.2.2. Pielonefrite aguda na mulher 

Uma pielonefrite reflete uma ITU mais grave, associada a determinadas condições que 

aumentam o risco de infeções recorrentes ou falha terapêutica devido a anomalias estruturais e 

funcionais do trato urinário. Comparativamente às cistites, uma pielonefrite apresenta maiores 

riscos de morbilidade e mortalidade e, por vezes, é necessário o internamento dos doentes56,58. 

As manifestações clínicas de uma pielonefrite aguda incluem, para além dos sintomas 

de uma cistite que podem estar presentes ou não, febre (>38ºC), calafrios, dor lombar, náuseas, 

vómitos e dor abdominal58.  

 

3.5. Diagnóstico e tratamento das infeções urinárias 

 

Por bacteriúria entende-se a presença de bactérias na urina, mas sem necessariamente 

ter ocorrido a invasão dos tecidos. Nas ITU ocorre a proliferação e invasão dos tecidos do 

sistema urinário por microrganismos, desencadeando uma resposta inflamatória local, 

responsável pelos sinais e sintomas característicos.  

O diagnóstico de uma ITU baseia-se na presença de bacteriúria e/ou piúria suportada 

por uma evidência laboratorial, associada aos sinais e sintomas característicos de infeção 

urinária48,52,56. A história clínica do doente também é um fator a considerar no diagnóstico de uma 

ITU, associada às manifestações clínicas. Geralmente, para o diagnóstico de uma cistite aguda 

não complicada em que o doente apresenta os sintomas típicos, não é necessário realiza-se um 

exame físico, contudo, quando este é requerido deve incluir a medição da temperatura e um 

exame abdominal52.  

Para o diagnóstico laboratorial é realizada a análise microscópica da urina, ou uma 

rápida análise com tiras reativas, por vezes também é necessário proceder-se a uma urocultura 

quando se suspeita de resistência, de forma a verificar a suscetibilidade bacteriana. Na cistite 

não complicada, geralmente, o diagnóstico é feito sem recurso a avaliações laboratoriais, no 

entanto, quando se suspeita de pielonefrite são realizadas tanto a urocultura como as análises à 

urina anteriormente referidas52. 

Os doentes que sofrem de uma ITU sintomática são normalmente tratados com recurso 

a antibióticos. Estes tratamentos, a longo prazo, podem resultar em alterações significativas da 

flora vaginal e gastrointestinal e o desenvolvimento de resistências aos fármacos 

antibacterianos45.  
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No tratamento de uma cistite é importante considerar a eficácia, os possíveis efeitos 

adversos, as taxas de resistência, custos e disponibilidade do fármaco. Atualmente não existe 

um antibacteriano ótimo, no entanto existem vários apropriados52. Assim, a terapêutica de uma 

cistite aguda não complicada inclui51-52,56: 

▪ Fosfomicina (3000mg, toma única); 

▪ Nitrofurantoína (100mg, 2x/dia, durante 5 dias); 

▪ Trimetoprim + sulfametoxazol (160mg/800mg, 2x/dia, durante 3 dias para mulheres e 7 

dias para homens); 

▪ Pivmecilinamo (400mg durante 3 a 7 dias), de uso hospitalar. 

 

No caso de se tratar de uma pielonefrite, considerando a maior gravidade relativamente a 

uma cistite aguda não complicada, são necessárias outras medidas para se decidir a terapia 

farmacológica a aplicar, nomeadamente a realização de urocultura e testes de suscetibilidade. A 

melhor abordagem depende da gravidade da infeção, da prevalência de bactérias resistentes na 

comunidade e de fatores específicos do hospedeiro como alergias ou intolerâncias, sendo que 

em determinados casos, pode justificar-se o internamento. O tratamento empírico de uma 

pielonefrite aguda requer a utilização de antibióticos de espetro alargado, pelo que se utilizam 

frequentemente fluoroquinolonas51-52,56.   

▪ Fluoroquinolonas: 

o Ciprofloxacina (500mg, 2x/dia, durante 7 dias) 

o Ciprofloxacina (1000mg, comprimido de libertação prolongada, 1x/dia, durante 7 

dias) 

o Levofloxacina (500mg, 1x/dia, durante 7 dias) 

o Levofloxacina (750mg, 1x/dia, durante 5 dias) 

 

3.6. Profilaxia e Prevenção 

 

Dado o caráter ambíguo de uma infeção urinária e a frequência com que pode ocorrer, 

esta é muitas vezes sobrediagnosticada conduzindo a tratamentos extensos e exagerados com 

inúmeros antimicrobianos (por exemplo, em casos de bacteriúria assintomática que é tratada 

desnecessariamente), e que acarretam graves consequências59.  

As resistências aos antimicrobianos são um grave problema de saúde pública pois 

conduzem à proliferação de bactérias multirresistentes com a consequente ineficácia da 

terapêutica existente. Portugal e Espanha são dos países da Europa cujo número de estirpes de 

E. coli resistentes é dos mais elevados52. 

A profilaxia de uma ITU justifica-se em casos de reinfeções, no entanto acarretam 

grandes desvantagens no sentido de aumentar as resistências aos agentes antibacterianos53. 

A prevenção das infeções do trato urinário pode passar pela prevenção dos vários 

mecanismos que envolvem a patogénese. 
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Após a menopausa, 25 a 30% das mulheres têm lactobacilos na vagina. Com a terapia 

de reposição hormonal esta percentagem aumenta até 60 ou 100%, e o pH da urina diminui 

consideravelmente. A administração de estrogénios a nível vaginal refletiu, num estudo, a 

diminuição da incidência de ITU, contrariamente à administração de estrogénios orais que não 

causou qualquer alteração. Adicionalmente, esta terapia de reposição hormonal oral está 

associada a um aumento de doenças cardiovasculares, AVC e cancro da mama. O mecanismo 

pelo qual a presença de lactobacilos na flora vaginal interfere com o hospedeiro e diminui a 

incidência de ITU é ainda desconhecido, contudo, algumas espécies parecem ter influencia na 

adesividade, crescimento e colonização de bactérias uropatogénicas53. 

Alguns estudos recentes in vitro e in vivo em animais demonstraram que a D-manose 

tem a capacidade de inibir a adesividade das fimbrias do tipo 1 de bactérias uropatogénicas às 

células epiteliais do trato urinário, dados que demonstram um futuro promissor53.  

O arando vermelho, ou mirtilo vermelho, é um fruto que tem vindo a ser usado com o 

intuito de prevenir a ocorrência das ITU, o mecanismo de ação, ainda não completamente 

esclarecido, assenta na presença das proantocianidinas capazes de inibir a adesão de E. coli 

com P-fimbrias ao urotélio60-61. 

Uma possível combinação entre Lactobacillus rhamnosus, arando-vermelho e vitamina 

C também poderá trazer resultados positivos na prevenção de ITU62. 

Na base da prevenção de ITU recomenda-se a ingestão de uma elevada quantidade de 

líquidos, urinar frequentemente, antes de deitar e sempre após o coito, evitar o uso de diafragma 

ou preservativos associados a espermicida, preferir roupa interior de algodão, realizar uma 

higiene intima adequada, alimentar-se corretamente, entre outras63. 

 

3.7. Papel do Farmacêutico 

 

De forma a transmitir uma informação mais completa acerca deste assunto e tentar 

educar os utentes para a prevenção de uma ITU elaborei um panfleto informativo (anexo XIII) 

que distribui na farmácia e coloquei à disposição de todos os utentes nos balcões de 

atendimento. Algumas utentes que já tinham experienciado ITU, após a leitura do folheto, 

quiseram saber mais acerca das medidas de prevenção e questionaram acerca da existência de 

alguns suplementos que pudessem tomar visto a frequência com que tinham ITU. Tive a 

oportunidade de explicar todas as medidas, nomeadamente as mais básicas de cuidados de 

higiene e de referir os suplementos existentes na farmácia no momento, também pude salientar 

novamente os problemas associados à toma excessiva de antibióticos, nomeadamente o 

aparecimento de resistências e ineficácia da terapêutica farmacológica. As utentes mostraram-

se satisfeitas com os esclarecimentos e muitas delas quiseram levar consigo o panfleto. 
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CONCLUSÕES 

 

O estágio curricular em farmácia comunitária foi uma etapa bastante importante no meu 

percurso enquanto estudante do MICF. É o primeiro contacto que temos com o mundo 

profissional, e apesar de ser ainda uma fase de aprendizagem é também uma fase em que já 

nos sentimos no mundo do trabalho.  

As atividades que realizei durante o estágio não estavam calendarizadas, o que no inicio 

me fez confusão, no entanto, fui logo empurrada para o atendimento e nas primeiras semanas 

já fui fazendo um pouco de tudo. Conforme iam aparecendo determinadas situações, eu ia 

realizando as tarefas correspondentes, como devoluções, recessão de encomenda, e todas as 

outras. Apesar de inicialmente me sentir um pouco “perdida” rapidamente tomei a autonomia de 

realizar algumas destas tarefas e, em pouco tempo já sentia que estava a exercer efetivamente 

a profissão pois era como se fizesse parte da equipa. 

Pude constatar que muitos utentes procuram regularmente o farmacêutico antes de se 

dirigirem ao médico. Assim, o farmacêutico deve sempre educar para a saúde e promover o uso 

racional do medicamento, para além de fazer o seguimento farmacoterapêutico do doente, 

esclarecendo-o sempre que solicitado e encorajar a leitura dos folhetos informativos. 

Durante todo o estágio tive a oportunidade de acompanhar alguns dos utentes mais 

proximamente, especialmente doentes polimedicados, e procurei aconselhá-los sempre da 

melhor forma. Neste sentido, a elaboração de um guia terapêutico personalizado e de um 

trabalho sobre interações medicamentosas permitiu-me, sem dúvida, adquirir conhecimentos 

importantes para o aconselhamento e ganhar a confiança dos utentes. Da mesma forma, o 

panfleto sobre ITU revelou-se uma mais valia para muitas utentes, uma vez que a falta de 

informação relativa a fatores de risco e medidas de prevenção básicas era relativamente elevada. 

