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Resumo 
 

 A realização do estágio curricular representa o culminar de cinco anos de estudo e 

dedicação. A unidade curricular estágio permite ao estudante a aplicação e a consolidação dos 

conhecimentos, assim como, a aquisição de outras valências não adquiridas durante o restante 

curso. O estágio curricular permite ao estudante perceber a importância do farmacêutico na 

sociedade e o seu papel na saúde pública. 

 Este relatório de estágio faz uma descrição exaustiva dos 4 meses de estágio curricular 

numa farmácia comunitária – Farmácia Miranda, descrevendo ao pormenor todos os aspetos que 

envolvem o funcionamento duma farmácia e a dispensa de medicamentos ao utente numa primeira 

parte. Na segunda parte, surgem três temas por mim desenvolvidos durante este período. Os temas 

são a prevalência da hipertensão arterial na população, micoses nos pés e ainda a polimedicação 

e adesão à terapêutica em idosos institucionalizados apenas em regime de dia. Com a abordagem 

destes temas consegui alertar a população para as possíveis consequências que advêm de cada 

tema. No caso da prevalência da hipertensão arterial, fez-se uma recolha dos dados ao longo do 

estágio, sendo que durante cada atendimento alertou-se o utente sempre para a importância das 

medidas não farmacológicas, tentando fazer-se um seguimento do utente. Quanto às micoses nos 

pés realizou-se um panfleto informativo, onde estavam descritos os principais sintomas de uma 

infeção fúngica, indicando ao utente as situações em que deve pedir aconselhamento ao seu 

farmacêutico. No tema polimedicação e adesão à terapêutica em idosos institucionalizados apenas 

em regime de dia tentou-se perceber que fatores influenciam a adesão à terapêutica e quais as 

melhores medidas para os contornar.  

 Esta série de temas desenvolvidos permitiu compreender a importância e o papel 

determinante que o farmacêutico comunitário desempenha na sociedade, ajudando a esclarecer 

dúvidas, a desmistificar mitos e a explicar de forma clara e sucinta as mais diversas questões.  
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Parte I – Descrição das atividades desenvolvidas durante o estágio 

1. Introdução 

 A realização de um estágio em farmácia comunitária é de caráter obrigatório para a 

conclusão do ciclo de estudos do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. Ao longo do 

estágio é possível não só a aplicação de conhecimentos adquiridos ao longo do curso, como 

também a aquisição de novas competências, no que toca à prática farmacêutica, como serve de 

exemplo, a realização e receção de encomendas e o contacto com os diferentes subsistemas de 

saúde existentes no nosso país.  

 Durante esta primeira parte do relatório será feita uma descrição exaustiva de todas as 

atividades realizadas ao longo dos quatro meses de estágio que realizei, de janeiro a maio de 

2017, na Farmácia Miranda (FM), em Penafiel. O cronograma das atividades realizadas 

encontra-se em anexo (anexo 1). 

2. Farmácia Miranda 

 2.1. Localização e espaço exterior 

 A FM localiza-se no cruzamento da Rua Dr. Joaquim Cotta com o Largo da Nossa 

Senhora da Ajuda, possuindo assim duas frentes, o que lhe confere uma posição privilegiada 

(anexo 2). A FM é uma das 6 farmácias existentes na cidade de Penafiel, possuindo uma 

localização privilegiada, perto do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, da Unidade de Saúde 

Familiar e de diversas entidades privadas de saúde, sendo a Clinica Arrifana de Sousa e o 

Hospital Privado da Arrifana de Sousa, dois fortes exemplos.  

 O espaço exterior da FM (anexo 3) está de acordo com o descrito no Decreto-Lei (DL) 

n.º 75/2016, de 8 de novembro, sendo assim, está devidamente identificada com uma cruz verde 

e o vocábulo “Farmácia Miranda” [1]. A cruz verde faz publicidade aos serviços prestados pela 

farmácia, nomeadamente, os testes biológicos, indica o horário de funcionamento da mesma e 

ainda faz uma indicação da temperatura ambiente sentida no momento.  

 A FM faz parte das farmácias de serviço na cidade de Penafiel, apresentando de forma 

bem legível, as escalas dos turnos das farmácias do município, dando a indicação da farmácia 

que se encontra de serviço nessa noite. Junto com esta informação, esta ainda afixada o horário 

de funcionamento da mesma, a propriedade e direção técnica, e o contacto da farmácia. 

 A FM possui duas entradas, uma pelo lado da rua Dr. Joaquim Cotta, e outra entrada 

pelo lado do Largo da Nossa Senhora da Ajuda. Uma das portas está adaptada à entrada de 

pessoas com mobilidade reduzida, sendo que a outra é detentora de um postigo utilizado durante 

as noites de serviço para dispensa dos medicamentos. 

 As montras da farmácia são regularmente alteradas, por forma, a publicitar os produtos 

sazonais, campanhas promocionais e produtos de venda livre.  
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 2.2. Organização interior 

 A FM é detentora de instalações adequadas à garantia da qualidade, segurança, à 

conservação de medicamentos e à comodidade e privacidade dos seus utentes estando, por 

isso, munida de uma zona de atendimento ao público, de um armazém, de um laboratório, de 

dois gabinetes distintos de atendimento personalizado e ainda duas instalações sanitárias 

adequadas, sendo uma delas apta para pessoas com mobilidade reduzida. Para além disto, a 

FM cumpre o disposto na deliberação nº1502/2014, possuindo um gabinete de direção técnica e 

uma zona de recolhimento/quarto, utilizado pelos trabalhadores da farmácia durante as noites 

de serviço. [2] 

 A área de atendimento aos doentes é composta por três balcões de atendimento (anexo 

4), todos eles compostos por um computador, impressora, leitor de código de barras, leitor de 

cartão de cidadão. Os balcões de atendimento são ainda utilizados para expor alguns produtos 

over the counter. Esta zona é ampla, possuindo ainda diversos expositores. Nos expositores que 

se encontram atrás dos balcões de atendimento, estão colocadas as principais gamas de 

produtos cosméticos que a farmácia pretende comercializar, possui ainda uma zona dedicada a 

produtos de puericultura, uma zona dedicada a higiene oral-bucal, shampoos e ainda uma outra 

zona utilizada para expor produtos com maior necessidade de venda e/ou produtos sazonais, 

nomeadamente medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), como xaropes e 

cocktails antigripais durante a altura do Inverno. A área de atendimento é ainda composta por 

outros expositores, que contêm produtos de alimentação infantil, uma gama de perfumes 

genéricos e uma gama de meias de compressão. Para além disso, existe ainda uma cadeira de 

espera e uma balança eletrónica.  

 A zona da farmácia dedicada à receção de encomendas possui ainda um outro 

computador munido de leitor de código de barras e impressora. Depois da encomenda chegar à 

farmácia, esta é inserida no stock, e depois armazenada, tendo sempre o cuidado de verificar se 

já existem na farmácia produtos com prazo de validade mais curto, que são assim colocados à 

frente, por forma a serem dispensados em primeiro lugar, evitando assim, ao máximo, o número 

de produtos que têm de ser devolvidos ao fornecedor.  

 A zona armazenamento dos produtos na FM é bastante extensa, podendo subdividir-se 

em três zonas principais. Uma das zonas é formada por um sistema de gavetas, onde são 

armazenados os medicamentos sujeitos a receita médica na forma de comprimido ou cápsula e 

cuja administração é feita por via oral, os xaropes, os produtos oftalmológicos, as pilulas 

anticoncecionais, as gotas de uso oral e auricular e ainda os produtos psicotrópicos. A zona do 

armazém propriamente dita contem todas as pomadas, pós, soluções, loções, produtos de uso 

nasal, produtos de uso vaginal e de higiene intima, produtos de higiene oral, tiras, agulhas e 

dispositivos para medição da diabetes, ampolas e comprimidos efervescentes e ainda todos os 

excedentes que não possam ser acondicionados no sistema de gavetas ou estar em exposição 

na zona de atendimento ao publico. Esta zona possui ainda os champôs, cremes hidratantes, 

material de penso, alimentação infantil, e soluções de alimentação especial. é ainda nesta zona 
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que se encontra localizado o frigorifico, essencial para a conservação de produtos que exijam 

refrigeração. Numa terceira zona encontra-se armazenados os supositórios e as soluções 

injetáveis, assim como algumas gamas de produtos de higiene e cosmética que a farmácia tem 

em menor volume e, que por isso, não se encontram expostos na zona de atendimento ao 

público.  

 Apesar da FM estar dotada de um laboratório, não são produzidos aqui qualquer tipo de 

medicamentos manipulados. A aquisição destes é feita com recurso aos serviços da Farmácia 

Barreiros.  

 Os dois gabinetes de atendimento personalizado existentes estão fisicamente separados 

e localizados em lados opostos da farmácia. Um dos gabinetes, localiza-se na zona de 

atendimento (anexo 5), e é utlizado para executar medições de pressão arterial e determinações 

dos níveis de glicose, colesterol, triglicéridos e ácido úrico. Neste gabinete, encontram-se então 

os dispositivos necessários às medições e as tiras de teste, assim como luvas, lancetas, algodão, 

álcool etílico, e dois contentores, um para resíduos biológicos e outro para lixo comum. Esta zona 

está ainda munida de um contentor VALORMED®, para reciclagem de medicamentos fora de 

prazo ou medicamentos já não utlizados pelo doente. O outro gabinete existente (anexo 6) 

localiza-se perto do gabinete do diretor técnico (anexo 7) e é sobretudo utlizado para a 

administração de medicamentos injetáveis e consultas e aconselhamento dermocosmético. Este 

gabinete esta também munido de todo o material essencial à prática farmacêutica, contendo 

também luvas, álcool etílico, contentor para a recolha de lixo biológico e um kit de reanimação.  

 A FM dispõe de uma zona destinada aos funcionários, que contem um sofá-cama, um 

micro-ondas e maquina de café e armários e dispõe ainda de um escritório para tratamento de 

assuntos burocráticos, possuindo uma estante com inúmeras fontes de informação. 

 2.3. Controlo da temperatura e humidade 

 Para garantir a qualidade e eficácia dos medicamentos, a farmácia dispõe de um sistema 

que controla as condições de humidade e temperatura em todo o espaço. Existem três medidores 

em locais distintos, nas zonas onde se verificam valores extremos de temperatura e humidade. 

Existe um medidor no laboratório, um outro medidor na zona do armazém e o último localiza-se 

na zona que contem o sistema de gavetas. Estas condições devem respeitar as exigências de 

cada medicamento e dos materiais de embalagem e, devem ser registadas periodicamente. [3] 

 2.4. Equipa 

 Segundo o DL nº 307/2007 de 31 de agosto, as farmácias podem ser constituídas por 

um quadro farmacêutico e um quadro não farmacêutico, sendo que no quadro farmacêutico é 

obrigatória a presença de dois farmacêuticos. [4]  

Tabela 1 - Equipa da Farmácia Miranda 

Quadro Farmacêutico Quadro não farmacêutico 

Diretor(a) técnico(a) Farmacêutico(a) adjunto(a) Manuela Garcês 
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Dra. Carminda 

Borges 
Dra. Vanda Peixoto Sara Rocha 

 Leandra Teixeira 

 2.5. Horário de funcionamento 

 A FM funciona de segunda a sexta-feira das 8h30 às 20h, e ao sábado das 8h30 às 19h. 

A FM faz parte das Farmácias de Serviço, prestando serviço noturno cerca de seis vezes por 

mês.  

 2.6. Sistema informático 

 O sistema informático utlizado pela FM é Sifarma® 2000, produzido pela Glint®. É através 

deste sistema informático que é realizado o atendimento ao publico, são feitas as inúmeras 

encomendas e receção das mesmas, é feita a devolução de produtos pelas mais diversas razões 

e a gestão das quebras. 

 O Sifarma® 2000 atualiza automaticamente o stock de um determinado produto, após a 

venda de um exemplar, o que permite a cada momento, saber as quantidades exatas que a FM 

dispõe de cada produto. Ao mesmo tempo, esta informação permite ainda a realização das 

encomendas de uma forma rápida e prática, isto porque o sistema emite um ficheiro que diz o 

que foi vendido, o que ainda existe em stock e a saída mensal desse produto, permitindo ao 

farmacêutico fazer uma gestão da quantidade que precisa de encomendar. O farmacêutico deve 

ter o cuidado de garantir que dispõe das quantidades necessárias de cada produto, por forma a 

satisfazer as necessidades dos seus clientes, mas ao mesmo tempo, deve garantir que não tem 

produtos em excesso, que acabarão por perder validade sem ser vendidos, e que se tornarão 

um encargo financeiro, constituindo dinheiro que a farmácia acabará por perder. Desta forma, o 

Sifarma® 2000 permite uma gestão cuidadosa do stock. Ao mesmo tempo, este sistema dá 

informação sobre a saída mensal de cada produto, podendo o farmacêutico excluir este produto 

automaticamente da encomenda, caso ele não tenha sido vendido nos últimos meses. 

 É através do sistema informático em questão que é feita a receção de encomendas. 

Inicia-se pela seleção da encomenda em questão, insere-se o número da guia e depois passa-

se produto a produto pelo leitor de código de barras. No fim, atualiza-se o preço de cada um dos 

produtos, verifica-se se os produtos sem preço impresso na embalagem, estão a imprimir 

etiqueta, e dá-se por encerrada a encomenda. Antes disto e, se se tratar de uma encomenda 

que contenha substâncias psicotrópicas e/ou estupefacientes, grava-se o número da 

encomenda, para posterior consulta caso seja necessário. Desta forma, os produtos já estão 

inseridos no stock, e já se tem acesso a estes via informática.  

 O Sifarma® 2000 permite ainda a realização de devoluções de produtos. Estes produtos 

podem ser devolvidos por diversos motivos, quer por estarem fora do prazo de validade, quer 

por terem embalagens danificadas, por terem sido retirados do mercado pelo INFARMED, I.P. 

ou por terem sido pedidos por engano. Quando o fornecedor aceita a devolução do produto, 

envia para a farmácia uma nota de crédito, quando tal não acontece, os produtos são novamente 
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devolvidos à farmácia e passam a constituir uma “quebra”, constituindo um prejuízo para a 

farmácia. Tanto na realização de devoluções, como na gestão de quebras e receção de 

encomendas são emitidos documentos que devem ser enviados para a contabilidade.  

 2.7. Fontes de informação  

 No ato de dispensa de medicamentos, o farmacêutico deve dispor de inúmeras fontes 

de informação sobre os mesmos. Assim, o farmacêutico pode facilmente dispor de informação 

sobre posologia, indicações terapêuticas, contraindicações, interações e precauções de 

utilização.  

 A FM, tal como o indicado no DL nº 307/2007 de 31 de agosto, encontra-se dotada de 

uma biblioteca que contém diversas fontes de informação, tais como: “Simposium Terapêutico” 

(2008), “Direito Farmacêutico”, “Índice Nacional Terapêutico” (2011), “Formulário Galénico 

Português”, “Prontuário Terapêutico”,” Mapa Terapêutico” e a “Farmacopeia Portuguesa VIII”. 

 Para além destas fontes de informação em formato físico, o sistema informático Sifarma® 

2000, fornece inúmera informação sobre os medicamentos e produtos existentes na farmácia, 

tais como indicações terapêuticas, posologia e contraindicações. é sempre possível a consulta 

de inúmeras paginas online, tal como a página do INFARMED, I.P., do INFOMED e o Centro de 

Informação Antivenenos. 

 2.8. Fornecedor 

 O único fornecedor com que a FM trabalha é a OCP® Portugal. Durante o dia são 

realizadas três encomendas com recurso ao sistema informático Sifarma® 2000. A primeira 

encomenda é realizada até às 12h, chegando à farmácia por volta das 15h. A segunda 

encomenda é feita até às 16h, chegando à farmácia por volta das 19h e a terceira e última 

encomenda é feita até as 20h, chegando à farmácia no dia seguinte por volta das 8h30. Durante 

o dia são realizadas outras encomendas, por via telefónica, que complementam o pedido 

realizado por via informática. Se forem cumpridos os mesmos horários estipulados para as 

encomendas realizadas por via informática, os produtos chegam à farmácia no horário 

estabelecido.  

 Para além de se realizarem encomendas à OCP® Portugal, são feitas muitas 

encomendas diretamente aos laboratórios através de delegados de saúde. Estas encomendas 

são feitas geralmente, quando os delegados apresentam campanhas promocionais, permitindo 

à FM receber um grande numero de produtos em bonificação.  

3. Circuito do Medicamento 

 3.1. Gestão de stock 

 Uma correta gestão de stocks é essencial para a sobrevivência da farmácia. A correta 

gestão de stocks permite manter um nível de produtos que responde às necessidades dos 
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clientes sem descurar a disponibilidade física e financeira da farmácia sendo, portanto, 

necessário atingir uma situação de equilíbrio. 

 O sistema operativo utilizado pela farmácia permite definir um número máximo e mínimo 

de unidades relativas a cada produto, o que assegura uma resposta ativa aos diversos pedidos 

dos utentes. Este número máximo e mínimo pode ser alterado consoante a saída do produto e a 

sazonalidade do mesmo. O sistema informático permite consultar o histórico de entradas e 

saídas do produto, permitindo saber quando o um determinado foi adquirido, ou quando foi 

vendido. Quando é atingido o stock mínimo de um determinado produto na farmácia, o sistema 

gere automaticamente uma encomenda, que depois é validada pelo farmacêutico responsável. 

Ao farmacêutico responsável cabe a tarefa de avaliar a rotatividade do produto, a sazonalidade, 

o número de vendas e as bonificações relativas à aquisição de cada produto, determinado assim 

a necessidade de encomendar mais ou menos unidades de cada produto.  

 Além disso, a farmácia deve ter sempre em stock, disponíveis, no mínimo três 

medicamentos do grupo dos cinco mais baratos de cada grupo homogéneo, com a mesma 

substância ativa, forma farmacêutica e dosagem. [5] 

 Ao longo do estágio, tive oportunidade de participar ativamente neste processo, 

ajudando na correção e definição de alguns stocks mínimos e máximos atendendo a questões 

mais importantes como a sazonalidade do produto. Tive ainda a oportunidade de corrigir alguns 

stocks que estavam errados quando confrontados com o stock físico da farmácia. Isto pode 

acontecer devido a erros de entrada aquando da receção de encomendas, erros nas vendas ou 

na gestão de devoluções.  

 3.2. Encomendas e aprovisionamento 

 As encomendas na FM são realizadas sobretudo a um fornecedor grossista, a OCP® 

Portugal, que serve de intermediário entre os laboratórios que produzem e as farmácias que os 

vendem. Outra forma de o fazer, é adquirindo diretamente os produtos aos representantes de 

cada laboratório farmacêutico.  