É deveras importante que os utentes se sintam satisfeitos com os serviços prestados, 

algo que facilita a fidelização de um maior número de utentes à farmácia, e que acaba por se 

tornar muito gratificante para nós. Com o feedback que ia obtendo, por parte dos utentes e da 

equipa da Farmácia Vitória, senti que fiz um bom trabalho e que este foi devidamente valorizado. 

Consegui desenvolver bastante as minhas capacidades de trabalho, autonomia e 

responsabilidade e com esta etapa finalizada, fica a certeza de que o farmacêutico e a atividade 

farmacêutica têm um papel muito importante na sociedade. 
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ANEXOS 

 

Anexo I: Instalações da Farmácia Vitória 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

a. Exterior da Farmácia Vitória 

b. Local de atendimento ao público 
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c. Gabinete do utente d. Laboratório 

f. Armazém de grandes volumes e 

reforços de medicação 

e. Gavetas deslizantes onde se armazenam os 

medicamentos 
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Anexo II: Receita Médica Manual 
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Anexo III: Receita eletrónica materializada 
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Anexo IV: Receita eletrónica desmaterializada sob a forma de uma Guia de Tratamento 
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Anexo V: Ficha de preparação de um manipulado 
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Anexo VI: Cálculo do PVP do manipulado constante no anexo V 
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Anexo VII: Formações realizadas ao longo do estágio 

 

Data Conferência/Palestra  Local Duração 

30/03 “Ostomia e Incontinência Urinária” ANF Porto 2h 

06/04 Nestlé Health Science® - Nutição Oral Farmácia Vitória 1h 

17/04 Bio Activo® Selénio + Zinco Farmácia Vitória 1h 

26/04 Bio Activo® Q10 Forte Farmácia Vitória 1h 

18/06 “Chegar novo a velho” ANF Porto 2h 

 

 

 

Anexo VIII: Guia de Medicação  
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Anexo IX: Questionário realizado no âmbito da auto e polimedicação 
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Anexo X: Resultados significativos do Inquérito  
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Anexo XI: Interações com fármacos que atuam no Aparelho Cardiovascular 
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Anexo XII: Tabela SCORE® para avaliação do Risco Cardiovascular  

 

Risco cardiovascular para adultos com idade igual ou superior a 40 anos e igual ou inferior a 65 

anos (sexo feminino à esquerda e sexo masculino à direita), com c-HDL ≈ 40 mg/dl 
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Anexo XIII: Panfleto informativo sobre Infeções Urinárias 

 

 





 

 

 

Sandra Filipa Carvalho Barreiro 
  

Serviços Farmacêuticos do Hospital de Braga   



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar – Hospital de Braga 
julho – agosto 2017  

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto | i  

    

 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas 

  

 

  

  

Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar 

  

  

  

  

Estagiárias  

  

______________________________  

(Maria Catarina Costa Silva)  

  

  

______________________________  

(Sandra Filipa Carvalho Barreiro)  

  

  

Orientador: Dra. Sara Margarida Vila Chã Barroso   

  

_____________________________  

  

  

outubro de 2017 

  

  

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar – Hospital de Braga 
julho – agosto 2017  

  

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto | ii  

    

DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE  

  

  

Eu, Sandra Filipa Carvalho Barreiro, abaixo assinado, nº 201203220, aluno do Mestrado Integrado 

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

com absoluta integridade na elaboração deste documento.  

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

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

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

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

  

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

  

  

Assinatura: ___________________________________________  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar – Hospital de Braga 
julho – agosto 2017  

  

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto | iii  

    

DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE  

  

  

Eu, Maria Catarina Costa Silva, abaixo assinado, nº 201206492, aluno do Mestrado Integrado em 

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

com absoluta integridade na elaboração deste documento.  

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

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

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

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

  

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

  

  

Assinatura: _____________________________________________  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar – Hospital de Braga 
julho – agosto 2017  

  

iv  

    

AGRADECIMENTOS  

 

À Dra. Ana Plácido, Diretora dos Serviços Farmacêuticos do Hospital de Braga, por nos 

proporcionar a realização do estágio em Farmácia Hospitalar neste hospital.  

À Dra. Sara Barroso, nossa orientadora, pela disponibilidade e pelo acompanhamento ao 

longo destes dois meses de estágio e acima de tudo, pela paciência e dedicação em todos os 

conhecimentos transmitidos.  

A todos os Farmacêuticos e Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica por tudo o que nos 

ensinaram, pela partilha de experiência profissional e pela simpatia com que nos acolheram.  

Aos restantes profissionais com quem tivemos oportunidade de trabalhar, muito obrigado 

por toda a ajuda e boa disposição com que nos acolheram no seu dia-a-dia profissional.  

Aos nossos colegas de estágio pelo companheirismo e amizade.  

     



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar – Hospital de Braga 
julho – agosto 2017  

  

v  

    

RESUMO  

  

Os Serviços Farmacêuticos de um hospital são unidades autónomas orientadas pelos 

órgãos de administração da instituição a que pertencem, organizados para desempenhar funções 

em três grandes áreas: tecnologia farmacêutica, logística farmacêutica e farmácia clínica.  

A tecnologia farmacêutica engloba a preparação de fórmulas magistrais e oficinais, a 

preparação de citotóxicos para a oncologia e de bolsas de nutrição parentérica, a preparação de 

produtos farmacêuticos estéreis e não estéreis e ainda, a distribuição de medicamentos através de 

sistemas de reposição de stock e diariamente por distribuição em dose unitária.   

A nível logístico, as tarefas realizadas neste serviço devem garantir que todos os doentes 

recebem os medicamentos de que necessitam no momento e local adequados, de forma eficiente e 

com o menor custo possível.  

A utilização racional e segura dos medicamentos, adaptada à condição clínica do doente e 

às suas individualidades, constitui o princípio norteador das atividades relacionadas com a farmácia 

clínica, a farmacovigilância e os ensaios clínicos.  

A prestação destes serviços e cuidados de saúde exige a adoção de um conjunto de boas 

práticas, de forma a alcançar a qualidade que os deve caracterizar. Além disso, os vários 

profissionais de saúde que integram os Serviços Farmacêuticos devem receber formação 

especializada e atualizar os seus conhecimentos regularmente.  

O presente relatório descreve as diferentes áreas de trabalho do farmacêutico hospitalar e 

realça a importância deste serviço no normal funcionamento do hospital, no que toca ao 

medicamento e ao seu acesso pelos doentes.   
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1. Introdução  

Integrado no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e resultado de uma Parceria Público 

Privada celebrada por um contrato de gestão assinado pela Administração Regional de Saúde do 

Norte, em representação do Ministério da Saúde, abre portas em maio de 2011 o Hospital de 

Braga (HB). Este veio substituir o antigo Hospital de São Marcos, hospital que servia até então a 

cidade1.  

As novas instalações conciliam várias unidades de assistência médica, investigação e ensino 

universitário, sendo objetivo do HB garantir a qualidade da prática clínica, a satisfação dos seus 

utentes e colaboradores, e assegurar o equilíbrio económico e financeiro da instituição1.  

  

2. Farmácia Hospitalar – Missão e Responsabilidades  

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares garantem a seleção, aquisição, armazenamento e 

distribuição de medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos. Para além disso, são 

responsáveis pela produção de determinados medicamentos utilizados em meio hospitalar que 

exigem maior controlo. A sua principal missão é promover a prestação de cuidados farmacêuticos 

com a máxima qualidade e segurança, otimizando os tratamentos.  

  

2.1 Comissões Técnicas e Grupos de Trabalho  

O farmacêutico hospitalar participa em várias Comissões Técnicas e Grupos de Trabalho, 

como a Comissão de Ética para a Saúde (CES), a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), o 

Grupo de Gestão de Risco, entre outros.   

Composta por uma equipa multidisciplinar, a CES zela pela observância dos princípios éticos 

no exercício dos cuidados de saúde e na investigação científica (realização de ensaios clínicos). 

Assim, protege a dignidade e integridade humanas, salvaguardando a vontade do indivíduo na 

tomada de decisões e “emitindo pareceres sobre questões éticas no domínio das atividades da 

instituição”2.  

A CFT é integrada por igual número de médicos e farmacêuticos e tem como principais 

funções: a elaboração de políticas de utilização eficaz e segura da terapêutica; zelar pelo 

cumprimento do formulário de medicamentos do HB; avaliar protocolos terapêuticos e analisar os 

pedidos de autorização de utilização de medicamentos extra-formulário.   

A Gestão de Risco tem como objetivo promover a segurança dos utentes no acesso aos 

cuidados de saúde e de todos os profissionais que integram o HB. Procura evitar situações de 

emergência e encontrar respostas rápidas e eficientes sempre que determinados incidentes e não 

conformidades são notificadas na aplicação Health Event & Risk Management (HER+).  
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3. Serviços Farmacêuticos  

3.1 Gestão de Medicamentos, Produtos Farmacêuticos e Dispositivos Médicos  

3.1.1 Seleção e aquisição  

A seleção de medicamentos e outros produtos farmacêuticos para uso hospitalar é feita com 

base no Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM), pela CFT. Esta, de acordo com 

as necessidades terapêuticas dos doentes e outros fatores pode, se assim o entender, fazer uma 

adenda ao formulário de forma a acrescentar ou excluir medicamentos.  

Se determinado medicamento não constar do FHNM é necessária uma autorização, nestes 

casos, o médico prescritor tem de fazer um pedido extra-formulário, preenchendo o modelo próprio 

para o efeito – “Modelo de Justificação de Receituário de Medicamentos Extra–Formulário”. Este 

impresso deve ser validado pelo Diretor de Serviço e enviado à CFT para deliberar quanto à sua 

autorização. Para os medicamentos dispensados gratuitamente na farmácia de ambulatório, a 

autorização de utilização é sempre necessária, quer o medicamento pertença ou não ao FHNM. Aqui, 

para além dos pareceres do Diretor de Serviço e da CFT, também é necessário o parecer do 

Conselho de Administração do Hospital.  

A aquisição de um medicamento pela primeira vez implica a criação eletrónica de uma ficha 

de produto com toda a informação técnica e científica, bem como a atribuição de um código para 

esse novo produto. Assim que a ficha esteja validada pelo farmacêutico responsável (FR) pela gestão 

e disponível na base de dados é possível adquiri-lo.   

A compra de medicamentos e outros produtos de saúde é realizada em articulação com a 

Central de Negociações. Diariamente, o FR pela gestão emite um documento com as necessidades 

de compra, que são enviadas ao assistente técnico (AT) que, por sua vez, elabora a nota de 

encomenda, à exceção de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, citotóxicos, 

hemoderivados, gases medicinais e medicação destinada à dispensa em ambulatório que são da 

responsabilidade do FR de cada área. A quantidade a encomendar é definida tendo em conta o 

consumo médio, o stock de segurança, o tamanho da embalagem, o tempo médio de entrega do 

laboratório, entre outros fatores.   

Para adquirir medicamentos sem Autorização de Introdução no Mercado (AIM) em Portugal, 

o hospital tem que requerer uma Autorização de Utilização Especial (AUE) ao INFARMED, que pode 

autorizar a utilização do medicamento em causa de acordo com o Decreto Lei nº 176/2006, de 30 de 

agosto, artigo nº 923. A AUE é atribuída por medicamento, para um fornecedor específico e é válida 

durante o ano civil corrente. Quando é necessário encomendar este tipo de medicamentos, a nota 

de encomenda tem de ser acompanhada da respetiva AUE.  

  

3.1.2 Gestão de stocks  

De forma a evitar ruturas e garantir que todos os produtos necessários à terapêutica do 

doente estão disponíveis no momento certo é imperativo adotar sistemas de gestão eficientes. No 

HB, a gestão de stocks pode ser feita de várias formas, nomeadamente, pelo método MRP 

(Manufacturing Resource Planning) ou pelo Método Kanban®.  
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O método MRP é aplicado a todos os produtos que têm consumo regular e efetivo e permite 

a aplicação de indicadores de gestão em cada ficha de produto (ponto de encomenda, stock máximo 

e stock mínimo). Os indicadores são calculados informaticamente através do “Método de Cálculo 

com Base em Dias de Stock”, que permite obter a quantidade necessária de produto para um 

determinado número de dias de stock, comparando-os com os consumos no mesmo período do ano 

anterior. Os indicadores de gestão também podem ser forçados manualmente em situações em que 

é preciso reforçar o stock, como por exemplo, quando há um aumento de determinadas infeções ou 

patologias ou o produto é afetado pela sazonalidade.  

O método Kanban® é um método físico que consiste na sinalização do ponto de encomenda 

através de um cartão (Anexo Ia) que é armazenado juntamente com o produto e tem informações 

como a DCI (Denominação Comum Internacional), código interno do produto, ponto de encomenda 

ou stock mínimo, stock máximo e número de embalagens correspondente a ambos. Ao fazer o 

picking do produto, sempre que for alcançado o Kanban® é necessário fazer a encomenda do 

produto. A quantidade a encomendar é calculada através da diferença entre a quantidade existente 

de produto e o stock máximo estipulado. Este método aplica-se à Unidade de Ambulatório (UA), 

Unidade de Cuidados Intermédios Neurocríticos (UCIN) e outros produtos críticos.  

Quando ocorre uma rutura, o FR pela gestão pode realizar uma compra de carácter urgente, 

solicitar um fornecedor alternativo ou pedir o produto por empréstimo a outra instituição. Na 

impossibilidade de resolver a rutura tenta encontrar-se uma alternativa terapêutica, no entanto, estas 

não são apenas o último recurso na resolução de roturas. Podem ser sugeridas alternativas 

terapêuticas sempre que o farmacêutico entender que é oportuno, razoável e justificável.  

Os Serviços Farmacêuticos (SF) do HB realizam inventários dos produtos existentes no 

armazém, e nos armazéns das farmácias satélite (FS) de cada serviço clínico (SC), de 6 em 6 meses. 

Neste inventário procede-se à contagem física de todos os produtos, confrontando estes números 

com as existências informáticas. Verificam-se os prazos de validade e sinalizam-se aqueles produtos 

com prazo de validade inferior a 3 meses com uma etiqueta laranja (alerta para prazo de validade 

curto). Estes inventários semestrais são planeados pela Direção dos SF e acompanhados por 

equipas externas de Auditoria e Controlo.  

  

3.2 Distribuição de Medicamentos por Reposição de Stocks  

A distribuição de medicamentos a nível hospitalar deve garantir a máxima segurança e 

eficácia e adequar-se às exigências e necessidades dos diferentes serviços. No HB distinguem-se 

quatro sistemas de distribuição de medicamentos baseados na reposição de stocks, a Distribuição 

Clássica, os Armazéns Avançados, a Reposição por Contagem de Stock e o Pyxis®.   

Um passo comum a todos os sistemas de distribuição, e que é imprescindível, é a validação 

das prescrições médicas que deve ser feita por um farmacêutico antes da preparação dos 

medicamentos para distribuição.  
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3.2.1 Distribuição Clássica  

O HB encontra-se dividido em vários serviços clínicos em que cada um deles tem uma FS. 

O stock de medicamentos disponível em cada Serviço é definido pelos SF em conjunto com o 

respetivo SC, tendo em conta as suas necessidades.   

A distribuição clássica (DC) é um método de distribuição que tem por base a reposição de 

todos os medicamentos pertencentes ao stock do SC, quer no internamento, quer nas consultas. A 

requisição, contendo a lista e quantidades de medicamentos que precisam de ser repostos, é feita 

pelo enfermeiro responsável (ER) pelo SC através do Sistema Informático (SI) nos dias predefinidos.   

O farmacêutico responsável pelo SC valida o pedido informático de forma a detetar possíveis 

erros de DCI, dosagem, forma farmacêutica, código, serviço requisitante ou também das quantidades 

requisitadas. O número do pedido é registado num quadro de apoio à DC (Anexo Ib), onde se 

encontram todos os SC e os dias da semana em que o pedido será preparado e entregue.   

Caso a requisição contenha manipulados, o farmacêutico regista o pedido num documento 

existente no laboratório de preparações galénicas, para que se proceda à sua preparação.  

Após a dispensa dos produtos, é impressa uma folha de débito que contém a informação 

correspondente à medicação fornecida e que ficou por fornecer com a devida justificação, que é 

enviada assinada e datada pelo farmacêutico para os serviços requisitantes. No SC, o enfermeiro 

responsável pela requisição confere e armazena a medicação recebida. Os produtos não 

dispensados são validados pelo farmacêutico que analisa o motivo da rutura e atua em conformidade 

procurando dar resolução à mesma.  

  

Medicamentos Extra-formulário  

No HB, é frequente a administração de medicamentos aquando de uma consulta. Quando o 

fármaco a administrar não consta do stock do serviço em causa, nomeadamente medicamentos 

extra-formulário, é necessário um pedido de autorização prévio para a administração deste tipo de 

medicação. Caso o extra-formulário seja autorizado, este pedido é registado num calendário de 

forma a permitir o envio da medicação na data correta para a sua distribuição. Este envio é feito no 

dia anterior à consulta, no entanto o débito apenas é feito ao doente no dia da consulta.  

  

3.2.2 Armazéns Avançados  

Outro sistema de reposição de medicamentos com base na reposição de stocks é o sistema 

de armazéns avançados (AA). Um AA corresponde a um stock de medicamentos que se encontra 

nas farmácias satélite de determinado SC, no entanto este stock continua a estar integrado no stock 

dos SF, estando sempre disponível para consulta e movimentação através da aplicação informática. 

O débito do produto é feito aquando da administração ao doente e posteriormente faz-se a reposição 

do stock.  

Atualmente, este modelo de reposição de stock está implementado em alguns SC de 

internamento, nomeadamente Neurocirurgia, Cardiologia, Pneumologia, Medicina Interna, Pediatria, 

Pedopsiquiatria e Unidade de Cuidados Intermédios Coronários (UCIC).   
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Produtos não incluídos no stock de um AA  

Quando é feita uma prescrição médica de um medicamento que não esteja incluído no stock 

do AA cabe ao ER avisar os SF e realizar um pedido urgente desse medicamento, para que seja 

possível realizar a entrega no próprio dia. Se porventura, durante o período de encerramento dos 

SF, é prescrito um medicamento que não consta do stock do AA, o enfermeiro responsável do SC 

pode pedir o produto emprestado a outro serviço.   

A implementação de um AA passa por várias etapas:  

• Inicialmente é calculado o nível de reposição (NR), que corresponde ao stock ideal que deve 

existir no SC para suprir as suas necessidades e abaixo do qual se deve fazer a respetiva 

reposição. Após o cálculo, o NR necessita de se validado quer pelo FR, quer pelo enfermeiro 

chefe do SC. O NR calculado pode sofrer ajustes conforme as necessidades do serviço.  

• Para a correta implementação de um AA todas as equipas que vão contactar com ele devem 

ser sensibilizadas para sua devida utilização e manutenção, nomeadamente no que diz 

respeito à reposição de stock e registo dos produtos farmacêuticos administrados.  