 A grande maioria das encomendas da FM são feitas através da OCP® Portugal. A OCP® 

Portugal faz três entregas diárias na FM. As encomendas a este fornecedor grossista são feitas 

através de encomendas automáticas geradas pelo sistema informático e validadas pelo 

farmacêutico responsável e feitas ainda por via telefónica, o que permite colmatar possíveis 

falhas que surjam durante o atendimento. 

 As encomendas realizadas diretamente aos representantes dos laboratórios são menos 

frequentes. A FM opta por esta via, quando lhe traz algumas vantagens, como é o caso das 

bonificações.  

 Durante o meu estágio, tive oportunidade de acompanhar de perto a validação de 

algumas encomendas geradas pelo sistema informático e tive a oportunidade de realizar 
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inúmeras encomendas por via telefónica ao armazenista, o que permitiu enriquecer o meu 

atendimento e responder às necessidades dos clientes.  

 3.3. Receção de encomendas 

 As inúmeras encomendas realizadas durante o dia são entregues diretamente na FM, 

pelo seu fornecedor OCP® Portugal. As encomendas vêm sempre acompanhadas da respetiva 

guia de remessa ou da fatura e duplicado e, estão acondicionadas em recipientes adequados. 

Os medicamentos que necessitam de condições especificas de temperatura estão geralmente 

acondicionadas em recipientes diferentes, revestidos internamente por material isotérmico e 

acompanhados por cuvetes de gelo. Estes produtos devem ser o mais rapidamente possível 

armazenados no frigorifico para assegurar a sua qualidade. Depois das encomendas estarem na 

farmácia, os diferentes originais e duplicados de cada fatura são separados e utilizam-se os 

duplicados para dar entrada da encomenda no sistema informático da FM.  

 Aquando da receção da encomenda, introduz-se o número da encomenda, o valor da 

fatura e depois introduz-se produto a produto, fazendo-se passar o código de barras do produto 

pelo leitor. Deve-se ter o cuidado de verificar o estado da cartonagem do medicamento, o prazo 

de validade do mesmo, o preço marcado na embalagem se for o caso, a quantidade de produtos 

enviada face à quantidade de produtos pedida e a margem de lucro face a produtos sem preço 

marcado. Aos produtos sem preço marcado, é aplicada uma margem de 25% sobre o preço de 

venda à farmácia, com exceção dos produtos de alimentação infantil, que têm uma margem de 

lucro mais pequena, na casa dos 15%. 

 As encomendas de benzodiazepinas e produtos estupefacientes e/ou psicotrópicos vêm 

sempre acompanhadas de uma requisição e de respetivo duplicado, que são posteriormente 

assinadas e conferidas pela diretora técnica.  

 3.4. Controlo de prazos de validade 

 Os prazos de validade são verificados mensalmente na FM. O processo é realizado todo 

de forma manual, pois aquando da receção da encomenda, não é inserido no sistema o prazo 

de validade de cada embalagem. Cada membro da equipa é responsável por uma das áreas da 

farmácia, sendo responsável por no final de cada mês, verificar o prazo de validade de todos os 

produtos que se encontram na sua área.  

 Os produtos e medicamentos para uso humano são retirados com uma antecedência de 

90 dias, sendo que os produtos e medicamentos para uso veterinário são retirados uma 

antecedência de 120 dias. Estes produtos são colocados numa estante apropriada que fica num 

local estratégico, permitindo aos técnicos e farmacêuticos dispensá-los em primeiro lugar. Sobre 

alguns destes produtos são aplicados alguns descontos e promoções, com vista a minimizar o 

número de produtos que seguem para quebras da farmácia. 

 Um mês antes do término do prazo de validade é realizada uma devolução dos produtos 

ao fornecedor em questão. Se tiverem sido adquiridos pela OCP® Portugal, são devolvidos a 



2016/2017 RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM FARMÁCIA HOSPITALAR – FARMÁCIA MIRANDA | RITA MOREIRA  
 

8 

 

este fornecedor grossita, se não for o caso são devolvidos diretamente ao representante de cada 

laboratório, acompanhados da correta nota de crédito.  

 Tive a oportunidade de durante o meu estágio controlar os prazos de validade nas 

diferentes áreas da farmácia, efetuando posteriormente a devolução dos mesmos ao fornecedor. 

Um exemplo disto, foi a devolução de um lote de Petit Drill® Xarope bebé-criança, ao seu 

laboratório, a Pierre Fabre®, por estar a terminar o prazo de validade.  

 3.5. Gestão de devoluções 

 As devoluções de medicamentos e/ou outros produtos farmacêuticos podem ter diversas 

causas, como circulares informativas do INFARMED, I.P. ou dos laboratórios produtores, 

devolução de produtos cujo prazo de validade está a terminar, produtos que tenham a 

embalagem danificada ou erros de pedido ao armazenista. O processo de devolução de um 

determinado produto é sempre feito com recurso ao Sifarma® 2000. Neste processo é necessário 

inserir o código nacional de produto, o motivo da devolução, e a quantidade de unidades a 

devolver. São emitidas três notas de crédito, todas elas carimbadas e rubricadas. Uma destas 

notas permanece na farmácia, sendo que as outras duas seguem com o armazenista.  

 Durante o estágio tive a oportunidade de realizar inúmeras devoluções de produtos. Fiz 

a devolução de medicamentos por término do prazo de validade, por erros no pedido à OCP® 

Portugal e ainda devolução por retirada de produtos do mercado pelo INFARMED, I.P. 

 Um exemplo disto foi a retirada do mercado de um produto da marca Barral®, da gama 

Baby Protect, o creme-de-banho, que foi posteriormente devolvido ao laboratório, a Angelini®.  

4. Classificação dos produtos existentes na farmácia 

 Os medicamentos são classificados quanto à dispensa ao público, em medicamentos 

sujeitos e medicamentos não sujeitos a receita médica. 

 4.1. Medicamentos sujeitos a receita médica 

 De entre os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM), estes podem ainda 

subdividir-se em: medicamentos de receita médica renovável, medicamentos de receita médica 

restrita e medicamentos de receita médica restrita cuja utilização fica reservada a certos meios 

especializados. Os medicamentos homeopáticos ou os medicamentos tradicionais feitos à base 

de plantas são considerados MNSRM, salvo se cumprirem algum dos requisitos referidos abaixo. 

[6] 

 Os MSRM englobam um conjunto de medicamentos que, segundo o DL nº176/2006, 

cumpre um dos seguintes requisitos: 

 ● possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo 

quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; [6] 

 ● possam constituir um risco para a saúde do doente, direta ou indiretamente, mesmo 

quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem vigilância médica; [6] 
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 ● contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou 

reações adversas seja indispensável aprofundar; [6] 

 ● destinem-se a ser administrados por via parentérica. [6] 

 4.2. Medicamentos não sujeitos a receita médica 

 Os medicamentos não sujeitos a receita médica são todo e qualquer medicamento que 

não obedeça a nenhum critério apresentado anteriormente e, por isso mesmo, não são 

comparticipáveis. [6] 

 Assim sendo, todo e qualquer medicamento não classificado como MSRM, é classificado 

como MNSRM. Este tipo de medicamentos tanto pode ser comercializado em farmácias como 

em locais de venda autorizados para o efeito. A dispensa deste tipo de medicamentos é feita em 

regime de preço livre. [7] 

 Dentro dos numerosos MNSRM existentes hoje em dia no mercado, existem alguns de 

venda exclusiva em farmácia, são chamados os medicamentos não sujeitos a receita médica de 

venda exclusiva em farmácia (MNSRM-EF). Este tipo de medicamentos pode ser dispensado 

sem receita médica, no entanto, o ato da sua dispensa é condicionado pela intervenção de um 

farmacêutico e sob o cumprimento de um protocolo adequado de dispensa. [7] 

 Protocolos de dispensa são protocolos que definem as condições de dispensa dos 

medicamentos, no que toca à indicação terapêutica a qual o medicamento é dispensado. [7] 

 O Regulamento dos medicamentos não sujeitos a receita médica de venda exclusiva em 

farmácia define os MNSRM-EF, que estão previstos no DL nº176/2006 de 30 de agosto, as 

denominações comuns internacionais (DCI’s), as condições suscetíveis de dispensa exclusiva 

em farmácia e os procedimentos para alteração e/ou atribuição da classificação dos 

medicamentos quanto à dispensa MNSRM-EF. [7] 

 Alguns MSRM podem ser reclassificados como MNSRM-EF, isto se a sua DCI constar 

no anexo I e se se cumprirem os protocolos de dispensa do anexo II do regulamento dos 

MNSRM-EF. Esta reclassificação pode ser pedida pelo titular de autorização de introdução no 

mercado (AIM) ao INFARMED, I.P. ou pode ser o INFARMED, I.P a notificar o titular de AIM a 

submeter a alteração da classificação quanto à dispensa de MSRM a MNSRM-EF. Mesmo que 

a DCI do MSRM não conste do Anexo I do Regulamento, o titular de AIM pode requerer ao 

INFARMED, I.P. a alteração da classificação para MNSRM-EF. Nestes casos, a situação deve 

ser avaliada caso a caso e, pode resultar na incorporação dessa DCI no Anexo I do Regulamento. 

[7] 

 Esta alteração ou atribuição da classificação apenas se aplica a medicamentos cuja AIM 

foi obtida por procedimento nacional, descentralizado ou por reconhecimento mútuo. [7] 
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 4.3. Medicamentos psicotrópicos e/ou estupefacientes 

 Este tipo de medicamentos e substâncias está sob um controlo mais restrito, uma vez 

que, este mesmo tipo de produtos pode ser responsável por gerar um grau de habituação e 

dependência física e psicológica, contribuindo negativamente para a saúde pública.   

 O DL nº 15/93 de 22 janeiro é responsável pela regulamentação de substâncias 

estupefacientes e psicotrópicas em Portugal. O DL em questão regula o tráfico, consumo e 

comercialização destas substâncias no nosso país. Em anexo, o DL, faz-se acompanhar de 

inúmeras tabelas onde figuram as substâncias psicotrópicas e estupefacientes que são ou não 

permitidas em Portugal, as que podem ou não ser comercializadas e as quantidades permitidas 

por lei. [8] 

 Depois de chegados à farmácia, os medicamentos contendo substâncias psicotrópicas 

ou estupefacientes, estão sujeitos a um controlo mais rigoroso. As guias de encomenda destes 

produtos vêm acompanhadas de uma requisição e do seu respetivo duplicado. Esta requisição 

faz menção ao número da fatura correspondente, ao medicamento(s) em causa, quantidade de 

embalagens e data de envio da(s) mesma(s). Tanto a requisição como o duplicado são assinados 

e conferidos pelo diretor técnico. A requisição original é arquivada na farmácia por um período 

de três anos, sendo que o duplicado é reenviado ao fornecedor do medicamento em causa. 

 Posteriormente, a farmácia é também responsável pelo envio das receitas, até ao dia 8 

do mês seguinte aquele que se respeite, para a Administração Regional de Saúde do Norte, que 

procede ao seu reencaminhamento para o INFARMED, I.P. [9] 

 De entre os encargos e obrigações da farmácia, faz parte um envio trimestral ao 

INFARMED, I.P., de todos os registos de entradas e saídas de medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes descritos nas tabelas I, II-B e II-C. No que toca aos produtos constantes das 

tabelas III e IV, o envio desses mesmos registos deve ser feito apenas uma vez por ano. Em 

ambos os casos, são emitidas listagens, em original e duplicado, assinadas e carimbadas pelo 

diretor técnico. As originais são arquivadas na farmácia por um período de três anos. Os 

duplicados são enviados ao INFARMED, I.P. [9] 

 4.4. Produtos e Medicamentos de uso veterinário 

 De acordo com o DL nº 148/2008 de 29 de julho, um medicamento veterinário é “toda a 

substância, ou associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas 

ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou 

administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo 

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

fisiológicas.” [10] 

 Os medicamentos para uso veterinário são uma mais-valia para a proteção e 

manutenção da saúde pública e para a defesa e bem-estar dos animais. Este tipo de 

medicamentos não tem qualquer tipo de comparticipação pelo sistema nacional de saúde (SNS). 
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A venda a retalho deste tipo de medicamentos é feita pelas farmácias ou por outras entidades 

que estejam legalmente aptas para tal. As formulas magistrais e os preparados oficinais são 

apenas efetuados e comercializados nas farmácias. [10] [11] 

 As farmácias devem manter um registo de todas as entradas e saídas de medicamentos 

de uso veterinário, sendo que esses registos devem ser arquivados na farmácia por um período 

de três anos. [11] 

 Este tipo de produtos é especialmente requerido pelos utentes da FM durante o 

atendimento, visto tratar-se de uma farmácia localizada numa zona predominantemente rural. 

Existe uma procura essencial de produtos para desparasitação externa e interna de gatos e cães, 

assim como de produtos anticoncecionais. De uma forma mais irregular, surge também o pedido 

de medicamentos para tratamentos de diversas patologias em aves e coelhos e, de produtos de 

desparasitação interna.  

 A FM trabalha em conjunto com o Espaço Animal, permitindo-lhes esclarecer qualquer 

dúvida a nível veterinário, através da disponibilidade, por via telefónica, de três médicos 

veterinários.  

 4.5. Preparados oficinais e magistrais 

 O DL nº95/2004 de 22 de abril regula a prescrição e a preparação de medicamentos 

manipulados. Para o efeito, entende-se por: 

 ● “medicamento manipulado: qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado 

e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico” [12] 

 ● “fórmula magistral: o medicamento preparado em farmácia de oficina ou nos serviços 

farmacêuticos hospitalares segundo receita médica que especifica o doente a quem o 

medicamento se destina;” [12] 

 ● “preparado oficinal: qualquer medicamento preparado segundo as indicações 

compendiais, de uma farmacopeia ou de um formulário, em farmácia de oficina ou nos serviços 

farmacêuticos hospitalares, destinado a ser dispensado diretamente aos doentes assistidos por 

essa farmácia ou serviço.” [12] 

 O farmacêutico como agente de saúde, deve responsabilizar-se pela segurança e 

qualidade da preparação, assegurando-se que são cumpridas boas práticas na preparação 

destes medicamentos, e deve garantir quais as doses das substâncias e a inexistência de 

interações medicamentosas potencialmente perigosas. [12] 

 O descondicionamento de uma especialidade farmacêutica, para incorporação da 

substância ativa no medicamento manipulado só pode ser feito quando não existe no mercado 

uma especialidade com a dosagem requerida. Estas situações são comuns para preparação de 

medicamentos para aplicação cutânea, para uso pediátrico ou para uso de uma população com 

condições de farmacocinética alteradas. [12] 
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 O preço de venda ao público dos medicamentos manipulados, nas farmácias de oficina, 

é calculado conforme os critérios estabelecidos na Portaria n.º 769/2004, de 1 de julho. Este 

preço é calculado com base no valor dos honorários da preparação, no preço das matérias-

primas e no preço dos materiais de embalagem, resultando na seguinte fórmula: (Valor dos 

honorários + Valor das matérias-primas + Valor dos materiais de embalagem) x 1,3, acrescido o 

valor do IVA à taxa em vigor. [13] 

 A FM não produz qualquer tipo de medicamentos manipulados, ao invés, recorre aos 

serviços de uma outra farmácia que o faz, nomeadamente a Farmácia Barreiros, localizada na 

Rua de Serpa Pinto 12, 4050-582 Porto. A requisição é feita por via telefónica ou fax e a entrega 

dos produtos é feita pelo distribuidor responsável. Os produtos chegam à farmácia 

acompanhados de uma fatura e respetivo duplicado. 

 4.6. Produtos cosméticos e de higiene corporal 

 Segundo o DL nº113/2010, um produto cosmético é “qualquer substância ou mistura 

destinada a ser posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, 

designadamente epiderme, sistema 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.” [14] 

 O DL nº113/2010 define também as menções obrigatórias na rotulagem dos produtos 

cosméticos e ainda os ingredientes que não podem constar da composição deste tipo de 

produtos. [14] 

 Cada vez mais existe uma maior preocupação por parte da população com o cuidado e 

a higienização da sua pele, isto é, fruto das agressões causadas por agentes poluentes e 

alergénios, e pelo excesso de exposição a radiações do tipo UVB.  

 A FM dispõe de inúmeras gamas de produtos de diferentes marcas, sejam elas a 

Eucerin®, Vichy®, Angelif®, Eau thermale Avène®. Todas estas marcas realizam periodicamente 

algumas sessões de diagnóstico e aconselhamento na FM, complementando o aconselhamento 

dermocosmético realizado.  

 Os produtos mais solicitados pelos utentes são produtos de higiene feminina íntima, 

produtos de hidratação e proteção solar, higiene oral, e batons de proteção labial.  

 4.7. Produtos de Obstetrícia e Puericultura 

 Segundo o DL nº10/2007 de 18 de janeiro, um artigo de puericultura é aquele que é 

“destinado a facilitar o sono, o relaxamento, a higiene, a alimentação e a sucção das crianças.” 

Assim sendo, neste grupo de produtos incluem-se, por exemplo, as chupetas, biberões e tetinas, 

pratos e copos, estimulantes de crescimento, brinquedos, produtos de higiene corporal e oral e 

produtos de hidratação. [15] 
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 Já os produtos de obstetrícia são aqueles que estão relacionados com a gestação e os 

cuidados durante a mesma, nomeadamente cintas e faixas de suporte, soutiens de 

amamentação, cremes anti estrias, discos protetores de mamilos, entre outros. 

 4.8. Suplementos alimentares, produtos dietéticos e de alimentação especial 

 Tendo em conta o DL nº 136/2003 de 28 de junho, suplementos alimentares são: “os 

géneros alimentícios que se destinam a complementar e ou suplementar o regime alimentar 

normal e que constituem fontes concentradas de determinadas substâncias nutrientes ou outras 

com efeito nutricional ou fisiológico, estremes ou combinadas, comercializadas em forma 

doseada, tais como cápsulas, pastilhas, comprimidos, pílulas e outras formas semelhantes, 

saquetas de pó, ampolas de líquido, frascos com conta-gotas e outras formas similares de 

líquidos ou pós que se destinam a ser tomados em unidades medidas de quantidade reduzida.” 