• A monitorização do funcionamento do AA fica a cargo do farmacêutico, que realiza 

inventários e atualiza semestralmente o NR tendo em conta os consumos dos SC. Efetua 

ainda, a análise das ruturas de stock.  

  

3.2.3 Distribuição de medicamentos na Unidade de Cuidados 

Intensivos Polivalente  

A distribuição de medicamentos na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente (UCIP) é 

feita através de um AA com um funcionamento ligeiramente diferente. Este AA consiste de um 

armário inteligente gerido por um software e permite uma maior segurança, eficácia e eficiência na 

gestão dos medicamentos deste SC – o Pyxis®.  

O Pyxis® é constituído por:  

o Estação do Sistema Pyxis Medstation® 3500, que se encontra na UCIP; o Consola 

do Sistema Pyxis Medstation® 3500, presente nos Serviços Farmacêuticos (Anexo Ic).  

Sempre que o enfermeiro necessita de retirar medicação, este AA permite selecionar o 

doente de forma a retirar do Pyxis® os medicamentos que constam da prescrição médica desse 

doente.  

Os medicamentos existentes na UCIP são definidos conforme o histórico de consumos, os 

tipos de prescrição, stock de segurança e periodicidade de reposição. Para cada medicamento está 

definido um stock mínimo, de forma a evitar possíveis ruturas, e um stock máximo que satisfaz as 

necessidades do serviço num período de 3 dias correspondente ao período de fecho dos SF.  

Ao introduzir um medicamento no Pyxis® é verificado e atualizado o seu prazo de validade. 

Mensalmente, o FR extrai uma lista com os produtos cujo prazo de validade expira nos 2 meses 

seguintes, para que sejam retirados. Para além disso, a consola de apoio ao Pyxis® que se encontra 

nos SF permite a verificação de todas as existências de medicamentos e respetivos movimentos, e 
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o acesso a listagens de reposição. Todos os farmacêuticos têm acesso à consola do Pyxis® de forma 

a permitir uma eficiente monitorização do equipamento.  

  

Produtos não armazenados no Pyxis®  

A reposição de medicamentos que não pertencem ao Pyxis®, é feita semanalmente através 

de um pedido informático realizado pelo ER. As bolsas de nutrição parentérica total e os 

medicamentos que não estão incluídos no stock da UCIP são fornecidos diariamente por doente. Já 

a distribuição de estupefacientes e psicotrópicos, hemoderivados, gases medicinais e medicamentos 

extra-formulário segue as normas definidas de acordo com a legislação em vigor.  

  

3.2.4 Distribuição de medicamentos na Unidade de Cuidados Intermédios 

Neurocríticos  

A distribuição de medicamentos neste serviço é feita através de um sistema de cartões 

Kanban®. Todas as 3ª, 5ªfeiras e Sábados, um assistente operacional (AO) faz uma contagem 

manual do stock existente, com o auxílio de um Personal Digital Assistants (PDA). O pedido gerado 

corresponde à diferença entre o limite máximo definido e o stock existente.   

Tal como na UCIP, para material de penso, antissépticos e desinfetantes, ou outros 

medicamentos de grande volume, é realizado um pedido semanal por parte do serviço de forma a 

que sejam asseguradas as suas necessidades.   

  

3.2.5 Reposição por Contagem de Stock  

A reposição por contagem de stock está implementada no Bloco Operatório (BO) e Serviço de 

Urgência (SU). Esta é feita em dias específicos pelo AO e consiste na contagem das quantidades de 

medicamentos existentes, gerando-se um pedido automático no PDA correspondente à diferença 

relativamente ao stock máximo predefinido. De seguida, o FR avalia esse pedido que será preparado 

pelo AO que estiver responsável pela preparação da Distribuição Clássica.   

Dada a necessidade de utilizar determinados medicamentos em urgência durante as 

cirurgias, existem no BO alguns medicamentos extra-formulário em stock. Para que este stock seja 

reposto, o médico prescritor terá que enviar para os SF a respetiva justificação de utilização.  

Os medicamentos antirretrovíricos usados na profilaxia de exposição ao VIH também são 

repostos através de autorização extra-formulário.    

  

Cirurgia de Ambulatório  

A administração de medicamentos a nível hospitalar no período pós-cirúrgico apresenta 

inúmeras vantagens para o utente e para o Estado, sendo de destacar o acesso imediato ao 

tratamento e o maior conforto para o doente. Nesse sentido, foram criados três protocolos 

terapêuticos para todos os doentes. De acordo com o Decreto-Lei nº 75/2013, de 4 de junho, “a 

quantidade de medicamentos dispensados não pode ser superior à necessária para sete dias de 
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tratamento após a intervenção cirúrgica”4. Assim sendo, no HB estão disponíveis dois kits diferentes 

para cada protocolo, um com medicação para dois e outro para três dias.   

 Protocolo A - Paracetamol 1g (2 x 500mg) PO 8/8h;  

 Protocolo B - Ibuprofeno 400mg PO 8/8h;   

 Protocolo C - Tramadol 50mg PO 8/8h, 2 dias + Ondansetrom 8 mg (SOS)  

A restituição dos kits é feita consoante o envio das receitas médicas para os SF. A 

preparação dos Kits é feita pelo AO e cada kit deve estar selado, rotulado e conter a quantidade total 

de medicamentos prevista no respetivo protocolo, bem como a posologia e modo de administração.  

  

3.3 Distribuição Diária em Dose Unitária  

A distribuição diária em dose unitária (DDDU) para um período de 24 horas visa: racionalizar 

a terapêutica, fornecendo os medicamentos de forma individualizada ao doente; diminuir os custos 

e desperdícios, assim como o stock existente nos SC; conhecer o perfil farmacoterapêutico dos 

doentes, minimizando possíveis erros e interações medicamentosas e ainda, promover a intervenção 

do farmacêutico no tratamento.  

O farmacêutico é responsável pela DDDU para cada SC e pode ter mais do que um SC 

atribuído. Depois das prescrições serem validadas, o técnico de diagnóstico e terapêutica (TDT) 

prepara as gavetas juntamente com o AO. É também da competência do TDT a manutenção dos 

equipamentos de dispensa - FDS® (Fast Dispensing System) e Kardex®.  

  

3.3.1 Estrutura física  

A área de distribuição da dose unitária (DU) é constituída por várias zonas (Fig.1) e possui 

um ambiente controlado no que se refere a temperatura e humidade, parâmetros conferidos 

diariamente.   

 Zona de preparação propriamente dita (A)  

- Kardex® (equipamento de dispensa semiautomática);  

- Estante com injetáveis de grande volume;  

- Estante com produtos de elevada rotatividade/zona dourada (Anexo Id);  

 Zona destinada à devolução de medicamentos (B);  

 Zona destinada à higienização das malas (C);  

 Sala adjacente: Sala fechada onde se encontra o equipamento de dispensa automática 

FDS® (D);  

 Sala de apoio à DU (E);  

 Sala com frigoríficos para armazenar medicamentos que necessitem de ser conservados a 

temperatura entre 2-8ºC.  

  

Cada local está provido com os equipamentos e mobiliário de apoio necessários e existem 

marcações no chão a delimitar os espaços destinados a colocar as estantes, carrinhos de DU e 

bancadas de apoio de forma a manter o espaço organizado. 
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3.3.2 Circuito de distribuição e preparação de medicamentos para DDDU  

Este sistema de distribuição permite enviar os medicamentos para os SC que têm DU de 

forma individualizada para cada doente internado e pelo período de 24 horas, exceto aos fins de 

semana e feriados. Para isso, utilizam-se gavetas, colocadas em malas de DU (Anexo Ie), que são 

identificadas com o nome do doente, número do processo, serviço e cama. O método de preparação 

das gavetas é sistemático e, sempre que possível automatizado, recorrendo aos equipamentos – 

FDS® e Kardex® – disponíveis no HB. Medicamentos de maior volume são colocados em sacos e 

distribuídos com as malas.  

Quando há alterações terapêuticas ou entrada de doentes depois do horário de validação da 

DDDU, o SC recorre ao stock disponível na sua farmácia satélite. Além disso, os serviços clínicos 

têm algumas especificidades pelo que determinada medicação não é enviada por este sistema de 

distribuição. Os medicamentos multidose, por exemplo, são enviados apenas uma vez e necessitam 

da calendarização do seu envio por DDDU de acordo com a posologia prescrita.   

De forma a não comprometer a disponibilidade da medicação, está predefinido um horário 

limite até ao qual as prescrições para cada SC devem ser validadas. Assim que as validações 

estejam feitas, o farmacêutico emite o mapa farmacoterapêutico e envia-o para os equipamentos de 

dispensa semiautomáticos.  

  

Verificação de malas para DDDU  

A conferência das malas de DU serve para detetar possíveis erros que possam ocorrer na 

sua preparação e procurar corrigi-los. A sua verificação é responsabilidade do farmacêutico e pode 

ser feita nos SF (antes da distribuição para os SC) ou no próprio SC, selecionando uma mala de 

forma aleatória.  

  

3.3.3 Devolução de medicamentos não administrados  

Os medicamentos não administrados ao doente devem ser devolvidos nas respetivas 

gavetas ou numa caixa apropriada, se forem medicamentos de grande volume.  

Figura  1 :   Estrutura física da área d e distribuição da DU 5 .   
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Nos SF, o AO que recolhe as malas verifica as gavetas que contêm medicamentos e 

colocaas no local “Gavetas a aguardar revertências”. Os medicamentos que estejam nas devidas 

condições de conservação, identificação e validade podem ser devolvidos e caso seja detetada 

alguma não conformidade esta deve ser registada e o medicamento deve ser rejeitado no contentor 

de resíduos.  

As devoluções devem ser analisadas periodicamente pelo farmacêutico de forma a perceber 

os motivos da devolução e atuar eficazmente na sua resolução.  

  

3.3.4 Reembalagem de medicamentos – FDS®  

A FDS® (Anexo If) é um equipamento de dispensa semiautomática constituído por cassetes 

calibradas para receber um determinado medicamento de um laboratório específico. Durante a 

preparação da DU, o aparelho reembala e dispensa apenas formas farmacêuticas orais sólidas de 

forma individualizada por doente, gerando uma fita contínua na qual os medicamentos estão contidos 

em embalagens individuais seladas. Por outro lado, este aparelho também permite a reembalagem 

de medicamentos não destinados à DDDU, para que possam ser distribuídos por outras vias.  

A reembalagem também pode ser feita a partir de um tabuleiro quando não existem cassetes 

calibradas, os medicamentos estão fracionados ou são pouco utilizados. Cada embalagem individual 

tem inscrita a DCI, dose, prazo de validade e lote. O lote e prazo de validade são introduzidos 

internamente quer o medicamento seja reembalado a partir da cassete, quer seja a partir do tabuleiro. 

O TDT tem de fazer a verificação de todas as formas farmacêuticas reembaladas para garantir a sua 

conformidade.  

  

3.3.5 Kardex®  

O Kardex® (Anexo Ig) é um equipamento rotativo que armazena os medicamentos em 

gavetas dispostas por prateleiras que se movimentam de forma vertical. Cada gaveta possui apenas 

um medicamento, mas podem existir várias gavetas com o mesmo medicamento.  

O sistema dispensa os medicamentos consoante o mapa farmacoterapêutico que recebeu, 

ou seja, identifica todos os doentes que têm determinado medicamento prescrito, de forma a 

dispensar simultaneamente todos os pedidos desse medicamento. Essa informação é visualizada 

no ecrã do Kardex®.  

Para complementar esta dispensa são emitidas duas listagens, “Listagem de Incidências” 

(produtos em rutura no interior do equipamento) e “Listagem de Externos” (produtos localizados no 

exterior do Kardex® devido ao elevado volume ou exigência de condições especiais de conservação).  

  

3.4 Medicamentos Sujeitos a Legislação Restritiva  

Existem medicamentos que, pelas características que apresentam, estão sujeitos a legislação 

restritiva. Destacam-se os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes, medicamentos derivados  
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do sangue ou do plasma humano e medicamentos sujeitos a pedido de AUE, já referidos 

anteriormente.  

  

3.4.1 Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos  

A utilização de medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes está regulamentada pelo 

Decreto – Lei nº15/93, de 22 de janeiro, Decreto – Regulamentar nº 61/94, de 12 de outubro e 

Portaria nº 981/98, de 8 de junho. No Decreto – Lei nº15/93 encontram-se descritas e agrupadas em 

tabelas as substâncias psicotrópicas e estupefacientes sujeitas a controlo6-8.  

  

Aquisição, Receção e Armazenamento de Medicamentos  

A movimentação de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes no HB é controlada pelo 

método Kanban®. Para adquirir estas substâncias é necessário, para além da nota de encomenda, 

o preenchimento em duplicado do Anexo VII, que segue devidamente assinado pelo FR e carimbado 

pelos SF (Anexo II).  

Aquando da sua receção, o AO confere a encomenda, tira uma cópia da guia de remessa 

ou fatura e coloca o produto juntamente com o documento original do anexo VII (assinado pelo 

Diretor Técnico do laboratório fornecedor) no armazém de estupefacientes e psicotrópicos. O registo 

informático de entrada dos fármacos é realizado pelo AT, mas é o FR quem confere os 

medicamentos antes de os arrumar e arquivar toda a documentação.  

O acesso à sala de armazenamento destes medicamentos, é limitado apenas a pessoal 

autorizado mediante a leitura de cartão magnético. Os medicamentos encontram-se armazenados 

em três cofres (numerados de 1 a 3), devidamente identificados e dispostos por ordem alfabética de 

DCI. Em cada SC, o armazenamento destes produtos também é restrito a um cofre e a respetiva 

chave encontra-se sob a responsabilidade do enfermeiro.  

No final do dia, efetua-se a contagem das existências físicas, confrontando de seguida com 

as existências informáticas registadas.  

  

Distribuição de psicotrópicos e estupefacientes  

A reposição destes medicamentos é feita diariamente através do preenchimento do Anexo 

X, que é preenchido pela equipa de enfermagem (responsável pela administração da substância), 

pelo médico Diretor de Serviço e pelo FR (Anexo III).  

Sempre que é prescrito um medicamento psicotrópico ou estupefaciente o enfermeiro retira 

do stock do serviço e regista a administração no SI e no Anexo X. Nos SF, o farmacêutico 

responsável, verifica o cumprimento de todos os requisitos legais, regista no Anexo X a medicação 

a dispensar e efetua o registo informático de consumo dos produtos fornecidos.  

Quando é necessário administrar um medicamento que não existe no stock do serviço o ER 

faz um pedido aos SF, preenchendo o Anexo X. Para tal, tem de indicar no impresso que se trata 

de um “stock temporário” e referir o doente a que se destina. Assim, que o “stock temporário” deixa 

de ser necessário, o medicamento é devolvido aos SF pelo enfermeiro que o requisitou.  
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A distribuição da metadona, contrariamente ao que acontece com os restantes 

medicamentos, está a cargo da ARS (Administração Regional de Saúde) – Departamento CRI 

(Centro de Respostas Integradas). A metadona é fornecida gratuitamente, existindo nos SF 

comprimidos de 10 mg e 40 mg. Assim que é necessário repor o stock, o farmacêutico responsável 

solicita ao CRI via correio eletrónico. Da mesma forma, os registos de consumo de metadona são 

enviados de 2 em 2 meses pelo farmacêutico.  

  

Arquivo da documentação e outros registos  

Toda a documentação relativa à distribuição de medicamentos para os SC é arquivada 

durante 3 anos. Os registos de todos os movimentos de entradas e saídas de substâncias são 

enviados ao INFARMED de 3 em 3 meses.  

  

Inutilização e destruição de substâncias  

Em caso de quebra de um medicamento estupefaciente ou psicotrópico, a sua inutilização 

é efetuada na presença de uma testemunha e registada no Anexo X (assinado e datado pelo 

profissional e pela testemunha).  

A destruição das substâncias com prazo de validade expirado exige a elaboração de um 

auto de destruição e a sua comunicação ao INFARMED.  

  

3.4.2 Medicamentos Derivados do Sangue ou do Plasma Humano  

Os medicamentos derivados do sangue ou plasma humanos são medicamentos que, tal 

como o nome indica, são preparados a partir de componentes do sangue, nomeadamente albumina, 

imunoglobulinas e fatores de coagulação de origem humana.  

Estes medicamentos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), são 

constituídos por proteínas plasmáticas de interesse terapêutico, e obtidos a partir de plasma de 

dadores saudáveis através de processos adequados de fracionamento e purificação, uma vez que 

não podem ser sintetizados de forma convencional.  

Os medicamentos derivados do plasma humano estão sujeitos a legislação própria pelo 

Despacho nº 28356/2008, de 13 de outubro e Despacho Conjunto nº 1051/2000, de 14 de setembro, 

que uma vez cumprida permite identificar os dadores de sangue e os seus recetores. Segundo este 

último despacho todos os atos de requisição, distribuição aos serviços clínicos e administração de 

medicamentos hemoderivados devem ser registados quando utilizados em estabelecimentos de 

saúde públicos ou privados9,10.  

A relação causa-efeito entre a administração terapêutica de medicamentos hemoderivados 

e a deteção de doença infeciosa transmissível pelo sangue também pode ser investigada recorrendo 

aos registos de todos os atos de requisição clínica, distribuição aos serviços e administração aos 

doentes10.  
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Aquisição e Armazenamento  

A receção de uma encomenda de medicamentos hemoderivados exige que venha 

acompanhada do respetivo boletim analítico e o Certificado de Autorização de Utilização de Lote 

(CAUL), emitido pelo INFARMED (Anexo IV).  

O stock de medicamentos derivados do sangue ou plasma humanos restringe-se a alguns 

SC, dada a eventual necessidade em situações de urgência e/ou especificidade do SC e dos 

doentes em causa. No caso do plasma humano, que só existe em stock no serviço de 

imunohemoterapia, a sua aquisição é feita através de um pedido informático, feito pelo SC para os 

SF, onde constam o produto e as quantidades necessárias.  

A requisição e distribuição destes medicamentos segue um protocolo rigoroso sendo a sua 

requisição feita em impresso próprio – Modelo nº 1804, exclusivo do INCM (Imprensa Nacional da 

Casa da Moeda). Este impresso é numerado sequencialmente nos SF e é constituído por duas vias,  

“Via Farmácia” e “Via Serviço”, este último para arquivo no processo clínico do doente 

(Anexo V).  

O fornecimento de hemoderivados é feito em resposta a uma prescrição médica 

individualizada. Quando algum destes medicamentos é administrado, o ER envia aos SF a folha de 

registo de administração para ser devidamente preenchida e, posteriormente, procede-se à sua 

reposição.   

Todos os medicamentos derivados do plasma ou sangue humano quando são fornecidos, 

são devidamente identificados com o nome do doente a quem se destinam, quantidades, SC e ainda 

as condições de conservação. Cada consumo é registado pelo FR na aplicação informática, sendo 

o n.º de registo gerado escrito no Modelo nº 1804.    

  

Casos particulares de distribuição de Hemoderivados  

  

 Serviços de Hospital de Dia Médico, Oncológico e Pediátrico  

Nestes SC, os tratamentos que requerem hemoderivados são previamente 

agendados e sempre que é iniciado um novo tratamento em regime de Hospital de Dia é 

necessária uma autorização prévia da Comissão Executiva (CE) e da CFT.  