[16] 

 As vitaminas e minerais usadas no fabrico dos suplementos alimentares são definidas e 

regulamentadas por normas europeias. As quantidades máximas dessas vitaminas e minerais 

são definidas com base na toma diária recomendada, tendo em conta os seguintes aspetos: 

limites superiores de segurança estabelecidos, quantidade de vitaminas e minerais ingeridos 

através de outras fontes e doses de referência para a população. [16] 

 Durante a realização do meu estágio na FM tive a oportunidade de aconselhar inúmeros 

utentes que apresentavam questões relacionadas com a suplementação alimentar. As situações 

mais comuns com as quais me vi confrontada foram: fadiga física e psíquica, falta de memória e 

concentração, necessidade e desejo de perda de peso, carência vitamínica, queda de cabelo e 

necessidade de fortalecimento de unhas e articulações. Face estas situações, tive o apoio da 

equipa para me explicar quais as diferenças entre os mais variados suplementos e, qual o mais 

indicado a cada caso. No entanto, durante o aconselhamento deste tipo de produtos é necessário 

ter sempre em conta a farmacoterapia atual do doente, bem como algum tipo de patologia da 

qual o doente sofra, isto porque estes produtos não são inertes. Um exemplo de interação 

medicamento-suplemento inclui os suplementos alimentares ricos em Vitamina K, que diminuem 

o efeito de medicamentos anticoagulantes. Um outro exemplo prende-se com o uso de 

suplementação em cálcio, que pode interferir com a absorção de certos antibióticos, devido à 

formação de complexos insolúveis entre o fármaco e o cálcio. [17]. No caso da existência de 

algumas patologias, como é o caso da insuficiência renal grave, não deve ser dada uma 

suplementação em magnésio, pois a excreção deste ião é feita por via renal, podendo causar 

uma sobrecarga nos rins. [17] 

 Alguns exemplos de suplementos alimentares são: Magnesium-OK®, Cerebrum®, 

Centrum®, Condotril®, Hairlox® e Ecophane®. 

 O DL nº227/1999 regula o regime jurídico aplicável aos géneros alimentícios destinados 

a uma alimentação especial como, por exemplo, preparados para lactentes, leites de transição, 

géneros alimentícios com baixo valor energético, alimentos dietéticos destinados a fins 
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medicinais específicos, alimentos pobres em sódio, incluindo os sais dietéticos hipossódicos ou 

assódicos, alimentos sem glúten, alimentos adaptados a esforços musculares intensos, 

sobretudo para os desportistas, alimentos destinados a pessoas que sofrem de perturbações do 

metabolismo dos glúcidos, como os diabéticos. [18] 

 Entendem-se por géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial os 

produtos alimentares que, devido à sua composição ou a processos especiais de fabrico, se 

tornam aptos para colmatar necessidades nutricionais especificas. [18] 

 O recurso à alimentação especial por parte da população surge nas seguintes categorias 

de pessoas:  

 ● indivíduos cujo processo de assimilação ou metabolismo esteja alterado; 

 ● indivíduos detentores de condições fisiológicas especiais, que beneficiam de uma 

ingestão controlada de certos alimentos; 

 ● lactentes ou crianças entre o 1 e os 3 anos de idade. [18] 

 Os produtos destinados aos indivíduos que se enquadram no disposto nas duas 

primeiras alíneas atrás referenciadas, são considerados produtos dietéticos ou de regime. [18] 

 De entre os géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial é muito comum 

a venda e aconselhamento sobre leites, papas e farinhas para um público alvo pediátrico. Na FM 

existem diversas marcas de alimentação infantil, nomeadamente a NAN®, a Aptamil® e a 

Nutribén®. Menos comum é a venda de bebidas hiperproteicas ou de bebidas complementares 

para preparações de colonoscopias, como é o caso da marca Fresubin®, que detém uma série 

de produtos que responde a situações muito diversas, como a fraca ingestão proteica. 

 4.9. Produtos Fitoterápicos 

 Atendendo ao DL nº 176/2006 de 30 de agosto, também conhecido como Estatuto do 

Medicamento, um produto fitoterápico é um medicamento à base de plantas, ou seja, um 

medicamento que, tem “exclusivamente como substâncias ativas uma ou mais substâncias 

derivadas de plantas, uma ou mais preparações à base de plantas ou uma ou mais substâncias 

derivadas de plantas em associação com uma ou mais preparações à base de plantas.” [6] 

 Devido ao senso comum, grande parte da população acredita que estes produtos são 

inócuos e inofensivos. Cabe ao farmacêutico explicar que muitos destes produtos contêm 

determinadas substâncias capazes de interagir com medicamentos ou com sistemas orgânicos, 

podendo provocar situações de toxicidade. 

 Durante o período em que realizei atendimento ao publico verifiquei que é muito comum 

a procura de chás laxantes, chás que ajudam a reduzir os níveis de colesterol ou auxiliam na 

perda de peso, assim como, a procura de substâncias calmantes e adjuvantes do sono, como a 

valeriana, passiflora ou melatonina.   
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 4.10. Medicamentos homeopáticos 

 Um medicamento homeopático define-se como um “medicamento obtido a partir de 

substâncias denominadas stocks ou matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo 

de fabrico descrito na farmacopeia europeia ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo 

oficial num Estado-membro, e que pode conter vários princípios.” [6] 

 O DL nº 176/2006 define também medicamentos homeopáticos sujeitos a registo 

simplificado. Assim, estão sujeitos a um procedimento do registo simplificado os medicamentos 

homeopáticos que: sejam administrados por via oral ou externa; apresentem um grau de diluição 

que garanta a inocuidade do medicamento; não apresentem quaisquer indicações terapêuticas 

especiais na rotulagem ou em qualquer informação relativa ao medicamento. [6] 

 4.11. Dispositivos médicos 

 Segundo o DL nº145/2009, um dispositivo médico é “qualquer instrumento, aparelho, 

equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, incluindo o 

software destinado pelo seu fabricante a ser utilizado especificamente para fins de diagnóstico 

ou terapêuticos e que seja necessário para o bom funcionamento do dispositivo médico, cujo 

principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, 

imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses meios, 

destinado pelo fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de: 

 ● diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença; 

 ● diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de 

uma deficiência; 

 ● estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; 

 ● controlo da conceção;” [19] 

 A FM dispõe de uma gama muito alargada de dispositivos médicos, nomeadamente: 

material de penso, como gases e compressas, canadianas, meias de compressão, material para 

imobilização de braços, joelhos, pulsos ou tornozelos. Possui ainda em stock, aparelhos de 

medição da glicémia, lancetas, testes de gravidez, boiões para colheitas biológicas e dispositivos 

contracetivos como o preservativo. 

5. Dispensa de medicamentos 

 Ao ato de ceder medicamentos, sejam eles, por indicação médica, por aconselhamento 

farmacêutico ou por automedicação, dá-se o nome de dispensa de medicamentos. O 

farmacêutico é responsável por garantir que toda a informação relativa ao medicamento chega 

ao doente, garantindo que este é usado corretamente. O farmacêutico desempenha assim um 

papel crucial, por ser o último profissional de saúde a contatar com o doente antes do uso do 

medicamento. 
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 Durante a dispensa do medicamento, o farmacêutico deve transmitir toda a informação 

que considere essencial, nomeadamente a posologia, os efeitos adversos, as contraindicações, 

as interações e os cuidados a ter na conservação e manuseamento do medicamento.  

 Um mês após o início do meu estágio tive a oportunidade de iniciar a dispensa de 

medicamentos ao público. Antes disso, tinha acompanhado a equipa da FM durante os seus 

atendimentos ao publico, o que permitiu compreender de que forma este se processa e, acima 

de tudo perceber a forma mais correta de abordar cada utente e moldar o discurso consoante o 

nível de conhecimento de cada um deles por forma a garantir que estes ficam completamente 

esclarecidos sobre todos os aspetos do medicamento. 

 Quando o doente vem acompanhado de uma prescrição médica, o profissional de saúde 

deve verificar a validade da receita médica ou do guia de tratamento médico, deve, pois, inseri-

lo no sistema informático, verificar se tem disponível em stock os produtos em questão, levantá-

los e proceder a uma breve explicação sobre cada um deles. Depois disto, o farmacêutico finaliza 

a venda e arquiva a receita caso seja necessário. 

 Noutras situações em que o doente pede aconselhamento farmacêutico, fazendo uma 

descrição da situação e/ou sintomatologia, é necessário perceber primeiro se perante a 

descrição é adequada ou não a dispensa. Se o farmacêutico achar que perante tal situação não 

deve dispensar nenhum produto, faz o encaminhamento do utente ao médico. No entanto, se a 

situação puder ser resolvida no momento, o farmacêutico deve apresentar as inúmeras soluções 

ao utente, selecionar a mais adequada, proceder à explicação sobre o seu uso e, por fim, finalizar 

a venda. O farmacêutico deve ainda solicitar ao utente que volte a passar na farmácia, para 

perceber a eficácia do tratamento. 

 5.1. Prescrição médica/ Receita médica 

 A prescrição de medicamentos é, atualmente, regulamente pelo DL nº11/2012 de 8 de 

março e, pela Portaria nº137-A/2012 de 11 de maio e, é feita obrigatoriamente pela sua DCI, com 

o objetivo de focar a prescrição na escolha farmacológica, racionalizando o uso do medicamento. 

[5] [20] 

 A legislação que regula toda esta área foi atualizada por forma a desmaterializar todo o 

processo. Assim sendo, a prescrição de medicamentos e de outros produtos de saúde deve ser 

efetuada por via eletrónica, exceto em algumas situações legalmente previstas (anexo 8), como 

é o caso de falência informática, inadaptação fundamentada do prescritor à respetiva Ordem 

Profissional, prescrição no domicílio e em casos de prescrição até 40 receitas por mês. [5] 

 A prescrição de medicamentos, sejam eles manipulados ou contendo substâncias 

psicotrópicas e/ou estupefacientes deve ser feita com recurso a meios eletrónicos. O mesmo se 

aplica a outros produtos de saúde, sejam eles comparticipados ou não. Este tipo de prescrição 

pretende melhorar a comunicação entre profissionais de saúde e aumentar a segurança da 

prescrição. [5] 
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 Uma vez que ainda não foi possível a completa desmaterialização da prescrição, existem 

no momento dois tipos de prescrição eletrónica: 

 ● prescrição eletrónica desmaterializada: neste tipo de prescrição, esta é acessível e 

reconhecida por softwares específicos que a validam e registam (anexo 9); 

 ● prescrição eletrónica materializada: a prescrição é impressa e fornecida ao doente em 

formato de papel. [21] 

 O utente é devidamente identificado nas prescrições através do seu nome, fator 

obrigatório para validação da receita e, através do seu número de utente. Nas prescrições 

materializadas, podem surgir ainda as letras “R” ou “O”, indicativas de um regime especial de 

comparticipação. A letra “R” diz respeito a regime de comparticipação para pensionistas. Já a 

letra “O” é usada para referir outros regimes especiais de comparticipação. Sempre que aplicável, 

surge também o número de beneficiário da entidade financeira responsável. [21] 

 O medicamento, segundo a portaria nº 137-A/2012, deve ser identificado pela sua DCI, 

seguida da forma farmacêutica, dosagem, apresentação da embalagem e posologia. No entanto, 

existem exceções a esta regra, que são devidamente justificadas pelas seguintes menções: 

 ● “exceção a) do nº3 do art.6º” - Margem ou índice terapêutico estreito (justificação 

limitada a um conjunto de medicamentos identificado pelo INFARMED, I.P.); 

 ● “exceção b) do n.º 3 do artigo 6.º - reação adversa prévia ((aplicada a situações de 

reação adversa reportada ao INFARMED, I.P., com identificação do medicamento e do nome do 

utente em questão); 

 ● “exceção c) do n.º 3 do artigo 6.º - continuidade de tratamento superior a 28 dias”. [5] 

 Apesar da utilização da “exceção c) do n.º 3 do artigo 6.º - continuidade de tratamento 

superior a 28 dias”, o utente pode na mesma optar por medicamentos com a mesma DCI, forma 

farmacêutica, dosagem e tamanha de embalagem, desde que preço de custa seja inferior. [5] 

 A guia de tratamento (anexo 10) é um documento fornecido ao utente e, com carácter 

pessoal e intransmissível, pelo que esta nunca deve permanecer na farmácia. Este documento 

possui inúmera informação: número da receita, em código de barras e em numeração; 

informação sobre o prescritor e sobre o local de prescrição; data de prescrição; nome do utente; 

código de acesso e dispensa; código de direito de opção, data de validade de cada linha da 

prescrição; e, por último, informação relativa ao medicamento prescrito. De entre a informação 

relativa ao medicamento, surge a DCI/ nome do medicamento, a forma farmacêutica, número de 

embalagens, tamanho da embalagem e dosagem. Surge também a posologia, a informação 

sobre o encargo do medicamento para o utente e, se aplicável, um diploma de comparticipação 

especial. [21] 

 A guia de tratamento possui um código matricial que permite identificar o medicamento 

em caso de falência informático. Esta guia é um documento vital para a aquisição dos 
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medicamentos por parte do doente e, como tal deverá ser fornecida em formato que se adapte 

à realidade do utente: em papel, por correio eletrónico ou SMS. [21] 

 A prescrição de estupefacientes e/ou psicotrópicos, cujas substâncias ativas figurem nas 

tabelas I e II do DL nº15/93 de 22 de janeiro, segue as mesmas regras dos restantes 

medicamentos. No caso de se fazer uma prescrição destes medicamentos na forma eletrónica 

materializada ou manual, estes devem ser prescritos isoladamente. A prescrição eletrónica 

materializada vem identificada com a sigla RE (prescrição de psicotrópicos e estupefacientes 

sujeitos a controlo), já a linha da prescrição desmaterializada é identificada com a sigla LE (linha 

de prescrição de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo). [8] 

 5.2. Comparticipações e subsistemas de saúde 

 A entidade financeira responsável, como o próprio nome o sugere, é a entidade 

responsável pela comparticipação ou pagamento dos medicamentos que figuram na receita. 

Sempre que o utente surja identificado com o seu número de utente, a entidade figurante é o 

SNS. Caso se trate de um acidente de viação, de trabalho ou acidente pessoal e, que existe uma 

terceira identidade, como é o caso de uma seguradora, esta surge então identificada pela sigla 

correspondente à mesma. Sendo que, neste último caso, o SNS não participa na 

comparticipação. [21] 

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

de acordo com os seguintes escalões: [22] 

 ● escalão A – 90% do preço de venda ao público dos medicamentos; 

 ● escalão B – 69% do preço de venda ao público dos medicamentos; 

 ● escalão C – 37% do preço de venda ao público dos medicamentos; 

 ● escalão D – 15% do preço de venda ao público dos medicamentos. 

  Os escalões de comparticipação variam de acordo com as indicações terapêuticas do 

medicamento, a sua utilização, as entidades que o prescrevem e ainda com o consumo acrescido 

para doentes que sofram de determinadas patologias. 

 O regime especial de comparticipação de medicamentos prevê dois tipos de 

comparticipação: uma comparticipação em função dos beneficiários e outra em função das 

patologias ou de grupos especiais de utentes. [23] 

 A comparticipação do Estado no preço dos medicamentos integrados no escalão A é 

acrescida de 5% e nos escalões B, C e D é acrescida de 15% 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. [23] 
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 A comparticipação do Estado no preço dos medicamentos para os beneficiários do 

regime especial de comparticipação de medicamentos é de 95% para o conjunto dos escalões, 

para os medicamentos cujos preços de venda ao público sejam iguais ou inferiores ao quinto 

preço mais baixo do grupo homogéneo em que se inserem. [23] 

 A legislação em vigor prevê um regime especial de comparticipação de medicamentos 

em função das patologias. As condições de acesso por parte dos doentes com determinadas 

patologias aos medicamentos comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde são definidas 

por despacho do membro do Governo responsável pela área da saúde. [23] 

 5.3. Receituário e faturação 

 Diariamente, são aviadas inúmeras receitas pela farmácia, sendo que à medida que isto 

acontece o sistema informático faz o seu loteamento de forma automática e sequencial. A cada 

receita é atribuído um número e é incluída num lote, sendo que cada lote possui até trinta 

receitas, com exceção do ultimo lote do mês, que pode ficar incompleto. 

 Depois de serem numeradas e incluídas num lote, as receitas são conferidas e 

separadas manualmente. A verificação das receitas procura fazer uma confirmação dos 

medicamentos prescritos face aos medicamentos aviados, a data da prescrição e o prazo de 

validade da receita e, caso se aplique, as exceções usadas na receita. Após confirmação e fecho 

de cada lote é emitido um verbete de identificação. Este verbete é carimbado e, contém o nome 

e o código da farmácia, o mês e ano, o número sequencial do lote, o número de receitas, o 

número de etiquetas, o preço de venda ao público, a importância paga pelo utente e a 

importância a pagar pela entidade responsável pela comparticipação. 

 As receitas cuja comparticipação fica ao encargo do SNS são enviadas para o Centro de 

Conferência de Faturas, as restantes receitas, cuja comparticipação fica a cargo de outras 

entidades são enviadas para a Associação Nacional de Farmácias. 

 Posto isto, é ainda necessário emitir, em quadruplicado, o resumo dos lotes com a 

respetiva faturação para enviar para a contabilidade. 

 Caso se verifique alguma inconformidade com alguma receita na entidade responsável 

pela conferência da mesma, esta é reenviada para a farmácia. A farmácia tem agora a 

oportunidade de tentar corrigir o erro e, no mês seguinte, volta a enviá-la para a entidade em 

causa. Caso a entidade em causa seja o Centro de Conferência de Receitas, a farmácia tem até 

ao dia 5º dia do mês seguinte. Caso a entidade seja a Associação Nacional de Farmácias, a 

farmácia deverá enviar a receita corrigida até ao dia 10 do mês seguinte. Se, eventualmente, a 

receita permanecer com algum tipo de erro, que não possa ser corrigido, a farmácia não é 

reembolsada com o valor correspondente à comparticipação.  

6. Serviços prestados pela farmácia 

 O farmacêutico, como profissional de saúde, tem um papel cada vez mais ativo na 

promoção e prevenção da saúde da população, mais exatamente da comunidade em que esta 
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inserido. Como consequência disto, surgiu mais recentemente, um novo conceito, o dos 

Cuidados Farmacêuticos. 

 O conceito de Cuidados Farmacêuticos engloba um “conjunto de processos clínicos, tais 

como a cedência, a indicação, a revisão da terapêutica, a educação para a saúde, a 

farmacovigilância, o seguimento farmacoterapêutico e no âmbito geral o conceito designado 

como o uso racional do medicamento.” [3] 

 Assim sendo, para além de todas as tarefas que concernem aos medicamentos, o 

farmacêutico pode ainda prestar mais alguns serviços, com a vantagem de poder fornecer ao 

utente um aconselhamento correto e fundamentado, pois o farmacêutico detém as capacidades 

necessárias para interpretação destes resultados. 