  

 Serviço de Imunohemoterapia  

Os medicamentos derivados do sangue ou plasma humanos e fatores de 

coagulação fornecidos a este serviço destinam-se unicamente a reposição de stock. A 

reposição de plasma fresco congelado efetua-se mediante pedido informático realizado pelo 

serviço, e posterior registo de consumos pelo FR. O fornecimento de medicamentos 

hemoderivados a doentes hemofílicos é efetuado pelo serviço de imunohemoterapia aos 

respetivos SC.   
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Auditorias aos medicamentos derivados do sangue ou do plasma humano  

Semestralmente é efetuada uma auditoria ao stock de cada SC, de modo a confirmar todas 

as existências e respetivos prazos de validade. No final, é preenchido um relatório que segue datado 

e assinado pelo FR e pelo enfermeiro chefe, sendo arquivado nos SF.  

Também são realizadas, por amostragem, auditorias ao consumo de medicamentos 

hemoderivados, de forma a cumprir com o Despacho conjunto nº 1051/2000, de 14 de setembro9.  

  

3.5 Distribuição de Gases Medicinais  

Os gases medicinais são classificados como medicamentos ou dispositivos médicos, segundo 

o Decreto-Lei nº176/2006, de 30 de agosto2. Atualmente são considerados medicamentos os 

seguintes gases: oxigénio, ar medicinal (N2 + O2), protóxido de azoto e óxido nítrico.  

Podem ter diversas aplicações, como a manutenção da respiração/ventilação, a utilização em 

cirurgias específicas, como acontece com o hexaflureto de enxofre (SF6) e o octafluorpropano(C3F8) 

na cirurgia oftálmica ou ação coadjuvante na anestesia geral.  

  

3.5.1 Rede de distribuição implementada no Hospital de Braga  

O sistema de distribuição congrega três fontes de abastecimento da rede: Fonte Principal, 

Fonte de Reserva e Fonte de Emergência. Cada uma das fontes tem uma capacidade de gás 

definida e adequada ao tipo de gás medicinal.  

Este sistema destina-se a distribuir gases medicinais, nomeadamente ar comprimido, 

dióxido de carbono, oxigénio e protóxido de azoto para administração através de máscaras, 

ventiladores, equipamentos de anestesia, entre outros.  

  

Tipos de Reservatórios  

  

 Cilindros ou garrafas  

Os cilindros ou garrafas são reservatórios transportáveis, pressurizados, com capacidade 

máxima de enchimento de 150 litros de água, o correspondente a 200 bar. Devem ter corpo branco 

e a ogiva deverá apresentar a cor específica do tipo de gás acondicionado. No rótulo deve constar 

toda a informação imprescindível à correta identificação do gás, riscos inerentes à sua utilização, 

instruções em caso de acidente e medidas de prevenção. A substituição de cilindros vazios por 

cheios em cada SC é realizada tal como para os medicamentos, mas utilizando o sistema informático 

Glintt ou o impresso no caso do Oxigénio 5L Oxipra.  

  

 Reservatórios Criogénicos  

Os reservatórios criogénicos são reservatórios termicamente isolados, fixos (tanques) ou 

móveis (cisternas), que podem acondicionar gases criogénicos ou liquefeitos a temperaturas muito 

baixas. No HB existem três reservatórios criogénicos fixos de elevada dimensão localizados no 

exterior dos SF, dois tanques de oxigénio e um tanque de azoto. Os gases medicinais armazenados 



Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar – Hospital de Braga 
julho – agosto 2017  

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto | 14  

  

nos tanques são os que habitualmente são fornecidos desde a central de gases até aos SC através 

de um sistema fechado constituído por canalizações de cobre.  

  

3.5.2 Aquisição, receção e armazenamento de gases medicinais  

As características físico-químicas dos gases obrigam a certos cuidados durante a sua 

receção e manuseio. Por isso, é necessário verificar as condições de acondicionamento e o 

cumprimento das normas de segurança e também conferir os registos (denominação, lote, validade 

e quantidade).  

As encomendas de gases medicinais são realizadas da seguinte forma, contactando o 

fornecedor ao qual foi adjudicado o gás:  

 Cilindros: são encomendados em dias estabelecidos. O AO faz a contagem das garrafas 

cheias e vazias e, depois de o FR avaliar as quantidades, efetua-se a nota de encomenda.  

 Garrafas das rampas: existem garrafas de reserva nos SF, assim, apenas quando são 

substituídas as garrafas vazias pelo Serviço de Eletromedicina é que se torna necessário 

realizar uma nova encomenda.  

 Reservatórios criogénicos: O enchimento dos reservatórios criogénicos é realizado 

quando o nível do gás atinge o valor de 50%. O controlo do nível de gás é registado 

diariamente pelo AO e avaliado pelo farmacêutico.   

 Casos particulares: Gases medicinais que não existam no stock dos SF são requisitados 

informaticamente pelo serviço utilizador aos SF, para que se proceda à sua encomenda.  

Destes fazem parte o hélio e uma mistura de CO 0,265% + He 19%+ O2 19%.  

  

4. Produção e Controlo de Medicamentos  

4.1 Produção Galénica  

De forma a disponibilizar aos doentes um determinado medicamento, de dosagem ou forma 

farmacêutica específica, independentemente da sua disponibilidade no mercado, surge a 

necessidade de preparar formas farmacêuticas eficazes e seguras. Estes medicamentos 

manipulados visam responder às necessidades de cada doente, garantindo um tratamento 

personalizado adaptado à sua patologia.  

A produção de medicamentos manipulados nos serviços farmacêuticos hospitalares é 

regulada pelos Decretos-Lei n.º 90/2004, de 20 de abril e n.º 95/2004, de 22 de abril e pela Portaria 

n.º 594/2004 de 2 de junho, que aprova as “Boas Práticas a Observar na Preparação de 

Medicamentos Manipulados em Farmácia de Oficina e Hospitalar”, sendo responsabilidade do 

farmacêutico hospitalar seguir estas “Boas práticas” de forma a assegurar a qualidade do produto 

final11-13.  

O laboratório de preparações galénicas (Anexo Ih) está organizado tendo em conta as 

necessidades inerentes a este tipo de preparações, sendo aqui efetuada a preparação, 

acondicionamento de matérias-primas e de produto acabado, rotulagem e controlo de qualidade dos 

medicamentos manipulados.  
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Inicialmente, tal como acontece com todas as prescrições, o FR procede à verificação e 

validação da prescrição médica do medicamento manipulado, assegurando a sua segurança 

relativamente às quantidades de substância(s) ativa(s) e à inexistência de interações ou 

incompatibilidades que ponham em risco a utilização do medicamento.  

Todas as preparações são realizadas tendo em conta bibliografia de referência, 

nomeadamente o Formulário Galénico Português. Para cada manipulado, é elaborada uma ficha de 

preparação que contempla toda a informação necessária à preparação e controlo de qualidade do 

produto. Por sua vez, os rótulos contêm toda a informação necessária à correta identificação da 

preparação farmacêutica, condições de conservação, prazo de validade, SC que pediu o manipulado 

e, caso se aplique, os dados do doente. É também atribuído um lote interno ao produto de forma a 

facilitar a sua rastreabilidade.   

As preparações galénicas são realizadas por um TDT com a supervisão de um farmacêutico, 

existindo sempre uma dupla verificação. A ficha de preparação é devidamente preenchida e 

assinada, sendo toda a documentação posteriormente arquivada.  

  

4.2 Preparação de Medicamentos Estéreis  

A preparação de medicamentos estéreis carece de cuidados especiais, sendo realizada em 

áreas limpas, com antecâmaras de passagem obrigatória para pessoas e materiais, de forma a 

restringir a contaminação microbiológica e de pirogénios.  

Para além de medicamentos estéreis, como os colírios, no HB também se produzem bolsas 

de nutrição parentérica (NP), destinadas a recém-nascidos pré-termo ou com necessidades 

nutricionais específicas. Estas bolsas têm na sua constituição glicose, aminoácidos, lípidos, 

vitaminas, oligoelementos e eletrólitos, componentes essenciais ao desenvolvimento saudável do 

recém-nascido.  

São produzidos dois tipos de bolsas de NP:  

 Bolsas personalizadas ou individualizadas – carecem de uma prescrição específica, 

direcionada para um determinado doente;   

 Bolsas standard – têm uma constituição predefinida, e existem sempre no serviço de 

Neonatologia, o que permite iniciar logo nas primeiras horas de vida a NP, sempre que 

necessário.   

Estes produtos são preparados em sala própria – a sala limpa – numa Câmara de Fluxo 

Laminar (CFL), destinada a este tipo de preparações. As áreas limpas devem manter um estado de 

limpeza convencionado e manter uma circulação de ar devidamente filtrado, como vem 

regulamentado na Portaria n.º 42/92, de 23 de janeiro14.  

Ao validar as prescrições de bolsas de alimentação artificial o farmacêutico tem de verificar 

a concentração e volume final da preparação, posologia, estabilidade e incompatibilidades, tendo 

em atenção as características do doente, condições de administração, duração do tratamento e a 

própria data de prescrição (Anexo VI). Esta prescrição é feita com auxílio de um ficheiro em Excel, 

desenvolvido pela equipa do serviço de Neonatologia.   
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Atualmente, as quantidades de todos os constituintes das bolsas de NP são validadas de 

acordo com as normas descritas num artigo publicado pela Sociedade Portuguesa de Pediatria com 

os consensos e recomendações15.  

Após validação, são impressas etiquetas para identificação da bolsa com toda a informação 

necessária para uma correta identificação do doente, dos constituintes da preparação e respetivas 

quantidades, lote interno e data de validade, bem como de uma folha de trabalho com a informação 

necessária à sua preparação.  

Todas as operações obedecem a técnicas e procedimentos em conformidade com a 

produção de preparações estéreis. Os farmacêuticos que preparam essas misturas devem estar 

equipados de acordo com o trabalho em condições asséticas e antes de iniciar o trabalho devem 

assegurar que todo o material que vão precisar está presente e em boas condições. A CFL deve ser 

limpa e desinfetada antes e após a sua utilização. As superfícies de todas as embalagens primárias 

devem ser desinfetadas com álcool a 70º e o restante material deve estar em condições estéreis.   

De forma a garantir que todos os requisitos de esterilidade da câmara e do produto final são 

cumpridos é realizado um controlo microbiológico com placas de gelose de sangue, que avaliam a 

quebra da técnica assética; placas de contacto, que avaliam a eficiência dos procedimentos de 

limpeza e o teste de Media-fill, que avalia a técnica assética dos operadores.  

  

4.3 Preparação de Produtos Citotóxicos  

Os profissionais envolvidos na manipulação de citotóxicos (CTX) têm de receber formação 

adequada e adaptada às suas funções de forma a minimizar os riscos associados à exposição a 

este tipo de fármacos e garantir um manuseamento seguro das preparações. Esta formação deve 

ser contínua e avaliada de 2 em 2 anos. São vigiados anualmente para detetar variações em alguns 

parâmetros laboratoriais e, de forma a minimizar o risco de exposição a potenciais efeitos adversos, 

deverá haver rotatividade de tarefas de 2 em 2 meses.  

A manipulação de citotóxicos envolve sempre dois profissionais (um farmacêutico e um TDT) 

e dupla validação de todos os procedimentos, no entanto, o farmacêutico é a única pessoa 

responsável pela libertação do lote. É também da sua competência a validação das prescrições de 

protocolos de quimioterapia no Hospital de Dia Oncológico; a emissão de mapas de produção e o 

registo dos lotes de medicamentos utilizados em cada tratamento.   

  

Instalações e equipamento  

A Unidade Centralizada de Preparação de Citotóxicos (UCPC) é composta pela sala suja, 

sala de apoio, antecâmara e sala limpa. Na sala limpa encontra-se a Câmara de Fluxo Laminar 

Vertical (CFLV), onde se manipulam os CTX utilizando a técnica assética. Esta sala apresenta um 

ambiente de classe A e está sob pressão negativa, o que evita o fluxo de ar potencialmente 

contaminado para o exterior da sala limpa.  

Antes de entrar na sala limpa o profissional passa pela antecâmara onde procede à 

higienização das mãos e coloca o equipamento de proteção individual (EPI). Na antecâmara a 

pressão é superior à da sala limpa e ligeiramente superior em relação às restantes áreas, permitindo 
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que as substâncias perigosas não passem para a antecâmara e que não haja circulação de agentes 

patogénicos das salas vizinhas para a sala limpa. A temperatura, humidade e diferenciais de pressão 

da sala limpa são parâmetros controlados que têm de ser registados duas vezes por dia (Anexo VII).  

A CFLV, de classe II tipo B2 instalada na sala limpa, filtra todo o ar que entra na zona de 

trabalho através de filtros HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance) - filtros absolutos que 

impedem a contaminação das preparações. No interior da câmara o ar circula unidireccionalmente 

no sentido vertical descendente, protegendo o manipulador ao mesmo tempo que confere 

esterilidade à preparação. Todo o material introduzido na CFLV tem de ser previamente borrifado 

com álcool a 70% e só o material imprescindível para a preparação do tratamento deve entrar para 

a câmara.    

Antes de iniciar o trabalho na câmara, é colocado na bancada um campo esterilizado que 

se muda a cada sessão ou em caso de derrame e um contentor de cortantes. De forma a prevenir 

a recirculação de aerossóis, a CFLV funciona 24h por dia. No final de cada sessão de trabalho a 

câmara é limpa com compressas molhadas com álcool a 70% e liga-se a luz UV para desinfeção. 

Para além da limpeza diária da CFLV, também é feita uma limpeza semanal mais profunda.  

De forma a controlar as condições microbiológicas da câmara, foram adotados vários 

métodos realizados periodicamente e que incluem: placas de contacto (avaliam a eficiência dos 

procedimentos de limpeza); teste dedadas de luva (utiliza placas de gelose de sangue e avalia a 

quebra da técnica assética); teste de Media-fill (avalia a técnica assética dos operadores) e amostras 

de ar passivo.  

  

Circuito de prescrição, preparação e dispensa de medicamentos citotóxicos  

A seleção e prescrição do protocolo de oncologia é da responsabilidade do médico 

oncologista que ativa o número de ciclos de quimioterapia e faz o ajuste posológico adequado à 

situação clinica do doente. No Hospital de Dia Oncológico, os processos dos doentes são 

posteriormente entregues ao farmacêutico responsável pela validação das prescrições médicas 

ativas. Nesta unidade, o farmacêutico também realiza a dispensa de quimioterapia oral e de 

antieméticos no dia em que o doente se desloca a esta unidade para fazer o tratamento.  

Na validação das prescrições é atribuído um lote interno a cada preparação. A prescrição é 

depois recebida na UCPC, onde se imprimem diariamente os mapas de produção dos tratamentos 

agendados para o dia bem como os rótulos, em duplicado, contendo toda a informação necessária 

para a identificação do fármaco, do doente a quem se destina, entre outros dados. Nos mapas de 

produção são indicados o lote e a validade dos fármacos utilizados e do respetivo soro de diluição. 

O material clínico usado nas preparações também é rastreado, registando-se o respetivo laboratório, 

lote e validade.  

Antes de entrarem na sala limpa os tabuleiros são preparados por tipo de fármaco e incluem 

todo o material necessário para a preparação. Também é feita a identificação dos soros de diluição 

com os rótulos respetivos para que não haja trocas.   

No final, o FR pela libertação do lote tem de verificar a integridade do rótulo e deve validar 

o produto final assinando o mapa de produção. Tanto o rótulo como o mapa de produção devem 
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estar rubricados pelo profissional que preparou o medicamento, pelo supervisor e pelo FR pela 

libertação de lote.  

  

Acondicionamento, rotulagem e transporte de medicamentos citotóxicos  

O acondicionamento das preparações segue as indicações descritas no respetivo resumo 

das características do medicamento (RCM). Todos os citotóxicos são identificados com uma etiqueta 

com a designação “CITOTÓXICO”; fármacos fotossensíveis são revestidos com folha de alumínio e 

os que têm de ser conservados no frio têm de possuir a etiqueta “FRIGORÍFICO”.   

As preparações são acondicionadas em sacos selados destinados ao “transporte de 

citotóxicos” e o seu transporte é feito em malas próprias adequadamente sinalizadas.  

No Hospital de Dia Oncológico o farmacêutico e um enfermeiro verificam as preparações e 

assinam os mapas de produção de cada doente aquando da receção.  

  

5. Distribuição de Medicamentos em Regime de Ambulatório  

No acesso à prestação de cuidados de saúde e de acordo com a política do medicamento, 

existem determinadas situações clínicas em que o SNS assegura a dispensa de medicamentos 

pelos Serviços Farmacêuticos Hospitalares, em regime de ambulatório. Estes medicamentos são 

comparticipados a 100% e a sua dispensa surge da necessidade de dispensar terapêuticas 

complexas, que exigem um acompanhamento contínuo dos doentes de forma a garantir uma boa 

adesão à terapêutica. Tratam-se também de medicamentos que necessitam de um controlo estreito, 

não só pelo seu perfil farmacocinético e farmacodinâmico, mas também farmacoeconómico.   

  

5.1 Circuito do medicamento na Unidade de Ambulatório  

Os medicamentos aqui distribuídos têm que estar autorizados por várias entidades, 

nomeadamente a Direção de Produção (DP), a CFT e a CE (Anexos VIII e IX). Caso seja um 

medicamento de uso off-label, este também deve ser autorizado pela CES. Para além das 

autorizações anteriormente mencionadas, o Despacho n.º 13382/2012, de 4 de outubro de 2012, 

determina que a prescrição destes medicamentos deve ser realizada, obrigatoriamente, através de 

sistemas de prescrição eletrónica16.  

O primeiro levantamento de um medicamento tem de ser realizado pelo doente, em caso 

excecional poderá ser o cuidador com uma declaração devidamente autorizada pelo doente. A cada 

dispensa, o doente, ou cuidador, deve fazer-se acompanhar pelo seu cartão de cidadão ou outro 

documento de identificação e o cartão que identifica o doente na UA do HB (Anexo X). Para além 

disso, tem de assinar um termo de responsabilidade, que se encontra em anexo da Circular 

Normativa Nº 01/CD/2012, de 30 de novembro de 2012, em como foi devidamente informado e será 

responsável pela correta utilização e conservação dos medicamentos que lhe foram entregues17.  

O farmacêutico deve transmitir sempre toda a informação relativa ao funcionamento da UA, 

e relativa ao medicamento a ser dispensado, nomeadamente modo de administração, condições de 

armazenamento, precauções a ter, quantidade de medicamentos cedida e possíveis efeitos 

adversos associados.  
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A prescrição médica tem a validade de 4 meses após a data de prescrição, no entanto, 

sempre que é renovada, a mesma deve ser entregue no ambulatório, em papel, na dispensa 

seguinte. A medicação é fornecida para um período de 28/30 dias e apenas em situações pontuais, 

devidamente justificados pelo doente e autorizados pela direção do HB, pode ser fornecida para um 

período de tempo superior. Na farmácia hospitalar são dispensados inúmeros medicamentos 

nomeadamente quimioterapia oral, antirretrovíricos e medicamentos biológicos.   

A maioria dos medicamentos dispensados de forma gratuita é regulamentada por 

despachos, portarias ou circulares normativas, e encontra-se tabelada no site do INFARMED. Outros 

medicamentos destinados a doentes crónicos, apesar de também serem comparticipados a 100%, 

não têm suporte legal e só podem ser dispensados desde que prescritos e autorizados pela DP, 

CFT e CE.   