 Estas determinações são feitas num gabinete de atendimento personalizado. Este 

gabinete confere alguma privacidade durante a medição dos parâmetros ao utente. Isto permite 

colocar o utente confortável, fazer-lhe algumas perguntas como o seu estilo de vida, patologias, 

farmacoterapia corrente e, muito importante, perceber se cumpre com o seu esquema 

terapêutico. Toda esta informação é vital para interpretações dos resultados obtidos e para um 

correto aconselhamento sobre medidas não farmacológicas.  

 6.1. Medição da tensão arterial e frequência cardíaca 

 A circulação do sangue, ao longo do todo o organismo, permite que este atinja todos os 

órgãos e tecidos do corpo, por forma a promover a oxigenação desses órgãos e eliminação de 

produtos indesejáveis. Para que esta circulação ocorra é necessária a existência de uma pressão 

nas paredes das artérias. Esta pressão é normal e fisiológica e, chamada de tensão arterial. [24] 

 Quando, por motivos genéticos ou motivos ambientais, estes valores de tensão arterial 

podem aumentar, até de forma excessiva, constituindo um dos fatores de risco mais importantes 

para a ocorrência de um acidente vascular cerebral. [25] 

 A tensão arterial é quantificada em dois valores distintos: tensão arterial sistólica e a 

tensão arterial diastólica. A tensão arterial sistólica diz respeito à pressão exercida nas artérias 

quando o coração contrai e bombeia o sangue. A tensão arterial diastólica é a pressão exercida 

nas artérias quando o coração está relaxado. [24] 

 Segundo a Sociedade Portuguesa de Hipertensão, considera-se um indivíduo hipertenso 

quando a sua tensão arterial sistólica está acima de 140 mmHg e a tensão arterial diastólica 

acima de 90 mmHg. [26] 

 A medição da tensão arterial, na FM, é feita com recurso a um tensiómetro de braço. É 

importante garantir que o doente descansou antes da medição, tem as pernas descruzadas 

durante a medição, não esta a fazer qualquer esforço no momento da medição, não tem roupa 

nem adereços apertados, se sente calmo e relaxado e não ingeriu bebidas estimulantes, pois 

podem falsear resultados.  
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 Após resultado é importante fazer uma correta interpretação do resultado, fornecer este 

ao utente de forma oral e/ ou escrita e aconselhá-lo sobre medidas a tomar.  

 A frequência cardíaca é definida como o número de batimentos cardíacos por unidade 

de tempo. Esta deve ser medida com o doente em repouso. O valor normalmente é determinado 

pelo tensiómetro de braço, quando este fornece também os valores de tensão arterial.   

 Uma frequência cardíaca normal está entre os 60 e os 100 batimentos por minuto. 

Valores mais altos podem ser indicativos de doença cardíaca. Valores irregulares podem indicar 

fibrilhação auricular. [27] 

 6.2. Medição da glicémia  

 A Diabetes Mellitus é uma doença crónica, cada vez mais comum no nosso país e que 

se traduz por um aumento dos valores de glicose no sangue, situação esta conhecida por 

hiperglicemia. Esta hiperglicemia pode ser resultado de uma insuficiente produção de insulina, 

insuficiente ação, ou então uma combinação dos dois. [28] 

 A Diabetes Mellitus pode trazer inúmeras complicações, caso não seja devidamente 

controlada, nomeadamente a nível dos rins, retina, nervos ou coração. Existem alguns tipos de 

diabetes mellitus, do qual se destacam a diabetes tipo 1 e 2 e a diabetes gestacional. [28] 

 Por forma a evitar o aparecimento destas complicações e a manter os níveis de glicose 

controlados, fazem-se muito comummente determinações da glicémia capilar. Para isto, é 

importante garantir que o doente apresenta um jejum de 8 horas. 

 A medição da glicémia é um serviço muito requisitado pelos utentes da FM, sejam estes 

diabéticos ou não. Deve ter-se o cuidado de desinfetar a zona da picada com uma solução 

alcoólica e, depois de evaporado o álcool, faz-se então a picada com uma lanceta nova e estéril, 

coloca-se o sangue na tira de teste e aguarda-se pelo resultado. No fim, há que ter o cuidado de 

descartar todo o material contaminado com sangue para o contentor de lixo biológico.  

 Valores de glicémia em jejum considerados normais, encontram-se entre os 70 e os 110 

mg/dL. Valores mais baixos são indicativos de uma situação de hipoglicemia e valores mais altos 

significam hiperglicemia. [29] 

 De acordo com a Norma da Direção-Geral de Saúde (DGS) nº2/2011 de 14/01/2011, os 

critérios de diagnóstico da diabetes são os seguintes: 

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

 ● sintomas clássicos de descompensação + glicemia ocasional ≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 

mmol/l); ou 

 ● glicemia ≥ 200 mg/dl (ou ≥ 11,1 mmol/l) às 2 horas, na prova de tolerância à glicose 

oral (PTGO) com 75g de glicose; ou 

 ● hemoglobina glicada A1c (HbA1c) ≥ 6,5 %. [30] 
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 6.3. Colesterol total e triglicerídeos  

 As dislipidemias são classificadas como anormalidades nos valores dos lípidos no 

sangue. As dislipidemias classificam-se por um aumento dos valores de triglicerídeos e/ou 

colesterol total e ainda por uma diminuição do valor de colesterol HDL (high density liipoproteins). 

Qualquer uma destas situações constitui um fator de risco major de doença cardiovascular. [31] 

 As dislipidemias são responsáveis pela formação de placas ateroscleróticas, que são 

nada mais nada menos que depósitos de gordura nos vasos sanguíneos, que acabam por reduzir 

ou até impedir mesmo a circulação do sangue, impossibilitando a chegada do sangue ao cérebro 

e coração. [31] 

 O colesterol é uma substância endógena, produzida pelo fígado e, em valores normais 

é essencial ao metabolismo e bom funcionamento do organismo, fazendo parte das membranas 

biológicas ou participando na síntese de hormonas sexuais. Existem alguns tipos de colesterol, 

dos quais se destaca o colesterol LDL (low density liipoproteins) e o HDL. O colesterol LDL (do 

inglês, lipoproteína de baixa densidade) é conhecido como sendo o “mau” colesterol, uma vez 

que oxida, provocando a obstrução e endurecimento dos vasos. O colesterol HDL facilita a 

eliminação do colesterol sendo, por isso, conhecido como “bom” colesterol. [31] 

 Os triglicerídeos são componentes dos produtos alimentares, estão normalmente 

presentes em alimentos ricos em gordura, como é o caso das carnes vermelhas, óleos vegetais 

e alimentos processados. Estes também são responsáveis por um aumento do risco 

cardiovascular. [31] 

 A medição dos valores de colesterol total e triglicerídeos é feita por dois testes em 

separado. Em ambas as medições é necessário garantir um jejum de 12 horas, fazer uma 

desinfeção do local da picada para não haver contaminações com possível gordura existente 

nos dedos.  

 Os valores ideais, em situação de jejum, para a população em geral são colesterol total 

menor que 190 mg/dL e triglicerídeos abaixo de 150 mg/dL. [31] 

 6.4. Ácido Úrico 

 Na patogenia da gota, está implicada a cristalização de ácido úrico, na forma de 

monourato de sódio, em locais como as articulações, rins ou tecidos subcutâneos. Esta 

cristalização acontece pelo aumento da concentração de ácido úrico – hiperuricemia. [32] 

 O ácido úrico é produzido no fígado, a partir da degradação das purinas. As purinas 

podem ter origem alimentar, podem ser de síntese endógena ou resultar do catabolismo dos 

ácidos nucleicos. Alguns alimentos são ricos em ácido úrico como, por exemplo, carnes 

vermelhas e marisco e algumas bebidas alcoólicas como a cerveja. [32] 
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 A hiperuricemia pode ser causada por um aumento da produção de ácido úrico ou por 

uma insuficiente excreção deste a nível renal. Quando isto acontece dá-se então a deposição 

dos cristais que têm propriedades pró-inflamatórias, causando dor e inflamação. [32] 

 Os valores de ácido úrico ideias para o sexo feminino e masculino são ligeiramente 

diferentes. As mulheres devem ter, idealmente, os seus valores de ácido úrico entre 2,3 e 6 mg/ 

dL. Já os homens devem ter estas valores entre 3,4 e 7 mg/ dL. [33] 

 A execução desta medição é bastante semelhante à medição da glicemia, do colesterol 

ou dos triglicerídeos. Quando estes valores se revelarem elevados, o farmacêutico deve começar 

uma aconselhar uma alteração a nível alimentar e promover a prática de exercício físico.  

 

Parte 2 – Temas desenvolvidos durante o estágio 

1. Prevalência da hipertensão arterial na população em estudo  

 1.1. Enquadramento 

 Durante a realização do meu estágio em farmácia comunitária pude deparar-me, 

diariamente, com a vontade dos utentes para realização da medição dos seus valores de tensão 

arterial. A população local apresentava uma enorme preocupação com estes valores. Como tal, 

decidi fazer um pequeno estudo estatístico, por forma a perceber a quantidade de população 

local que sofre de hipertensão arterial. Com a realização deste estudo, consegui informar-me 

melhor sobre esta patologia e, durante os atendimentos, pude fazer um melhor aconselhamento 

adaptado a cada utente, tendo em conta a sua alimentação e capacidade física, aconselhando-

o sempre sobre medidas não farmacológicas a tomar. 

 1.2. Objetivos  

 O principal objetivo com o desenvolvimento deste tema foi determinar a prevalência de 

indivíduos hipertensos de entre os utentes da FM. 

 1.3. Hipertensão arterial 

 A hipertensão arterial representa um problema de saúde grave em Portugal e no mundo, 

sendo considerado o principal fator de risco para a ocorrência de doenças cardiovasculares e 

cerebrovasculares, como o acidente vascular cerebral ou o enfarte agudo do miocárdio. [24] 

 A tensão arterial pode ser definida como a pressão ou força exercida pelo fluxo 

sanguíneo nas paredes das artérias. A tensão arterial pode ser dividida em pressão arterial 

sistólica, quando o coração contrai e, pressão arterial diastólica, quando o coração relaxa.  

Segundo a Sociedade Portuguesa de Hipertensão, considera-se um individuo hipertenso quando 

a sua tensão arterial sistólica está acima de 140 mmHg e a tensão arterial diastólica acima de 

90 mmHg. [24] [26] 
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Tabela 2 - Classificação dos níveis de tensão arterial. Adaptado de Guidelines de 2013 da ESH/ESC para o 

Tratamento da Hipertensão Arterial [26] 

 

 

 

 
 

 

 

 

  1.3.1. Epidemiologia 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde, a hipertensão é responsável por cerca de 

9,4 milhões de mortes por ano. A hipertensão é assim responsável por 45% das mortes que 

ocorrem devido a cardiomiopatias isquémicas e, por 50% das mortes por acidente vascular 

cerebral. [34] A máxima prevalência de hipertensão é registada na região africana, ao invés que 

a região americana apresenta a menor prevalência.  

 Nas últimas décadas, a prevalência da hipertensão no mundo tem vindo a aumentar, 

passando de 600 milhões de pessoas afetadas em 1980, para 1000 milhões de pessoas afetadas 

em 2008. Isto pode dever-se a um envelhecimento progressivo da população, e a fatores de risco 

relacionados com comportamentos, como consumo de sal e álcool, tabagismo, excesso de peso 

e falta de atividade física. [34] 

 A hipertensão arterial em Portugal apresenta uma taxa de prevalência de 29,1%, sendo 

mais alta no sexo feminino (31,8%) do que no sexo masculino (26%). São também as mulheres 

aquelas que apresentam um melhor controlo da hipertensão. [35] 

  1.3.2. Etiologia  

 A hipertensão arterial pode ser classificada em hipertensão essencial ou primária e em 

hipertensão secundária. [36] 

 A hipertensão arterial essencial é o resultado de um conjunto de fatores que diversas 

ordens, sejam eles fatores hereditários, ambientais ou do estilo de vida. Apesar dos fatores 

hereditários não poderem ser modificáveis, os fatores ambientais e de estilo de vida podem ser 

alterados. O estilo de vida desempenha um papel crucial neste tipo de hipertensão, assim como 

numa panóplia de outras doenças, como é o caso da diabetes. Os indivíduos mais suscetíveis 

ao aparecimento de hipertensão arterial devem ter cuidado com o excesso de consumo de sal, 

excesso de peso, consumo de bebidas alcoólicas e o tabagismo. [36] 

Categoria Sistólica (mmHg)  Diastólica (mmHg) 

Normal <120 e <80 

Ótima 120-129 e/ ou 80-84 

Normal alta 130-139 e/ ou 85-89 

Hipertensão de grau I 140-159 e/ ou 90-99 

Hipertensão de grau II 160-179 e/ ou 100-109 

Hipertensão de grau III ≥ 180 e/ ou ≥ 110 

Hipertensão sistólica isolada ≥ 140 e < 90 
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 Na hipertensão arterial secundária, o aumento da tensão arterial, tem uma causa bem 

definida. De entre as causas mais importantes, salientam-se as doenças renais, doenças 

endócrinas e o consumo de anticoncecionais orais. De entre as doenças renais, salientam-se as 

doenças do parênquima renal, por serem as mais comuns, já a estenose da artéria renal é uma 

causa mais rara. As doenças endócrinas não são frequentemente motivo de hipertensão arterial, 

no entanto, o excesso de produção hormonal por parte das glândulas suprarrenais, leva ao 

hiperaldosteronismo primário ou à síndrome de Cushing. [36] 

  1.3.3. Tratamento não farmacológico 

 A adoção de um estilo de vida saudável é capaz de baixar os níveis de tensão arterial 

até níveis considerados normais, assim como é capaz de reduzir os níveis de colesterol total, 

aumento o colesterol HDL e ajudar a controlar os valores de glicémia. 

 Portugal apresentava, até há poucos anos, um excesso de consumo de sal, 

relativamente a outros países da Europa e, sabe-se que este consumo de sal era diretamente 

proporcional aos valores de tensão arterial. No que toca ao excesso de peso, sabe-se que 

indivíduos com sobrepeso ou obesidade apresentam também valores mais altos de hipertensão 

arterial, e que uma perda de 5kg representa uma descida de 10mmHg na tensão arterial sistólica 

e 5mmHg na tensão arterial diastólica, reduzindo a risco cardiovascular. Sabe-se também que o 

consumo de álcool aumenta a tensão arterial. Quanto ao exercício físico, para alem de ajudar a 

reduzir a pressão arterial, ajuda à perda de peso e aumento o valor do colesterol HDL, reduzindo 

o risco cardiovascular. O tabaco para além de aumentar a tensão arterial, promove a oxidação 

das partículas responsáveis pela formação das placas ateroscleróticas, promovendo a 

deterioração das artérias. [26] [36] 

 De acordo com a DGS, as principais alterações no estilo de vida do doente são:  

 ● adoção de uma alimentação equilibrada a nível nutricional, com o consumo de frutas, 

verduras, legumes e leguminosas e uma baixa ingestão de gorduras saturadas; [37] 

 ● prática regular de exercício físico, entre 4 a 7 vezes por semana, durante 30-60 

minutos; [37] 

 ● manutenção de um peso corporal normal, com o índice de massa corporal entre 18,5 

e 25 e o perímetro abdominal abaixo dos 94 cm no homem e abaixo dos 80 cm na mulher; [37] 

 ● redução do consumo de álcool; [37] 

 ● redução da ingestão de sal para 5,8 g de sal por dia; [37] 

 ● cessação tabágica. [37] 

  1.3.4. Tratamento farmacológico 

 Quando o tratamento não farmacológico não consegue fazer um controlo adequado da 

tensão arterial, recorre-se ao tratamento farmacológico. Este tipo de tratamento não tem 
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potencial para curar a hipertensão arterial, apenas se limita a controlar os valores de pressão 

arterial. O principal objetivo da terapêutica farmacológica é o controlo da tensão arterial, 

utilizando o menor número de fármacos possíveis, na menor dose. No entanto, a terapêutica 

farmacológica anti hipertensora é grande parte das vezes usada em combinação. [36] 

 As mais recentes recomendações garantem que tanto os diuréticos, como os 

betabloqueadores, os antagonistas do cálcio, os inibidores da enzima de conversão da 

angiotensina e os bloqueadores dos recetores da angiotensina são adequados para o início e 

manutenção do tratamento anti-hipertensivo, quer em monoterapia quer em combinação. [36] 

 Os fármacos diuréticos causam uma depleção das reservas de sódio. Inicialmente, 

reduzem a tensão arterial por reduzirem o volume sanguíneo e o débito cardíaco. Estes fármacos 

podem levar a um aumento da resistência vascular periférica, isto porque o sódio aumenta a 

rigidez dos vasos e a reatividade neural, resultado de uma alteração na troca do sódio/cálcio, 

com consequente aumento do cálcio intracelular. Os diuréticos são efetivos na redução da tensão 

arterial entre 10 a 15 mmHg e podem ser utilizados isoladamente, salvo em casos mais graves, 

em que são usados em combinação com vasodilatadores e simpaticoplégicos. Estas duas 

classes de fármacos reduzem a responsividade vascular e, a tensão arterial torna-se sensível 

apenas ao volume sanguíneo. Dentro da classe de fármacos diuréticos, podemos dividi-los em: 

inibidores da anidrase carbónica, diuréticos tiazídicos, diuréticos poupadores de potássio, 

diuréticos da ansa e diuréticos osmóticos. [38] 

Tabela 3 - Mecanismo de ação dos anti-hipertensores diuréticos. [38] [39] 

Classe de diuréticos Mecanismo de ação 

Inibidores da anidrase carbónica 

(exemplo: acetazolamida; brinzolamida; 

dorzolamida) 

Bloqueiam a reabsorção de bicarbonato de 

sódio no túbulo proximal, causando diurese 

de NaHCO3, diminuindo as reservas 

corporais totais de bicarbonato. 

Diuréticos tiazídicos 

(exemplo: hidroclorotiazida; indapamida) 

Inibem o co-transportador Na+/Cl-, 

aumentando a excreção de Na+ e Cl- e 

aumentado a reabsorção de Ca2+. 

Diuréticos poupadores de potássio 

(exemplo: amilorida, espironolactona) 

Antagonistas dos recetores da aldosterona: 

inibem a ligação da aldosterona a recetores 

mineralocorticoides, inibindo a síntese de 

proteínas induzidas pela aldosterona. 

Não antagonistas da aldosterona: bloqueiam 

os canais de Na+ na porção final do tubo 

distal e no ducto coletor, diminuindo a 

secreção de K+ e H+. 

Diuréticos da ansa 

(exemplo: furosemida; ácido etacrinico) 

Inibem o co-transportador Na+/K+/2Cl- na 

porção ascendente da ansa de Henle, 
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inibindo a reabsorção de Na, o que aumenta 

a osmolaridade do fluido e diminui a 

reabsorção tubular de água, aumentando a 

diurese. 

Diuréticos osmóticos 

(exemplo: manitol e glicerol) 

Diminuição da reabsorção do fluido tubular a 

nível da ansa de Henle e túbulo proximal, 

aumentando o volume urinário e, reduzindo a 

reabsorção de Na+. 

 

 Os bloqueadores dos canais de cálcio (exemplo: verapamilo; dialtiazem) para além de 

efeitos antianginosos e antiarrítmicos, também reduzem a resistência vascular periférica e a 

hipertensão arterial. Estes fármacos atuam através da inibição do fluxo de cálcio através dos 

canais de cálcio existentes na musculatura vascular e cardíaca. Isto causa uma dilatação dos 

vasos sanguíneos, reduzindo a resistência vascular periférica com consequente redução da 

tensão arterial. [38] 

 Os inibidores da enzima conversora da angiotensina (exemplo: captopril; lisinopril) 

inibem a enzima conversora que hidrolisa a angiotensina I em angiotensina II e inativa a 

bradicinina. Estes fármacos reduzem a tensão arterial por reduzirem a resistência vascular 

periférica. [38] 

 Os agentes bloqueadores do recetor da angiotensina (exemplo: losartan; valsartan) 

inibem o recetor da angiotensina II, sem exercerem qualquer efeito sobre a bradicinina, sendo 

por isso mais seletivos. Estes fármacos têm um potencial de inibição mais completo, porque 

existem mais enzimas capazes de produzir angiotensina II. [38] 

 Os fármacos betabloqueadores (exemplo: propranolol) fazem uma inibição dos recetores 

β, reduzindo a forca cardíaca e a resistência vascular periférica, diminuindo a tensão arterial. [38] 

  1.3.5. Condições de Medição  

 Em cada atendimento do utente para medição da pressão arterial, devem-se realizar 

duas medições, tendo o cuidado de as distar um a dois minutos no tempo. O resultado a registar 

deverá ser o mais baixo dos valores obtidos. Caso os valores obtidos sejam muito discrepantes, 

deve-se ter o cuidado de realizar uma terceira medição e tomar nota deste facto.  

 A medição da pressão arterial pode ser feita com recurso a diferentes dispositivos. 

Atualmente só são recomendados os esfigmomanómetros aneróides e de mercúrio e os 

dispositivos osciloscópicos de braço. [40] 

 Os esfigmomanómetros aneróides, apesar de muito usados, tornam-se imprecisos com 

o uso, tornando-se necessário uma calibração e validação dos mesmos de tempos a tempos. Os 

esfigmomanómetros de mercúrio são os dispositivos mais antigos e foram aqueles que 

permitiram definir as bases da estratificação do risco cardiovascular. Apesar disto, estes 
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dispositivos também estão sujeitos a imprecisões, sejam elas, erros de observação, preferência 

pessoal por algarismos ou algumas dificuldades de audição. [40] 

 Os dispositivos osciloscópicos de braço são convenientes, fáceis de usar e adequados 

para situações de auto-medição. [40] 

Tabela 4 - Cuidados a ter na medição da pressão arterial 

Cuidados a ter na medição da pressão arterial: [26][41] 

Permitir que o doente se sente durante 5 minutos antes da medição; 

Usar uma braçadeira de tamanho adequado ao diâmetro do braço do utente; 

Garantir que o doente tem o braço desnudado; 

Garantir que o utente não fumou nem consumiu bebidas estimulantes na última hora; 

Manter as costas e o braço da medição apoiados; 

Manter as pernas descruzadas; 

Garantir que o utente não fala durante a medição; 

Ter a braçadeira ao nível do coração 

Fazer a medição num ambiente calmo e acolhedor; 

 1.4. Tratamento e recolha dos dados obtidos ao longo do estágio 

  1.4.1. Valores de Tensão Arterial na população 

 Após análise dos dados recolhidos ao longo do período de estágio, foi possível constatar 

que 60% da população era hipertensa, desta percentagem fazem parte os indivíduos com 

hipertensão de grau I, II e III e por indivíduos com hipertensão sistólica isolada. Alem disso, cerca 

de 10% da população encontrava-se com valores de tensão normal alta, constituindo este um 

estágio de pré-hipertensão.  

22,9%

7,3%

10,4%
31,3%

12,5%

1,0%

14,6%

Tensão Normal

Tensão Ótima

Tensão Normal Alta

Hipertensão Grau I

Hipertensão Grau II

Hipertensão Grau III

Hipertensão Sistólica Isolada

Figura 1 -  Distribuição dos níveis de tensão arterial na população em estudo 
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 Analisando os dados obtidos por sexo, na figura 2 e 3, constatou-se que dentro do sexo 

feminino, cerca de 52% da população é hipertensa. Já no sexo masculino, este valor ronda os 

59%. Estes valores são contrários aos dados epidemiológicos mais recentes, que referiam ser 

no sexo feminino que se observam o maior número de doentes hipertensos. Apesar disto, ambos 

os sexos apresentam imensas semelhanças no que toca à prevalência de cada classe de 

hipertensão, podendo isto dever-se a uma amostra reduzida da população analisada, cerca de 

90 indivíduos. 

 

 Durante as inúmeras medições de tensão arterial foram dados inúmeros conselhos e 

explicações sobre a doença, salientando que a hipertensão arterial é uma doença silenciosa e, 
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Figura 2 - Distribuição dos níveis de tensão arterial no sexo feminino 

Figura 3 - Distribuição dos níveis de tensão arterial no sexo masculino 
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como tal não apresenta nenhuma sintomatologia. Para isso, é bastante importante a medição 

regular da pressão arterial, bem como a adoção de inúmeras medidas não farmacológicas, como 

o controle alimentar e o exercício físico para ajudar na manutenção de uma tensão arterial 

normalizada.  

 1.5. Conclusão 

 A hipertensão arterial representa um dos mais importantes fatores de risco para o 

surgimento de determinados eventos cerebrovasculares, nomeadamente acidente vascular 

cerebral e enfarte agudo do miocárdio. Por isto mesmo e, visto tratar-se de uma doença 

assintomática é essencial a medição regular dos níveis de tensão arterial, para proceder a 

medidas adequada.  

 Após análise dos resultados obtidos, conclui-se que grande parte da população estudada 

é hipertensa, sendo que neste grupo de indivíduos, a hipertensão é mais prevalente no sexo 

masculino do que no sexo feminino.  

 Durante o meu estágio curricular, pude aperceber-me da preocupação generalizada da 

população por este assunto, devido aos inúmeros pedidos para medição da pressão arterial. 

Consoante o valor obtido foi sempre fornecida informação ao utente, nomeadamente no que toca 

às medidas não farmacológicas a tomar. O farmacêutico como profissional de saúde próximo do 

utente consegue também fazer um acompanhamento do utente, promovendo uma medição mais 

regular e percebendo a evolução da doença.  

2. Micoses nos pés 

 2.1. Enquadramento 

 As micoses dos pés representam um problema comum de saúde pública. Apesar de 

grande parte da população encarar as micoses como um problema apenas estético, existe uma 

preocupação cada vez maior em relação a este tipo de questão. A população tem cada vez mais 

consciência do caráter contagioso das micoses, tentando evitar ao máximo a sua propagação. 

 Com o aproximar dos meses quentes e de verão, a população acresce os seus cuidados 

com os pés, procurando soluções para a resolução das suas micoses nos pés. 

 Durante o atendimento ao público, fui inúmeras vezes confrontada com questões sobre 

as micoses dos pés e sobre os melhores produtos para tratamento dos mesmos. Além disso, 

existe nas proximidades da FM um consultório de podologia, como tal, eram frequentes as 

recomendações que chegavam à farmácia sobre produtos antimicóticos.  

 O tratamento deste tipo de infeção fúngica é geralmente demorado, cabendo por isso ao 

farmacêutico, fornecer toda a informação que ajudará na adesão e cumprimento do esquema 

terapêutico, evitando recidivas e resistências.  
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 2.2. Objetivo 

 O desenvolvimento deste tema sobre micoses nos pés, em particular sobre as tinhas do 

pé e as onicomicoses, culminou na criação de um panfleto informativo (anexo 11) que foi 

devidamente distribuído pelos utentes. O panfleto faz uma alusão de forma muito simplificada às 

micoses nos pés, nomeadamente o que são, os seus sintomas e quais os cuidados a ter para 

prevenir o aparecimento das mesmas. O panfleto elaborado encontra-se em anexo. 

 2.3. Infeções fúngicas nos pés 

 As micoses são infeções causadas por fungos que podem afetar a pele, unhas e o couro 

cabeludo. De entre as infeções fúngicas mais comuns localizadas nos pés, destaca-se a tinha 

do pé, também conhecida como pé-de-atleta e as onicomicoses, localizadas nas unhas. Os 

principais organismos causadores das micoses nos pés são os fungos dermatófitos. [43] 

  2.3.1. Tinha do pé 

 A tinha do pé ou tinea pedis ou pé-de-atleta é uma infeção fúngica do pé que afeta 

sobretudo a planta do pé e os espaços interdigitais [44], causada essencialmente por fungos 

dermatófitos como o Epidermophytum floccosum e o Trichophytum rubrum e Trichophyton 

mentagrophytes. No entanto, as tinhas dos pés podem ser causadas fungos não-dermatófitos 

como o Scytalidium dimidiatum, Scytalidium hyalinum e algumas espécies de Candida[45]. 

Acredita-se que cerca de 70% da população mundial esteja afetada com pé-de-atleta, sendo que 

afeta mais o sexo masculino. [46] 

 Os dermatófitos têm a capacidade de invadir a queratina da zona superficial da pele, 

usando para isso, enzimas apropriadas, as queratinases. As paredes das células dos fungos são 

ricas em mananos, polissacarídeos formados por um polímero linear de manoses, que têm a 

capacidade de inibir a resposta imunitária do indivíduo. As tinhas do pé são mais frequentes nos 

meses de verão e afetam sobretudo indivíduos utilizadores de piscinas e instalações desportivas 

públicas. [45] 

 Este tipo de infeção é altamente contagioso podendo transmitir-se por contacto direto ou 

indireto, como é o caso de utilização de meias, calçado ou toalhas contaminadas. Existem alguns 

fatores que predispõe para o aparecimento da tinha do pé, dos quais se destacam o trauma 

crónico dos pés que surge em atletas de corrida, o calor, a humidade, o uso de calçado oclusivo 

que impede a perda de calor e a evaporação da humidade e, ainda uma depressão do sistema 

imune. [44] 

 Clinicamente, a tinha do pé pode diferenciar-se em diferentes formas, nomeadamente a 

forma crónica intertriginosa, a forma crónica hiperqueratósica, a forma vesicular e a forma aguda 

ulcerativa. [44] 

 A forma crónica intertriginosa é a forma mais comum, caracterizando-se por uma 

descamação e ou maceração nos espaços e pregas interdigitais que pode culminar com 

fissuração da prega. Isto acontece geralmente no terceiro e quarto espaço interdigital. Poderá 
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ocorrer uma infeção bacteriana secundária por organismos gram-positivos e gram-negativo, 

provocando dor, odor, erosão, maceração e hiperqueratose. [44] [47] 

 A forma crónica hiperqueratósica, mais comummente conhecida por como tinha do pé 

tipo “mocassim”, caracteriza-se por um eritema discreto e hiperqueratose na planta do pé, 

superfícies dorsais e calcanhar. Este tipo de tinha do pé é muito resistente a tratamento e é 

causado geralmente pelo Tricophytum rubrum. [44] [47] 

 Uma outra forma de tinha do pé é a forma vesicular. Esta forma é usualmente causada 

por Tricophytum mentagrophytes. Na forma vesicular surgem geralmente vesículas ou vesículo-

pústulas no peito do pé e na superfície plantar, podendo ser observadas algumas escamas. A 

forma vesicular é sintomática no verão e clinicamente irrelevante durante os meses de inverno. 

[44] [47] 

 Por último, existe ainda a forma aguda ulcerativa que surge acompanhada de ulcerações 

maceradas e exsudativas na planta do pé, hiperqueratose e um forte odor. Quando surge uma 

sobreinfeção por gram-negativos, as lesões podem tornar-se extremamente dolorosas, 

impedindo o doente de caminhar. [44] [47] 

 O tratamento da tinha do pé visa curar a infeção fúngica, evitar o reaparecimento da 

infeção e promover o alivio sintomático. O tratamento é essencialmente por via tópica, podendo 

em casos mais raros e mais graves ser usado o tratamento por via oral. [44] 

 O tratamento da tinha do pé é geralmente muito demorado, por isso, os utentes tendem 

a interromper o mesmo quando os sintomas diminuem, o que acontece antes de a infeção ter 

sido completamente erradicada. É importante o papel do farmacêutico para incentivar o 

cumprimento do esquema terapêutico até ao fim, por forma a evitar o aparecimento de 

resistências. 

  2.3.2. Onicomicoses 

 As onicomicoses, também conhecidas como tinea unguium, estão entre as condições 

crónicas e mais comuns que afetam as unhas, tendo uma prevalência de 23% na Europa. Estas 

infeções podem afetar as unhas das mãos e/ou dos pés, sendo mais frequentes nos pés. As 

onicomicoses tornam as unhas cada vez mais finas, frágeis, com uma coloração amarela ou 

esbranquiçada, tornando-se desagradáveis do ponto de vista estético. Do ponto de vista 

funcional, estas infeções podem limitar o uso de determinado calçado e meias, causar dor e 

desconforto, parestesias e perda de destreza. [48] [49] [50] 

 Os principais organismos causadores são o Trichophytum rubrum e o Trichophytum 

mentagrophytes, no entanto, alguns organismos não-dermatófitos, como o Fusarium, e algumas 

espécies de Candida também podem estar na origem destas micoses. [48] 

 As onicomicoses podem subdividir-se em cinco tipos: 
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 ● onicomicose subungueal distal lateral: é a forma mais frequente. Esta infeção começa 

nas extremidades laterais da unha, através de fissuras da pele, acabando por causar 

hiperqueratose e onicólise. Poderá ter um início uni ou bilateral, progredindo até afetar toda a 

unha, que se torna frágil, distrófica, amarelada e quebradiça. É frequente a infeção simultânea 

do tecido subjacente à unha; [49] [51] 

 ● onicomicose superficial branca: este tipo é exclusivo das unhas dos pés. Caracteriza-

se pelo aparecimento de pequenas manchas brancas, espalhadas pela unha, e com partes da 

unha em pó. A unha torna-se áspera e rugosa e desfaz-se muito facilmente. Não é frequente a 

ocorrência de onicólise; [49] [51] 

 ● onicomicose subungueal proximal: é caracterizada por uma leuconíquia na zona 

proximal do leito da unha que acompanha o crescimento da unha até à zona distal da mesma. 

Neste tipo, a infeção dá-se pela cutícula, resultando numa acumulação de resíduos neste local, 

causando onicólise; [49] [51] 

 ● onicomicose endonyx: é extremamente rara. Caracterizada por uma descoloração 

esbranquiçada do leito da unha e pelo aparecimento de cortes lamelares na unha. Não causa 

onicólise nem hiperqueratose; [49] [51] 

 ● onicomicose por Candida, pode ser dividida em mais quatro formas: 

  ● A onicomicose paroníquia com distrofia secundária da unha surge 

normalmente em indivíduos cujas ocupações envolvem humidade. Os constantes contactos com 

água e/ou possíveis reações alérgicas a alimentos causam o descolamento da cutícula do corpo 

da unha. Isto cria uma possível porta de entrada dos microrganismos para o espaço subcuticular. 

As consequentes infeções e/ou inflamações da unha conduzem a distrofia proximal da mesma. 

[51] 

  ● A infeção distal da unha é rara e normalmente, todos os indivíduos com esta 

condição sofrem do fenómeno de Raynaud ou outro tipo de insuficiência vascular. No entanto, 

ainda não esta completamente compreendido se é o problema vascular que dá origem à onicólise 

ou se é a infeção em si. Este tipo de infeção é clinicamente difícil de distinguir da onicomicose 

subungueal distal lateral, sendo que as únicas diferenças residem na ausência de envolvimento 

das unhas dos pés e um menor grau de hiperqueratose neste caso. [51] 

  ● A candidíase mucocutânea crónica apresenta uma etiologia multifatorial, o que 

conduz a uma imunidade mediada por células reduzida. Os sinais clínicos neste caso variam 

consoante o grau de imunossupressão, sendo que nos casos mais graves surge um grande 

espessamento da unha. [51] 

  ● A candidíase secundária, como o próprio nome indica surge após outras 

patologias que afetem as unhas como é o caso da psoríase. [51] 
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 Qualquer um destes tipos de onicomicoses descritos, podem evoluir para uma distrofia 

total da unha em que o corpo da unha fica totalmente destruído. [51] 

 As onicomicoses devem ser consideradas um problema sério de saúde e, devem ser 

tratadas para evitar o desenvolvimento de complicações, ter em consideração a saúde pública e 

o seu efeito na qualidade de vida. [51] 

  2.3.3. Tratamento das Micoses dos Pés 

 O tratamento das micoses do pé, sejam elas onicomicoses ou tinhas dos pés, poderá 

dividir-se em dois tipos:  tratamento não farmacológico e tratamento farmacológico.  

 As medidas não farmacológicas no tratamento das micoses dos pés são importantes 

para evitar a disseminação do fungo, como tal, devem ter-se alguns cuidados como: 

 ● manter a pele seca; 

 ● evitar coçar ou mexer nas lesões dos pés; 

 ● usar meias de algodão; 

 ● usar calçado que permite manter o pé fresco e seco; 

 ● evitar andar descalço em locais públicos; 

 ● lavar as meias e o calçado de pessoas infetadas separadamente; 

 ● usar pós não-medicamentosos como o pó talco para ajudar a absorver a humidade; [52] 

[53] 

 O tratamento farmacológico da tinha do pé é feito, geralmente, com recurso a tratamento 

tópico, usando uma inúmera variedade de formas farmacêuticas como, cremes, pomadas, 

loções, pós, géis, soluções ou sprays. Normalmente, os cremes, as pomadas e as soluções são 

mais efetivos, pois podem ser massajados na área afetada, o que facilita a sua libertação da 

substância ativa na epiderme e, posterior contacto com o fungo. Já o tratamento farmacológico 

das onicomicoses recorre a soluções cutâneas, vernizes medicamentosos e terapêutica por via 

oral. O principal objetivo destes tratamentos é a erradicação ou a inibição do crescimento do 

fungo causador da infeção. Existem algumas classes de fármacos que são comummente usados 

nestas afeções, como é o caso dos azóis e das alilaminas. São também usados fármacos como 

o ciclopirox e a amorolfina. [44] 

 Os azóis podem subdividir-se em imidazóis ou triazóis. O seu mecanismo de ação passa 

por inibir enzimas dependentes do citocromo P450 para funcionar, isto resulta numa inibição da 

biossíntese do ergosterol, importante para a manutenção e função da membrana celular fúngica. 