Em determinadas situações, certos SC determinam a necessidade de se agendarem 

sessões em Hospital de Dia, permitindo a administração de medicamentos aos doentes por 

enfermeiros. Neste caso, a UA dispensa a medicação necessária para estas sessões.  

Na UA é exigido ao FR um controlo rigoroso da medicação aqui existente. Desta forma, são 

realizados todos os meses inventários ao stock da UA e controlo dos prazos de validade, sendo que 

os medicamentos com validade inferior a 3 meses são sinalizados e aqueles cuja validade expirou 

são movidos para quarentena.  

A UA requer uma monitorização apertada quanto à dispensa de medicamentos aos doentes, 

uma vez que se tratam de terapêuticas complexas e que acarretam grandes custos para o SNS. Por 

este motivo, todos os documentos devem estar devidamente organizados para serem enviados às 

respetivas entidades, e os próprios processos de faturação correrem devidamente.  

  

Dispensa de Medicamentos sujeitos a restrições:  

A dispensa de medicamentos em regime de ambulatório segue determinadas normas que 

apresentam algumas especificidades associadas à segurança na utilização destes medicamentos. 

Nestes medicamentos estão incluídos a talidomida, a hormona de crescimento e medicamentos 

biológicos.  

 No caso da talidomida, a prescrição tem a validade de 3 meses, no entanto, em mulheres 

com potencial para engravidar essa validade é de apenas 1 mês devido à teratogenicidade 

deste fármaco, e só pode ser dispensado mediante a apresentação de um teste de gravidez 

negativo. Esta dispensa carece da apresentação do Formulário de Autorização da 

Prescrição e do Livro do Doente, para além da própria prescrição médica.   

 Para a dispensa de hormona de crescimento é necessário primeiramente definir as pessoas 

responsáveis pelo levantamento da medicação. Esta só pode ser levantada pelos 

responsáveis, contudo, excecionalmente, pode ser uma outra pessoa a levantá-la desde 

que devidamente autorizada (por escrito) pelos primeiros. Esta dispensa tem um documento  

de registo próprio em que, a cada dispensa, a pessoa que veio levantar a medicação 

tem de assinar assim como o farmacêutico (Anexo XI).  
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 De acordo com a Portaria n.º 48/2016, de 22 de março, alterada pela Portaria n.º 198/2016 

de 20 de julho, para doentes externos ao HB podem ser dispensados os medicamentos 

biológicos que nela constem, sempre que se verificar que o centro e o médico prescritor 

estão registados no site da Direção Geral de Saúde e caso a dispensa do medicamento 

esteja registada numa base de dados específica para o efeito. Para esta dispensa, é 

necessário que na prescrição esteja mencionado o presente despacho, bem como o nº da 

consulta certificada e o local de prescrição. Juntamente com a prescrição, também é 

necessária a entrega de um relatório médico, que segue arquivado com toda a restante 

documentação18,19.  

  

6. Ensaios Clínicos  

O setor de ensaios clínicos no HB é parte integrante do Centro Clínico Académico (CCA), é 

de acesso restrito e encontra-se numa área específica dos SF. O funcionamento deste setor 

obedece aos requisitos definidos pelo hospital e reconhecidos a nível nacional e internacional. Todos 

os ensaios clínicos têm de possuir as aprovações necessárias para o uso de medicamentos 

experimentais (Comissão Nacional de Proteção de Dados, CNPD; Comissão de Ética para a 

Investigação Clínica, CEIC; INFARMED, CCA e HB) e devem ter farmacêuticos na equipa de 

investigação20.  

O circuito de medicamentos experimentais é diferente do dos restantes medicamentos, 

sendo totalmente controlado pelo FR pelos ensaios clínicos. É o farmacêutico que se encarrega da 

receção e verificação das condições dos medicamentos e garante que o armazenamento é feito de 

acordo com o descrito na Brochura do Investigador e no Protocolo do Ensaio.   

Na sala de armazenamento, os ensaios e os medicamentos de que deles fazem parte estão 

identificados de forma inequívoca e há um controlo rigoroso da temperatura, tanto da sala como dos 

frigoríficos. Diariamente, o farmacêutico regista a temperatura ambiente e verifica as temperaturas 

máxima e mínima atingidas a cada 24h. Nos frigoríficos a temperatura é controlada pelo sistema 

Vigie, que emite alertas caso a temperatura não se encontre dentro dos parâmetros estabelecidos.  

A dispensa de um medicamento experimental inicia-se com a confirmação da prescrição 

através do sistema IVRS/IWRS no dia da visita do doente, seguida do preenchimento dos 

formulários do ensaio, um relativo ao participante e outro ao medicamento. Na dispensa do 

medicamento ao doente é importante ressalvar a posologia e a forma de acondicionamento e este 

deve proceder à devolução das embalagens e da medicação não utilizada que será posteriormente 

contabilizada. No caso das formas farmacêuticas orais, o número de unidades não utilizadas pelo 

doente permite avaliar a adesão à terapêutica a partir do cálculo da compliance. A compliance obtida 

é comunicada informaticamente aos investigadores e as embalagens devolvidas são armazenadas 

na zona de quarentena, aguardando a recolha para destruição.  

O curso do ensaio clinico (EC) tem de ser supervisionado periodicamente através de “visitas 

de monitorização” realizadas por monitores que verificam todos os procedimentos e registos 

envolvidos na realização do EC. Após o seu término, toda a documentação é guardada durante um 

período de 15 anos em local próprio.   
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7. Farmácia Clínica  

A realidade hospitalar é caracterizada por terapêuticas, muitas vezes complexas, alvo de 

uma monitorização contínua e cuidada. Desta forma, a farmácia clínica (FC) é uma área centrada 

no doente que procura fomentar a adesão à terapêutica, promover o ensino aos doentes e assegurar 

a máxima efetividade do tratamento instituído. Foca-se no uso racional do medicamento, com o 

objetivo de minimizar riscos associados ao seu uso e melhorar a qualidade de vida do doente.   

A FC pressupõe a proximidade dos profissionais de saúde envolvidos sendo que o 

farmacêutico deve participar na elaboração do plano terapêutico, monitorizar a terapêutica através 

da validação das prescrições médicas e participar no desenvolvimento e implementação de 

protocolos clínicos.   

Esta área em ascensão tem uma grande importância uma vez que integra o farmacêutico 

numa equipa multidisciplinar, promovendo a sua participação ativa na prestação de cuidados de 

saúde ao doente.   
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8. Conclusão  

  

Durante este estágio de 2 meses contactamos com a realidade da farmácia hospitalar. O 

estágio foi organizado pelas várias semanas de forma a passarmos por todas as áreas dos serviços 

farmacêuticos, permitindo-nos conhecer as principais funções desempenhadas pelos farmacêuticos 

e enriquecer os conhecimentos acerca desta área.    

O farmacêutico hospitalar é um profissional de saúde especializado, que apresenta diversas 

competências: gestão do medicamento e dos produtos farmacêuticos; farmacotecnia (engloba a 

preparação de medicamentos estéreis e não estéreis, boas práticas de fabrico e o conhecimento 

dos riscos inerentes à manipulação de produtos tóxicos); conhecimento dos processo de distribuição 

dos medicamentos e de todo o circuito do medicamento no hospital; farmácia clínica; gestão de risco 

e gestão de qualidade; farmacoterapia aplicada (exige o conhecimento básico de determinadas 

patologias e da terapêutica aplicável) e, por último, gestão de informação clínica e investigação 

(participação em ensaios clínicos e projetos de monitorização clínica).  

O estágio nos serviços farmacêuticos do Hospital de Braga foi uma experiência gratificante 

a nível pessoal e profissional, que certamente nos deu ferramentas importantes para o futuro.  
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ANEXOS  

  

Anexos I: Fotografias do hospital  

 

  

 

  

Figura a :   Cartão  Kanban ®   Figura b :   Quadro de apoio à distribuição clássica.   

  

  

Figura c :   Consola do  
Sistema  Pyxis Medstation ®  

3500  existente nos   SF.   

Figura d :   Zona dourada (área de preparação da dose unitária).   
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Figura h: Laboratório de preparações galénicas.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Figura f :  Equipamento de  
r eembalagem  -   FDS ®   

Figura g :   Kardex ®   

Figura e :   Malas de distribuição da dose unitária .   
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Figura i :   Unidade de Ambulatório  -   estantes de armazenamento de  
medicamentos.   
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Anexo II: Requisição de estupefacientes e psicotrópicos à entidade fornecedora dos medicamentos – 

Anexo VII    
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Anexo III: Requisição de estupefacientes e psicotrópicos – Anexo X    

 

Anexo IV: Exemplo de Certificado de Autorização de Utilização de Lote  
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Anexo V: Requisição de medicamentos hemoderivados - Modelo nº 1804  
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Anexo VI: Prescrição de bolsa de nutrição parentérica  
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Anexo VII: Controlo ambiental da Sala de Preparação de Citotóxicos  

  

Tabela 1: Parâmetros de controlo ambiental.  

 Parâmetro  Valor  

Pressão diferencial  5-20 Pa  

Temperatura da sala  18-22 °C  

Humidade  40-60%  

Velocidade média de fluxo de ar (CFLV)  0.36 - 0,54m/s  
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Anexo VIII: Pedido de autorização de dispensa de medicamentos em regime de ambulatório pelos Serviços 

Farmacêuticos (página 1 de 2)  

  

  

  

  
  

Anexo IX: Pedido de autorização de dispensa de medicamentos em regime de ambulatório pelos Serviços 

Farmacêuticos (página 2 de 2)  
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Anexo X: Cartão de identificação do doente na Unidade de Ambulatório  

 

    

  

Anexo XI: Registo de dispensa da hormona do crescimento em regime de ambulatório pelos Serviços 

Farmacêuticos  
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