[54]. Os derivados do imidazol, de que é exemplo, o cetoconazol, miconazol, econazol e 

clotrimazol são usados maioritariamente por via tópica e são muito efetivos na forma 

intertriginosa [44]. Como exemplo dos triazóis temos o itraconazol e o fluconazol, ambos usados 

e autorizados pelo INFARMED, I.P. apenas para uso sistémico. A forma crónica hiperqueratósica 
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e a forma vesicular da tinea pedis tendem a ser mais resistentes ao tratamento tópico, o que 

pode conduzir a uma necessidade de tratamento sistémico. O cetoconazol tem sido 

frequentemente associado a uma toxicidade hepática fatal logo, logo o risco/ benefício deve ser 

devidamente analisado. Outros fármacos usados por via oral como o fluconazol e o itraconazol 

não têm sido tão apontados como causadores de hepatotoxicidade, no entanto, o seu uso deve 

requerer alguma vigilância. Para além disto, há que ter cuidado com possíveis interações 

medicamentosas decorrentes do uso concomitante destes fármacos e, de outros que sejam 

metabolizados pela CYP2C9, CYP3A4 e CYP2C19. O itraconazol e o fluconazol podem ser 

usados, por via oral, para o tratamento das onicomicoses. [55] [56] 

 Outra classe de fármacos muito usada no tratamento da tinea pedis são as alilaminas, 

de que é representativa de classe a terbinafina. Para além da terbinafina, a naftifina também 

pertence à classe das alilaminas, no entanto, não é comercializada em Portugal. Este grupo de 

antifúngicos interfere com a síntese com síntese do ergosterol inibindo a esqualeno-epoxidase. 

As alilaminas são altamente seletivas para a esqualeno-epoxidase fúngica, não interferindo com 

a síntese de colesterol nos mamíferos [54]. A terbinafina está disponível em Portugal em forma de 

comprimidos, creme, gel e solução cutânea. A terbinafina tem-se mostrado muito eficaz, tanto 

por via tópica como por via oral, quando comparada com outros fármacos, no entanto, apresenta 

hepatotoxicidade. [44] [57 Por isso mesmo, está desaconselhado o seu uso em doentes com 

doença hepática e recomendam-se testes da função hepática regulares. A terbinafina é um 

inibidor da CYP2D6, logo o uso simultâneo deste fármaco per os, e de outros que sejam 

metabolizados por esta via requer cuidados acrescidos. Não obstante, a terbinafina é eficaz no 

tratamento das onicomicoses causadas por fungos dermatófitos. [57]  

 A amorolfina, uma morfolina antifúngica, tem a capacidade de inibir a síntese do 

ergosterol, no entanto, atua numa etapa diferente das alilaminas e dos azóis. Este fármaco tem 

a capacidade de inibir duas enzimas envolvidas na biossíntese do ergosterol, a delta-14-redutase 

e delta-7-delta-8-isomerase. Isto faz com que sejam incorporados esteróis diferentes na 

membrana, causando alterações na permeabilidade da membrana e, consequente, morte 

celular. A amorolfina apresenta atividade fungistática e fungicida contra dermatófitos, leveduras, 

bolores e fungos dimórficos. Este fármaco encontra-se disponível na forma de creme e verniz 

para as unhas medicamentoso. [58] 

 O ciclopirox pertencente à classe das hidroxipiridonas apresenta um mecanismo de ação 

completamente distinto dos antifúngicos anteriormente descritos. Este fármaco apresenta um 

perfil antifúngico alargado, sendo eficaz contra quase todos os dermatófitos, leveduras e bolores 

clinicamente importantes. O ciclopirox apresenta uma elevada afinidade para catiões metálicos 

trivalentes, inibindo todas as enzimas dependentes dos mesmos. As enzimas em questão são 

responsáveis pela degradação dos peróxidos existentes dentro das células fúngicas. Este 

mecanismo tem um potencial muito baixo para desenvolvimento de resistências [59]. O ciclopirox 

e o seu respetivo sal, o ciclopirox olamina, estão disponíveis em inúmeras formas farmacêuticas 

no nosso país, como verniz medicamentoso, creme, pó, solução cutânea e shampoo.  
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 Descobriu-se, mais recentemente, um novo fármaco, o tavaborole, um composto que 

contém boro na sua constituição e que apresenta atividade antifúngica contra dermatófitos, 

bolores ou leveduras. Este composto apresenta baixo peso molecular, grande solubilidade em 

água e mantém as suas propriedades antifúngicas na presença de 5% de queratina. O seu 

mecanismo de ação passa por se ligar ao ácido ribonucleico de transferência (ARN-t) no local 

de edição. O ARN-t fica então retido neste local, o que impede a síntese de ARN-t carregado de 

leucina, suprimindo por fim a atividade fúngica [60]. O tavaborole já foi aprovado pela U. S. Food 

and Drug Administration (FDA) para comercialização nos Estados Unidos da América.  

 Atualmente, o tratamento das onicomicoses poderá passar por tratamentos usando 

dispositivos como é o caso do tratamento a laser, terapia fotodinâmica, da iontoforese e dos 

ultrassons. O tratamento a laser apenas está aprovado para fins cosméticos, não apresentando 

eficácia na erradicação do fungo. A terapia foto dinâmica já demonstrou resultados em alguns 

casos, nesta técnica é irradiada protoporfirina para a hifa do fungo, causando dano celular. A 

iontoforese, ou o uso de qualquer outra corrente elétrica facilita a absorção do fármaco através 

da unha, tendo já demonstrado alguma eficácia em estudos conduzidos em unhas de cadáveres. 

Por fim, os ultrassons apesar de já terem demonstrado atividade fungistática, requerem o uso de 

dispositivos e técnicas complexas e dispendiosas. [50] 

 2.4. Conclusão   

 As micoses nos pés, sejam elas a tinea pedis ou a tinea unguium, são quase sempre 

encaradas pela população como um problema estético e, não como um problema de saúde. 

Como tal, a população desvaloriza muitas vezes a necessidade de um tratamento correto e 

adequado. Apesar disto, as micoses nos pés podem causar aos indivíduos alguns 

constrangimentos, afetando muitas vezes a sua autoestima e, em casos mais graves, afetar a 

sua mobilidade e o seu dia-a-dia.  

 Para o correto tratamento desta patologia, é importante perceber qual o organismo 

causador e qual o tipo de micose, por forma a personalizar a terapêutica. Esta terapêutica poderá 

ser feita por via tópica ou por via sistémica ou uma combinação dos dois e, no caso das 

onicomicoses poderá ainda ser feita com recurso a terapêuticas com dispositivos como o caso 

do laser. Há que ter em atenção que a terapêutica por via sistémica não está isenta de efeitos 

adversos e, como tal, deve ser reservada à prescrição médica. A terapia tópica, apesar de mais 

inócua, é bastante prolongada, o que leva à desistência do doente durante o tratamento. O 

farmacêutico toma aqui um papel especial, pois pode alertar o doente para a necessidade do 

cumprimento posológico e para a existência de medidas não farmacológicas que ajudaram numa 

erradicação do fungo e proteção da saúde pública. 

 A elaboração deste panfleto informativo permitiu-me aumentar o meu conhecimento 

sobre as micoses nos pés, em que consistem e quais as terapêuticas ideais. Ajudou-me num 

melhor aconselhamento dos utentes quando confrontada com estas situações.  
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3. Polimedicação e adesão à terapêutica em idosos 

 3.1. Enquadramento 

 Com as melhorias constantes dos serviços de saúde, com melhores terapêuticas e 

melhores métodos de diagnóstico, a esperança média de vida tem vindo a aumentar, como tal, 

as sociedades ocidentais têm-se tornado cada vez mais envelhecidas. A acompanhar este 

envelhecimento da população, tem aumentado a prevalência de doenças crónicas, que resultam 

num excesso de medicação numa faixa etária mais idosa. Esta polimedicação dos idosos pode 

resultar em esquemas posológicos muito complexos, que levam à não adesão por parte dos 

utentes. Portugal é um dos países da União Europeia em que são consumidos mais 

medicamentos, cerca de 23 embalagens de medicamentos per capita e, cuja despesa associada 

a este facto é maior. [61] 

 3.2. Objetivo 

 Avaliar os níveis de adesão à terapêutica, através da aplicação de um questionário 

(anexo 12), num grupo de indivíduos polimedicados e institucionalizados num centro de dia no 

concelho de Penafiel, na freguesia de Irivo, o Centro Social Paroquial Imaculado Coração de 

Maria de Irivo.  

 3.3. Introdução 

 O aumento da esperança média de vida no Mundo e, em particular, nos países 

desenvolvidos levou ao aparecimento de inúmeras patologias crónicas relacionadas com o 

avançar da idade e, com um impacto major nos orçamentos familiares. É no seguimento disto 

que surge o conceito de polimedicação. A polimedicação pode ser definida como o uso de vários 

medicamentos, em regime de prescrição médica e/ ou automedicação, que podem causar uma 

série de reações adversas ou interações medicamentosas, que resultam por si só, na toma de 

mais medicamentos. [62] 

 É importante salientar que o individuo idoso faz parte de uma população cujos sistemas 

metabólicos como o sistema hepático ou renal já se encontram alterados e, por isso, a utilização 

de um único medicamento pode conduzir a uma série de reações adversas. De salientar que 

estas alterações metabólicas podem também impulsionar a ocorrência de interações com outros 

fármacos ou até bebidas. Existem diversos motivos que podem levar à não adesão à terapêutica 

por parte do idoso, como por exemplo: quantidade de medicamentos a tomar; dificuldades de 

deglutição; medo da doença; baixa autoestima; dificuldades económicas; nível educacional do 

doente; esquemas terapêuticos muito exigentes que envolvem muito empenho do doente; 

esquecimento; supressão do medicamento para ingestão de bebidas alcoólicas. 

 A perceção de uma não adesão à terapêutica por parte do utente é fácil para os 

profissionais de saúde, que o devem discutir com o próprio utente por forma a perceber o seu 

motivo e como o contornar. São muitas as medidas a tomar para ultrapassar esta questão. O 

utente deve ser elucidado quanto ao esquema terapêutico, quanto à indicação terapêutica do 
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fármaco e quanto aos possíveis efeitos secundários. Para alem disso, devem evitar-se esquemas 

terapêuticos que exijam tomas noturnas e em dias alternados, deve evitar-se o fracionamento de 

comprimidos e adequar a forma farmacêutica à capacidade de deglutição do utente.  

 3.4. Metodologia 

 O estudo consistiu na realização de um questionário a cinquenta utentes 

institucionalizados apenas em regime de dia do Centro Social Paroquial Imaculado Coração de 

Maria de Irivo. O questionário realizado encontra-se em anexo e era dividido em duas partes: a 

primeira parte fazia menção aos dados sociodemográficos dos utentes (idade, sexo, estado civil, 

escolaridade, agregado familiar, número de medicamentos tomados diariamente e, se fazia as 

tomas desses medicamentos sozinho ou acompanhado); já a segunda parte do questionário era 

formada por uma escala de adesão aos tratamentos, adaptada de Delgado A.B. et al [63], formada 

por cinco questões, cuja hipótese de resposta ia do “sempre” ao “nunca”. Às respostas eram 

atribuídos números do 1 ao 6, sendo que ao número 1 correspondia a resposta “sempre”; ao 

número 2 correspondia a resposta “quase sempre”; ao número 3 correspondia a resposta “com 

frequência”; ao número 4 correspondia a resposta “por vezes”; ao número 5 correspondia a 

resposta “raramente”; ao número 6 correspondia a resposta “nunca”.  

 3.5. Resultados  

Tabela 5 - Caracterização sociodemográfica dos idosos inquiridos e número de medicamentos prescritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável Categoria Percentagem 

Idade 

[60-70[ 28 

[70-80[ 17 

[80-90[ 44 

90-100[ 10 

Sexo 
Feminino 72 

Masculino 28 

Estado civil 

Casado 11 

Solteiro 22 

Viúvo 17 

Divorciado 50 

Com quem vive 
Sozinho 22 

Acompanhado 78 

Número de medicamentos  

prescritos 

4 61 

5 22 

6 11 

7 6 
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 Os idosos inquiridos revelam que os idosos tinham idades compreendidas entre os 60 e 

os 97 anos de idade, estando a grande maioria na casa dos 80 a 90 anos, o que reflete o já 

falado aumento da esperança média de vida.  

 Após análise dos resultados da tabela 5, também se pode verificar que 72% dos 

inquiridos pertenciam ao sexo feminino, o que também apoia o facto de as mulheres viverem, 

em média, mais anos que o homem.  Grande parte dos idosos inquiridos vive acompanhado, em 

geral, pelos filhos, o que poderá ajudar na adesão dos utentes à terapêutica. Os idosos inquiridos 

tomavam, na sua maioria, 4 medicamentos por dia para tratamento das suas patologias. 

 Analisando a figura 4, é possível verificar que 67% dos inquiridos afirma nunca se 

esquecer de tomar os seus medicamentos, sendo que 22% admite que tal situação acontece 

raramente e 11% afirma que por vezes se esquece dos mesmos.  
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1. Alguma vez se esqueceu de 
tomar os medicamentos para a 

sua doença?

Figura 4 – Distribuição das respostas dos utentes à 

pergunta número 1 do questionário. Legenda: 1- 

sempre; 2-Quase sempre; 3- Com frequência; 4- Por 

vezes; 5- Raramente; 6-Nunca. 
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2. Alguma vez foi descuidado 
com as horas de toma dos 
medicamentos para a sua 

doença?

Figura 5 – Distribuição das respostas dos utentes à 

pergunta número 2 do questionário. Legenda: 1- 

sempre; 2-Quase sempre; 3- Com frequência; 4- Por 

vezes; 5- Raramente; 6-Nunca. 
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3. Alguma vez deixou de tomar 
os medicamentos para a sua 

doença por se ter sentido 
melhor?

Figura 6 – Distribuição das respostas dos utentes à 

pergunta número 3 do questionário. Legenda: 1- 

sempre; 2-Quase sempre; 3- Com frequência; 4- Por 

vezes; 5- Raramente; 6-Nunca. 
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4. Alguma vez deixou de tomar 
os medicamentos para a sua 

doença, por sua iniciativa, por 
se ter sentido pior?

Figura 7 – Distribuição das respostas dos utentes à 

pergunta número 4 do questionário. Legenda: 1- 

sempre; 2-Quase sempre; 3- Com frequência; 4- Por 

vezes; 5- Raramente; 6-Nunca. 
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 Em relação à questão número 2, cujas respostas estão representadas na figura 5, a 

grande maioria dos utentes, cerca de 56% admite nunca tomar a sua medicação fora de horas, 

sendo sempre cumpridores do esquema terapêutico. Já uma menor percentagem dos indivíduos, 

33% e 11% admite, correspondentemente, que raramente e por vezes, se esquecem de tomar a 

medicação a horas. 

 Quando inquiridos sobre o abandono da terapêutica por se terem sentido melhor ou pior, 

grande parte dos inquiridos refere nunca abandonar a sua terapêutica, como pode ser visto na 

figura 6 e 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O padrão de respostas à pergunta 5, como se pode analisar pela figura 8, é totalmente 

diferente do padrão de resposta das outras quatro questões. Aqui, os utentes são inquiridos em 

relação à não adesão ao esquema terapêutico, por não terem na sua posse mais medicamento. 

Cerca de metade da população admitiu que isto acontece (44% + 6%) e, os utentes indicavam 

que isto acontecia, frequentemente, devia a problemas monetários ou a esquecimento.  

 3.6. Conclusão 

 Após análise dos resultados obtidos foi possível constatar que todos os idosos inquiridos 

são aderentes à terapêutica, uma vez que responderam na sua grande maioria das vezes 

“nunca” a todas as questões, indicando, portanto, que não abandonam a sua terapêutica 

qualquer que seja o motivo.  

 Visto que ser polimedicado era critério de seleção dos utentes para responderem ao 

questionário e, terem um esquema terapêutico que envolve pelo menos quatro medicamentos, 

verificou-se que 73% dos utentes tomavam entre 4 a 5 medicamentos por dia. No entanto e, ao 

contrário do que se poderia pensar, não se verificou uma relação entre o número de 

medicamentos prescritos e a adesão dos utentes à terapêutica. Este facto pode ser explicado 

pelo facto de estes doentes estarem institucionalizados.  
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5. Alguma vez interrompeu a 
terapêutica para a sua doença 

por ter deixado acabar os 
medicamentos?

Figura 8 – Distribuição das respostas dos utentes à 
pergunta número 5 do questionário. Legenda: 1- 
sempre; 2-Quase sempre; 3- Com frequência; 4- Por 
vezes; 5- Raramente; 6-Nunca. 
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 Estes doentes fazem as tomas dos medicamentos correspondentes à manhã, ao jantar 

e à noite nas suas casas. No entanto, estas tomas são muitas vezes controladas pelas 

assistentes do centro do dia. O centro de dia faz as preparações individualizadas da medicação 

a cada utente e, em alguns casos, são feitos ajustamentos com o médico do utente por forma a 

fazer as tomas dos medicamentos durante o período do dia que passam na instituição.  

 Assim sendo, conclui-se que a institucionalização dos utentes favorece a adesão do 

utente à terapêutica. Isto pode dever-se a inúmeros fatores, os utentes têm o apoio das auxiliares 

do centro do dia para os relembrarem da toma dos seus medicamentos e, por outro lado, estes 

utentes têm rotinas diárias muito definidas, ajudando-os a lembrar as horas a que devem fazer a 

toma da sua medicação.  
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Anexos 
Anexo 1  

Tabela 6 - Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio 

Semana Datas Atividades 

1 16/01/2017 – 21/01/2017 

Receção de encomendas; Aprovisionamento de 
encomendas; Medição de tensão arterial e 

parâmetros bioquímicos; Controlo dos valores de 
humidade e temperatura. 

2 23/01/2017– 27/01/2017 

Receção de encomendas; Aprovisionamento de 
encomendas; Medição de tensão arterial e 

parâmetros bioquímicos; Controlo dos valores de 
humidade e temperatura. 

3 30/01/2017 – 03/02/2017 

Receção de encomendas; Aprovisionamento de 
encomendas; Medição de tensão arterial e 

parâmetros bioquímicos; Controlo dos valores de 
humidade e temperatura. 

4 06/02/2017 – 10/02/2017 

Receção de encomendas; Aprovisionamento de 
encomendas; Medição de tensão arterial e 

parâmetros bioquímicos; Controlo dos valores de 
humidade e temperatura. 

5 13/02/2017 – 17/02/2017 

Receção de encomendas; Aprovisionamento de 
encomendas; Medição de tensão arterial e 

parâmetros bioquímicos; Controlo dos valores de 
humidade e temperatura; Acompanhamento e 

observação dos atendimentos ao balcão. 

6 20/02/2017 – 24/02/2017 

Receção de encomendas; Aprovisionamento de 
encomendas; Medição de tensão arterial e 

parâmetros bioquímicos; Controlo dos valores de 
humidade e temperatura; Atendimento ao balcão; 

Realização de encomendas via telefónica. 

7 
27/02/2017  

e 
01/03/2017 - 03/03/2017 

Receção de encomendas; Aprovisionamento de 
encomendas; Medição de tensão arterial e 

parâmetros bioquímicos; Controlo dos valores de 
humidade e temperatura; Atendimento ao balcão; 

Realização de encomendas via telefónica 

8 06/03/2017 – 10/03/2017 

Receção de encomendas; Aprovisionamento de 
encomendas; Medição de tensão arterial e 

parâmetros bioquímicos; Controlo dos valores de 
humidade e temperatura; Atendimento ao balcão; 

Realização de encomendas via telefónica. 

9 13/03/2017 – 17/03/2017 

Receção de encomendas; Aprovisionamento de 
encomendas; Medição de tensão arterial e 

parâmetros bioquímicos; Controlo dos valores de 
humidade e temperatura; Atendimento ao balcão; 

Realização de encomendas via telefónica.  

10 20/03/2017 – 24/03/2017 

Receção de encomendas; Aprovisionamento de 
encomendas; Medição de tensão arterial e 

parâmetros bioquímicos; Controlo dos valores de 
humidade e temperatura; Atendimento ao balcão; 

Realização de encomendas via telefónica. 

11 27/03/2017 – 31/03/2017 

Receção de encomendas; Aprovisionamento de 
encomendas; Medição de tensão arterial e 

parâmetros bioquímicos; Controlo dos valores de 
humidade e temperatura; Atendimento ao balcão; 

Realização de encomendas via telefónica. 

12 03/04/2017 – 07/04/2017 
Receção de encomendas; Aprovisionamento de 

encomendas; Medição de tensão arterial e 
parâmetros bioquímicos; Controlo dos valores de 
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humidade e temperatura; Atendimento ao balcão; 
Realização de encomendas via telefónica. 

13 10/04/2017 – 13/04/2017 

Receção de encomendas; Aprovisionamento de 
encomendas; Medição de tensão arterial e 

parâmetros bioquímicos; Controlo dos valores de 
humidade e temperatura; Atendimento ao balcão; 

Realização de encomendas via telefónica. 

14 17/04/2017 

Receção de encomendas; Aprovisionamento de 
encomendas; Medição de tensão arterial e 

parâmetros bioquímicos; Controlo dos valores de 
humidade e temperatura; Atendimento ao balcão; 

Realização de encomendas via telefónica. 

15 
24/04/2017  

e  
26/04/2017-28/04/2017 

Receção de encomendas; Aprovisionamento de 
encomendas; Medição de tensão arterial e 

parâmetros bioquímicos; Controlo dos valores de 
humidade e temperatura; Atendimento ao balcão; 

Realização de encomendas via telefónica. 

16 02/05/2017 – 05/05/2017 

Receção de encomendas; Aprovisionamento de 
encomendas; Medição de tensão arterial e 

parâmetros bioquímicos; Controlo dos valores de 
humidade e temperatura; Atendimento ao balcão; 

Realização de encomendas via telefónica. 

17 
08/05/2017  

e 
10/05/2017 – 12/05/2017 

Receção de encomendas; Aprovisionamento de 
encomendas; Medição de tensão arterial e 

parâmetros bioquímicos; Controlo dos valores de 
humidade e temperatura; Atendimento ao balcão; 

Realização de encomendas via telefónica. 

 

 

Anexo 2  

 

 

Figura 9 - Localização geográfica da Farmácia Miranda 
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Anexo 3  

 

Anexo 4  

 

Figura 11 - Zona dos balcões de atendimento 

 

 

 

Figura 10 - Fachada da Farmácia Miranda 



2016/2017 RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM FARMÁCIA HOSPITALAR – FARMÁCIA MIRANDA | RITA MOREIRA  
 

50 

 

 

Anexo 5  

 

Figura 12 - Gabinete de atendimento personalizado 

 

Anexo 6  

 

Figura 13 - Gabinete de atendimento personalizado 
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Anexo 7  

 

 

Figura 14 - Gabinete do(a) diretor(a) técnico(a) 
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Anexo 8  

Figura 15 - Receita médica manual 
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Anexo 9 

 

Anexo 10 

Figura 16 - Receita médica eletrónica 
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Anexo 10 

  

Figura 17 - Guia de Tratamento 
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Anexo 11 

 

 

Figura 19 - Parte da frente do panfleto informativo 

  

Figura 18 -Parte de trás do panfleto informativo 
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Anexo 12 

 

 

Figura 20 - Questionário aplicado aos utentes inquiridos 
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Resumo 

 A realização do estágio curricular em farmácia hospitalar, juntamente com o estágio 

curricular em farmácia comunitária, representa o culminar de cinco anos de estudo no ciclo de 

estudos: Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas. A unidade curricular Estágio permite 

uma aplicação e consolidação de conceitos e conhecimentos adquiridos ao longo dos cinco anos 

de curso, bem como a aquisição de novas valências. De uma forma geral, a realização do estágio 

curricular em farmácia hospitalar permitiu um conhecimento do papel do farmacêutico a este 

nível.  

 Este relatório de estágio faz uma descrição dos dois meses de estágio passados no 

Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE, mais propriamente na Unidade Hospitalar Padre 

Américo. Neste documento estão descritos os principais procedimentos realizados a nível 

hospitalar e que envolvam o medicamento, desde as aquisições dos produtos, à gestão de stock, 

passando pela dispensa de medicamentos nos vários regimes, farmacotecnia e, chegando à 

farmácia clínica e à qualidade e segurança na farmácia hospitalar. 

 No relatório, estão também descritas as atividades em que tive oportunidade de intervir 

e participar, principalmente, na validação de prescrições médicas, dispensa de medicamentos 

em regime de ambulatório, dispensa de hemoderivados e controlo de stocks.   
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1. Introdução 

 1.1. Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa  
 O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS, EPE) foi oficialmente criado a 28 de 

setembro de 2007, após aprovação pelo Conselho de Ministros a 19 de julho do mesmo ano. O 

CHTS, EPE é formado por duas unidades distintas, a Unidade Hospital Padre Américo (UHPA), que 

constitui a sede do CHTS, EPE e, a Unidade Hospital de Amarante. [1]  

 Por sua vez, a UHPA substitui outras três unidades, o Hospital de Penafiel, o Departamento 

de Psiquiatria e Saúde Mental de Paredes e o Hospital de Paredes. Já a Unidade Hospital de 

Amarante foi criada para substituição do antigo Hospital de São Gonçalo. [1] 

 O CHTS, EPE encontra-se dividido em três edifícios distintos, sendo que o edifício-mãe se 

localiza na UHPA. Os restantes dois edifícios encontram-se em Amarante, sendo um a Unidade 

Hospitalar de São Gonçalo e outro a Santa Casa da Misericórdia de Amarante. [1]  

 Relativamente às instalações do CHTS, EPE, este possui um total de 491 camas no serviço 

de Internamento, 9 salas no Bloco Operatório Central, 4 salas afetas à Cirurgia de Ambulatório e 25 

cadeirões de Hospital de Dia. [1] 

 O CHTS, EPE serve todos os doentes da Região do Vale de Sousa e Baixo Tâmega, mais 

propriamente dos conselhos de Penafiel, Paredes, Lousada, Paços de Ferreira, Marco de 

Canaveses, Amarante, Celorico de Basto, Cinfães, Castelo de Paiva, Felgueiras, Baião e Resende. 

[1]   

 1.2. Serviços farmacêuticos da Unidade Hospital Padre Américo 

  1.2.1. Localização e horário 
 Os Serviços Farmacêuticos (SF) do CHTS, EPE, mais propriamente da UHPA localizam-se 

no piso 1. A sua organização e disposição permite facilitar a receção de encomendas do exterior e 

proceder ao seu posterior armazenamento. Os SF encontram-se próximo de elevadores, o que 

facilita a distribuição dos medicamentos pelos serviços clínicos. Para além disso, os SF encontram-

se munidos de um sistema de vácuo que permite a troca de documentação entre serviços e que é 

usado também para distribuição e devolução de medicamentos de pequeno volume, cuja formulação 

permite o seu envio por este sistema. Estas valências dos SF permitem um apoio clínico a todos os 

serviços clínicos da UHPA. [1] 

 O espaço físico interior dos SF da UHPA encontra-se dividido em inúmeras áreas, tais como: 

[1] 

 ● receção; 

 ● serviços administrativos; 

 ● gabinete do diretor(a) dos SF; 

 ● gabinete de reuniões; 
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 ● sala de trabalhos farmacêuticos; 

 ● copa; 

 ● sala de preparação de medicamentos manipulados;  

 ● sala de ensaios clínicos; 

 ● sala de fracionamento e reembalagem;  

 ● sala de pesagens; 

 ● cofre; 

 ● zona de frigoríficos; 

 ● zona de receção de encomendas; 

 ● armazém geral; 

 ● zona de preparação dos medicamentos para distribuição clássica; 

 ● zona de preparação dos medicamentos para distribuição individual diária em dose unitária; 

 ● zona de dispensa de medicamentos em regime de ambulatório; 

 ● casa-de-banho masculina e feminina. 

 Os SF do CHTS, EPE, em particular da UHPA, funcionam de segunda a sexta-feira das 

8h30 às 17h30 e, ao sábado, das 9h às 13h. Aos domingos e feriados, os SF estão de prevenção 

no horário das 15h às 19h. [1]  

  1.2.2. Recursos humanos 
 Os recursos humanos constituem o meio mais precioso do SF hospitalares, por isso, é 

essencial dotar os SF de profissionais adequados e na quantidade ideal, para que ocorra uma boa 

gestão e um bom funcionamento do serviço. 

 Os recursos humanos dos SF encontram-se divididos em pessoal técnico e em pessoal 

auxiliar. De entre o pessoal técnico da UHPA existem oito farmacêuticos e oito técnicos de 

diagnóstico e terapêutica. Já o pessoal auxiliar é constituído por seis auxiliares de ação médica. 

  1.2.3. Sistema informático 
 A existência de um sistema informático que permita a concentração e o cruzamento de todo 

o fluxo de informação que diariamente chega aos SF e, que ao mesmo tempo, se mostre rápido, 

eficaz e fácil de utilizar, torna-se uma mais valia para o funcionamento dos SF.  

 No CHTS, EPE encontra-se atualmente implementado o software “Companhia Portuguesa 

de Computadores” da Healthcare Solutions® (CPC-HS). Este sistema permite a prescrição on-line, 

a sua posterior validação e, permite ainda uma gestão automatizada dos stocks, possibilitando a 

consulta de todas as entradas e saídas de medicamentos/ produtos farmacêuticos. 
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 Para além disto, é com recurso a este sistema informático que se faz a dispensa de 

medicamentos em regime de ambulatório e a aquisição/ encomenda de medicamentos e de 

produtos farmacêuticos.  

 Este sistema informático é de grande utilidade prática, auxiliando os SF nas suas inúmeras 

tarefas diárias.  

 Os SF deste centro hospitalar têm também acesso ao sistema informático “Sistema de Apoio 

ao Médico” (SAM). O acesso ao SAM permite consultar todo o processo clínico do doente, assim 

como, relatórios de urgência, análises bioquímicas e microbiológicas, a sua história pessoal e 

familiar, a presença ou não de co-morbilidades e ainda a sua medicação habitual domiciliária. [2]  

 Desta forma, o farmacêutico hospitalar consegue perceber melhor toda a envolvência do 

doente e o seu perfil farmacoterapêutico.   

2. Gestão de medicamentos, produtos farmacêuticos ou dispositivos médicos  
 A gestão de medicamentos, produtos farmacêuticos e de dispositivos médicos define-se por 

ser a globalidade de ações que os SF executam por forma a garantir o bom uso e a dispensa dos 

medicamentos nas condições ideias aos doentes do hospital. [3]  

 2.1. Seleção e aquisição de medicamentos, produtos farmacêuticos ou dispositivos 
médicos 
 A seleção de medicamentos a adquirir para o hospital é feita tendo por base o Formulário 

Nacional de Medicamentos (FNM) e acedendo às necessidades dos doentes. A utilização, em cada 

hospital, de medicamentos não incluídos no FNM, depende da inclusão destes em adendas ao FNM. 

O FNM funciona como um orientador da prescrição, no entanto, não restringe a prescrição médica 

de medicamentos e produtos farmacêuticos ausentes do mesmo. As adendas de medicamentos do 

hospital ao FNM são realizadas pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), com base nas 

necessidades terapêuticas dos doentes, não contempladas no FNM, preenchendo, para isso, uma 

requisição (anexo I). [4] [5] [6] [7]  

 A aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos é da responsabilidade do Serviço 

de Aprovisionamento (SA). Este serviço é responsável pela emissão das notas de encomenda, com 

base nos pedidos de compra feitos pelos SF.   

 As necessidades de compras são identificadas e avaliadas pelo Diretor de Serviço (DS) ou 

pelo farmacêutico responsável pelas mesmas, com base em: [2] 

 ● previsões de consumo anual obtidas analisando o histórico do hospital; 

 ● dados estatísticos sobre o consumo de medicamentos em igual período do ano passado; 

 ● stock existente de cada produto; 

 ● capacidade de entrega dos laboratórios fornecedores; 

 ● falhas na reposição por parte dos fornecedores; 
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 ● valores mínimos por nota de encomenda, sob pena de cobrarem portes de encomenda; 

 ● dimensão da embalagem/ custo unitário; 

 ● considerar características farmacoterapêuticas.  

 Anualmente e, de acordo com as necessidades detetadas, o DS indica as previsões de 

consumo anual e informa o SA para que possam ser efetuados concursos de medicamentos com 

base na legislação em vigor. A abertura destes concursos é sempre dependente de uma autorização 

prévia do Conselho de Administração. Depois de recebidas as respostas ao concurso, estas são 

analisadas pelo Conselho de Administração, que elabora o relatório preliminar e depois um relatório 

final. Após adjudicação, as propostas são colocadas no Sistema Gestão Integrado do Circuito do 

Medicamento (SGICM), por forma a ficarem disponíveis aquando da elaboração do pedido de 

compra. Sempre que exista necessidade de adquirir um medicamento em concurso, é emitida uma 

nota de encomenda no SGICM, tendo em conta o respetivo concurso. [2] 

 A aquisição de medicamentos pode ser feita de diferentes formas, através de concursos 

realizados pela Administração Central de Sistemas de Saúde (ACSS), pelo hospital, através de 

ajuste direto com o fornecedor e ainda através de grossistas. [7] 

 Quando os fornecedores não possuem um produto pretendido, ou este está esgotado, os 

SF podem recorrer a farmácias de venda ao público, normalmente a uma farmácia com a qual já 

tem contrato de fornecimento, para aquisição de medicamentos ou produtos farmacêuticos. Esta 

situação é muito comum com alguns manipulados cujos SF não tem condições de produzir ou com 

alguns produtos que têm pouca rotatividade, ou ainda produtos cujos fornecedores exigem um 

volume mínimo de compras. [2] 

 Os empréstimos de medicamentos entre hospitais são muito recorrentes e, acontecem 

sempre que exista alguma rutura de stock, sempre que haja atraso na entrega dos medicamentos 

por parte do fornecedor, sempre que o medicamento se encontre esgotado, sempre que se verificar 

um consumo superior ao habitual ou quando o medicamento não faz parte do FNM, mas numa 

situação de urgência é autorizada a sua compra. [2]  

 O farmacêutico responsável pelas compras contacta os SF de outros hospitais onde possa 

existir o medicamento em causa, com o intuito de solicitar o seu empréstimo.   

 Quando o hospital é contactado no sentido de solicitar um empréstimo, o farmacêutico deve 

consultar o stock do medicamento em questão, deve ter em atenção o consumo atual do mesmo, 

confirmar se o medicamento não estará eventualmente esgotado e confirmar se há nota de 

encomenda efetuada. Depois de analisados estes parâmetros e, se for viável o empréstimo, o 

farmacêutico põe de parte o medicamento a emprestar, acondiciona-o de acordo com as duas 

condições especais de armazenamento, regulariza o stock, imprime o documento de empréstimo e 

a guia de transporte que acompanhará o medicamento. [2] 
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  2.1.1. Autorização de utilização especial 
 Sempre que é necessário adquirir um medicamento de uso corrente que não possua 

Autorização de Introdução no Mercado (AIM) em Portugal, é preciso obter, por parte do INFARMED, 

I.P., uma Autorização de Utilização Especial (AUE). [8] 

 Durante o mês de setembro, surge uma circular informativa do INFARMED a requerer por 

parte do hospital, uma lista de todos os medicamentos que requerem AUE. O CHTS, EPE possui já 

uma lista desses mesmos medicamentos e, no início de cada ano civil, o DS preenche os 

requerimentos de Autorização Especial de Medicamentos de Uso Humano que envia ao Diretor 

Clínico para aprovar e assinar. Caso algum destes medicamentos não conste no FNM, deve haver 

uma justificação clínica elaborada pelo Diretor do Serviço Clínico que utiliza esses medicamentos 

em causa. Em anexo, encontra-se o impresso que deve ser preenchido para obtenção de AUE 

(anexo II).  

 Após obtenção da AUE, o medicamento pode ser encomendado pelo consignatário do 

laboratório estrangeiro em Portugal, que tratará do processo de importação.  

 Sempre que houver necessidade de encomendar mais medicamentos do que o indicado na 

AUE é necessário pedir uma alteração à AUE inicial. Também podem ser pedidos por AUE produtos 

que esgotem em Portugal.  

  2.1.2. Aquisição de medicamentos estupefacientes e/ou psicotrópicos  
 Os estupefacientes, psicotrópicos e as benzodiazepinas são as substâncias compreendidas 

nas tabelas I, II, III e IV, à exceção da tabela II-A, anexas ao decreto-lei nº 15/ 93 de 22 de janeiro 

[9]. A aquisição destas substâncias deve incluir a nota de encomenda e o modelo nº 1506 (anexo III), 

devidamente preenchido, carimbado e assinado pelo DS ou farmacêutico responsável. Este modelo 

deve ser enviado, juntamente com a nota de encomenda para o fornecedor. [10] 

  2.1.3. Hemoderivados 
 Os medicamentos derivados do plasma como é o caso das imunoglobulinas e da albumina 

estão sujeitos a uma legislação restrita por questões de segurança. A sua aquisição é feita segundo 

o despacho nº 28356/ 2008 de 13 de outubro, recorrendo obrigatoriamente a concursos 

centralizados realizados pela ACSS. [11] 

 Todos os lotes destes produtos têm de ser submetidos a estudos analíticos para marcadores 

de doenças transmissíveis no Instituto Português do Sangue. Os resultados serão entregues ao 

INFARMED, I.P. que emite, posteriormente, o respetivo certificado de aprovação do lote. [12] 

 2.2. Receção e aprovisionamento de produtos farmacêuticos  
 O Assistente Operacional (AO) recebe as encomendas, estando responsável pela 

conferência do destinatário da encomenda, do número de volumes recebidos versus volumes 

expedidos e pela assinatura da guia de transporte. O AO procede à abertura da encomenda e 

organiza os produtos para posterior conferência. De seguida, o AO informa o Técnico de Farmácia 

(TF) da chegada da encomenda. [2] 
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 O TF é responsável pela receção das encomendas, o que envolve a confirmação do 

destinatário, a conferência dos produtos recebidos, em termos de qualidade e quantidade, a 

correspondência entre o produto recebido, o número de embalagens e a guia de remessa/ fatura, 

registo do medicamento pela sua denominação comum internacional (DCI), da forma farmacêutica, 

dosagem, prazo de validade, número de lote, e quantidade de produtos recebidos. Após a 

conferência, o TF envia a fatura/ guia de remessa ao assistente técnico, que após conferir o produto 

rececionado e as quantidades, dá entrada dos produtos no SGICM. [2] 

 Após conclusão do processo de receção, o armazenamento dos produtos é feito pelo AO, 

sob orientação do TF. O armazenamento é feito tendo em atenção as zonas do armazém e as 

localizações dos produtos previamente definidas, por ordem alfabética da DCI no local definido, 

respeitando a regra “first in- first out” e o armazenamento deve ser feito o mais rapidamente possível 

para permitir a movimentação dos produtos. [2] 

 Os medicamentos que não tenham indicações específicas de valores de temperatura e 

humidade para conservação, devem ser armazenados em locais cuja temperatura varie entre os 

20ºC ± 5ºC e valores de humidade abaixo dos 60%. [2] 

 Os medicamentos que necessitem de temperaturas de conservação mais baixas, são 

conservados entre os 2ºC e os 8ºC, em frigoríficos. Nestes casos, é necessário garantir que são 

mantidos espaços entre os produtos e as paredes do frigorifico para permitir a circulação do ar. 

Alguns produtos requerem mesmo conservação à temperatura de congelação. Nestas situações, os 

produtos são conservados a -25ºC± 5ºC. [2] [3]  

 As temperaturas dos armazéns, são controladas por um sistema adequado que vai fazendo 

medições de temperatura e humidade ao longo do dia. As temperaturas dos frigoríficos e das arcas 

congeladores são verificadas duas vezes por dia durante a semana, uma às 9h e outra às 17h. Ao 

sábado, é feito apenas um registo. [3] 

 2.3. Gestão de stock 
 Uma correta gestão do stock de medicamentos permite que os SF dispensem os 

medicamentos em perfeitas condições aos doentes do hospital, tanto em quantidade como em 

qualidade, garantindo o menor custo global. [3] Esta gestão de stocks é feita informaticamente, 

utilizando o sistema informático CPC-HS. 

 No CHTS, EPE é realizado, anualmente, um inventário para a grande maioria dos produtos. 

No entanto, outros medicamentos, quer por razões financeiras, como é o caso dos medicamentos 

dispensados em ambulatório, quer por razões de segurança, como é o caso dos medicamentos 

hemoderivados e dos medicamentos estupefacientes e/ou psicotrópicos, requerem um controlo 

mais frequente, sendo realizado um inventário semanal a estas categorias de medicamentos. [2]   

 No CPC-HS é possível definir as quantidades mínimas e máximas de cada medicamento e 

ainda determinar o ponto de encomenda. O ponto de encomenda indica um número mínimo de 
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unidades de determinado medicamento, que quando atingido requer a realização de uma nova 

encomenda.  

 Estas ações permitem que os SF detenham os medicamentos necessários, na quantidade 

necessária, para responder às necessidades atuais dos doentes.  

 2.4. Controlo de prazos de validade 
 Todos os meses, o TF responsável pelo controlo dos prazos de validade, emite uma 

listagem de todos os medicamentos cujos prazos de validade terminem daí a três meses. Esta lista 

é depois analisada, de acordo, com os stocks existentes, verificando no armazém, a existência ou 

não desse lote. [2]  

 Caso existam medicamentos cujo prazo de validade termine antes do prazo dos três meses, 

é preenchido um formulário de devolução de medicamentos ao fornecedor, que é depois 

reencaminhado para os assistentes técnicos (AT). Estes contactam o fornecedor para perceber 

quais as medidas a tomar, nomeadamente, troca por produto com prazo de validade mais alargado, 

devolução e emissão de nota de crédito ou inutilização do produto por o fornecedor não o aceitar 

de volta. [2] 

 No caso de o fornecedor aceitar a devolução, o AT preenche a respetiva nota de devolução, 

que é enviada para o fornecedor junto com o produto. Logo que seja emitida a nota de crédito, o AT 

deve fazer uma regularização do stock. [2]  

 Para os medicamentos que não possam ser trocados ou creditados, o AT transfere-os para 

o armazém de medicamentos com prazo de validade expirado. Posteriormente, o DS solicita 

autorização para inutilizá-los, dando saída para abate no SGICM. [2]  

 Sempre que o INFARMED, I.P. ou os fornecedores requerem a recolha de determinados 

lotes de medicamentos, é necessário verificar se há registo de entrada desse lote no sistema 

informático, se há registo de saídas desse lote e para que serviços, verificar a existência desse lote 

no stock da farmácia. Caso haja algum registo da presença desse lote de medicamentos, o TF deve 

proceder à recolha. Caso esteja armazenado no Pyxis®, o TF deve deslocar-se lá para proceder à 

recolha do mesmo. Se houver registo de saídas para os serviços, o TF envia um impresso próprio 

ao serviço, juntamente com o alerto do INFARMED, I.P. ou fornecedor para que o enfermeiro 

responsável proceda à devolução à farmácia. Os medicamentos são devolvidos ao fornecedor para 

troca ou emissão de nota de crédito. [2]   

3. Sistemas de distribuição 
 Os SF são a entidade responsável pela obtenção, distribuição e controlo de todos os 

medicamentos, dispositivos e produtos farmacêuticos necessários para uso no hospital, seja em 

regime de ambulatório, seja em regime de internamento. Assim sendo, a distribuição de 

medicamentos representa a face mais visível da atividade farmacêutica a nível hospitalar. [3] [13]  
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 A distribuição de medicamentos só é possível graças à implementação de sistemas de 

distribuição de medicamentos, que permite disponibilizar o “medicamento correto, na quantidade e 

qualidade certas”, por forma a respeitar a prescrição médica. [3] [12] 

 Segundo o despacho conjunto dos Gabinetes dos Secretários de Estado Adjunto do Ministro 

da Saúde, de 30 de dezembro de 1991, publicado em Diário de Republica nº23, 2ª série de 28 de 

janeiro de 1992, o sistema de distribuição mais efetivo, seguro e eficaz é o sistema de distribuição 

individual diária em dose unitária (DIDDU). [3]  

 3.1. Distribuição clássica 
A distribuição clássica também conhecida como distribuição tradicional de medicamentos, 

como o próprio nome indica, foi o primeiro sistema de distribuição implementado a nível hospitalar. 

[13]  

Neste tipo de distribuição é feito um pedido pelo enfermeiro responsável, através do SGICM, 

no dia anterior ao dia da sua satisfação e, normalmente são feitos pedidos semanais. Este pedido 

é depois rececionado pelo técnico de farmácia que o prepara e o faz chegar ao respetivo serviço 

através da ajuda do AO, acompanhada da guia de satisfação de pedido. [2] 

Ocasionalmente surgem pedidos urgentes, que são efetuados no próprio dia em que é feita 

a sua satisfação. Nestes casos, é de responsabilidade do serviço clínico levantar o pedido nos SF 

caso o volume do pedido não permita o seu envio por vácuo. [2]  

Alguns medicamentos ou produtos farmacêuticos são distribuídos apenas mediante 

requisição individualizada, devido à sua especificidade.  

Caso se tratem de pedidos de medicamentos extra-formulário, deve ser enviada aos SF a 

Justificação de Medicamentos Extra-Formulário, que deverá estar devidamente justificada e 

autorizada pelo diretor de serviço. Esta requer uma autorização posterior pelo diretor Clínico. Só 

depois de estar autorizada é que o medicamento pode ser dispensado ao serviço clínico. [2]  

 3.2. Distribuição de medicamentos por reposição de stocks nivelados 
 Neste tipo de distribuição existe uma reposição dos stocks nivelados que foram previamente 

definidos e estabelecidos pelo diretor dos SF, pelo enfermeiro-chefe de cada serviço clínico e pelo 

diretor do serviço clínico tendo por base a análise de consumos prévios e as necessidades 

específicas de cada serviço, dependendo, por isso, do tipo de doentes internados. [2] 

 Esta reposição de stocks é feita periodicamente, sendo que a periodicidade da mesma foi 

previamente acordada por ambos. O sistema de distribuição de medicamentos por reposição de 

stocks nivelados é utilizado nos serviços clínicos cuja permanência do doente é curta e, geralmente 

inferior às 24 horas, de que é exemplo, o Bloco Operatório, Bloco de Partos, Hemodinâmica, Cirurgia 

de Ambulatório e Urgência Geral. Alem destes serviços, este tipo de distribuição aplica-se também 

aos serviços de Ginecologia e Obstetrícia. [2]   
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 3.3. Distribuição de medicamentos em sistemas automatizados - Pyxis® 
 O Pyxis® (anexo IV) é um sistema automatizado que contém medicação armazenada e cujo 

stock pertence aos SF. Este sistema permite uma distribuição dos medicamentos de forma 

personalizada. O acesso ao Pyxis® faz-se através de um sistema biométrico, o que permite 

identificar qual o utilizador que efetuou qualquer movimento de retirada de medicamentos. [14]  

 No CHTS, EPE, nomeadamente na UHPA, existem 5 sistemas Pyxis®, distribuídos por 4 

pisos: piso 9 contem o Pyxis® 9, piso 8 contem o Pyxis® 8, piso 7 contem o Pyxis® 7 e piso 4 que 

contem o Pyxis® 4 na UCIP e o Pyxis® 6 na Urgência Geral [2]. 

 Os 2 sistemas Pyxis® existentes no piso 4 são repostos de segunda a sexta-feira, os 

restantes são apenas repostos à segunda, quarta e sexta-feira. O processo de reposição destes 

sistemas começa por uma consulta, pelo técnico de farmácia, dos medicamentos cujo stock está 

abaixo do valor mínimo estabelecido. De seguida, o TF faz uma preparação da medicação e 

transporta-o até ao respetivo Pyxis®. Posteriormente, o técnico de farmácia faz a reposição da 

medicação em cada sistema, anotando a quantidade existente e o prazo de validade, fazendo, de 

seguida, uma regularização informática das transferências ocorridas [2].   

 3.4. Distribuição individual diária em dose unitária 
 A DIDDU representa o principal sistema de distribuição de medicamentos no CHTS, EPE. 

Este sistema consiste na dispensa dos medicamentos, em dose unitária, após validação da 

prescrição pelos farmacêuticos, para um período máximo de 24h, com exceção dos fins-de-semana 

e feriados. Aos fins-de-semana, os medicamentos são dispensados para 3 dias, exceto a dispensa 

de antibióticos para o serviço Unidade de Cuidados Intermédios Polivalentes, que são enviados à 

sexta-feira para um dia e ao sábado de manhã, para 2 dias. Isto acontece devido às constantes 

alterações de medicação a que estes doentes estão sujeitos.  [2]  

 Neste tipo de sistema de distribuição, todas as funções inerentes ao medicamento, 

nomeadamente a reembalagem, interpretação da prescrição médica, elaboração do perfil 

farmacoterapêutico e a distribuição do medicamento, são da responsabilidade dos SF. [13]  

No caso específico do CHTS, EPE, a prescrição médica é realizada por via informática, 

através do sistema SGICM e rececionado pelo farmacêutico com recurso ao sistema informático 

CPC-HS. As prescrições médicas são revistas pelos farmacêuticos durante a validação do perfil 

farmacoterapêutico, com constante atenção nas eventuais interações medicamentosas, alergias 

medicamentosas, duplicação de terapêuticas e posologias inadequadas. [2] 

O processo de preparação dos medicamentos poderá ser feito com recurso a métodos 

manuais ou a métodos automatizados. Após validação da prescrição pelo farmacêutico, os técnicos 

de farmácia elaboram um mapa geral por doente no sistema CPC-HS, que é posteriormente 

transferido para o sistema Megamat® (anexo V). Nos serviços em que apenas são distribuídos por 

DIDDU os antibióticos, a preparação dos medicamentos é feita de forma manual. Isto acontece com 

os serviços de pediatria, neonatologia, unidade de cuidados intensivos neonatais, unidade de 

cuidados intermédios polivalentes, obstetrícia e ginecologia. [2]  
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Por forma a manter o serviço de distribuição organizado, existem horários definidos para 

entrega de medicação em cada serviço clínico. [2]  

 3.5. Distribuição de medicamentos por prescrição individualizada  
 Os medicamentos sujeitos a este tipo de controlo especial são, por exemplo, os 

medicamentos estupefacientes e/ou psicotrópicos, os medicamentos derivados de plasma humano, 

os medicamentos anti-infeciosos, as soluções de nutrição parentérica e os medicamentos extra-

formulário. Este tipo de distribuição é também aplicado aos serviços onde não se faz a distribuição 

por DIDUU. 

  3.5.1. Medicamentos estupefacientes e/ou psicotrópicos  
 Os medicamentos estupefacientes e/ou psicotrópicos são medicamentos contendo plantas, 

substâncias e preparações que constam dos anexos do decreto-lei nº 15/93 de 22 de janeiro. [9] Este 

tipo de medicamentos pode ser fornecido pelos SF de duas formas: por reposição do stock fixo já 

existente no serviço ou por distribuição individualizada por doente: [2]  

 ● reposição do stock fixo já existente: este stock está armazenado em armazéns avançados 

Pyxis® ou num serviço clínico. O armazenamento destes medicamentos é necessário porque há 

muitas vezes necessidade de administração dos mesmos fora do horário de serviço dos SF. No 

caso de os medicamentos estarem armazenados no serviço clínico, a reposição é feita após 

verificação do preenchimento do modelo nº1509 do livro de estupefacientes correspondente ao 

serviço clínico. É importante ressalvar que nestas situações a administração dos medicamentos já 

foi feita e que, portanto, deve constar também do preenchimento do dito modelo. No caso de os 

medicamentos estarem armazenados em Pyxis®, não há necessidade de preencher o modelo nº 

1509. Aqui, foi feito um pedido de autorização ao INFARMED, I.P. e o medicamento é retirado por 

doente, num serviço clínico e essa retirada está associada a uma prescrição médica. A reposição 

destes medicamentos é da exclusiva responsabilidade dos farmacêuticos. [2]  

 ● distribuição individualizada por doente: neste caso, os medicamentos estupefacientes 

e/ou psicotrópicos não se encontram armazenados em nenhum armazém avançado ou serviço 

clínico. A prescrição é feita com recurso ao sistema CPC-HS e ao preenchimento devido do modelo 

nº1509 do livro de estupefacientes do respetivo serviço clínico. O farmacêutico responsável procede 

ao envio dos medicamentos enquanto a prescrição se mantiver ativa, identificando-os devidamente 

com o nome e número de processo do doente. [2] 

  3.5.2. Medicamentos hemoderivados 
 A distribuição de medicamentos derivados do plasma humano, mais comummente 

chamados de hemoderivados é efetuada de acordo com o despacho nº 1051/2000 de 14 de 

setembro. Este despacho determinou “a obrigatoriedade de identificar e registar todos os 

medicamentos hemoderivados prescritos e cedidos em meio hospitalar, em impresso próprio para 

o efeito, Modelo n.º 1804 (anexo VI) da Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM)”. Neste modelo 

são registados os atos de requisição, distribuição e administração, sendo que este é constituído por 
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duas vias, a “via farmácia” e a “via serviço” (anexo VI), sendo que a primeira é arquivada nos SF e 

a segunda no processo de cada doente. [15] 

 Os quadros A e B do Modelo nº 1804 da INCM são preenchidos pelo médico que requisita 

o hemoderivado, ao passo que, o quadro C é preenchido pelos SF. Ao rececionar a requisição o 

farmacêutico deve ter particular atenção em alguns aspetos como verificar a identidade do doente 

e interpretar e validar a prescrição médica. De seguida, o farmacêutico deve preencher o quadro C, 

registando o número de distribuição, o medicamento e a dose, a quantidade e o lote, o laboratório 

de origem/ fornecedor e o número de certificado do INFARMED e, por ultimo, assinar e datar a 

requisição. [2]  

 O medicamento fornecido deve estar devidamente identificado com o nome e número de 

processo do doente e serviço requisitante e com informação relativa às condições de conservação. 

 Aquando da receção do hemoderivado, o enfermeiro responsável deve assinar a requisição, 

sendo que a “via farmácia” será posteriormente enviada aos SF para arquivo.  

 Os hemoderivados que são dispensados pelos SF do CHTS, EPE são: Albumina Humana 

a 5% e a 20%, Imunoglobulina Humana Inespecífica, Imunoglobulina Anti-D 1250 UI, Imunoglobulina 

Anti-Hepatite, Imunoglobulina Anti-Tetânica 250UI, Cola de Fibrina 2UI e 4UI, Fibrinogénio Humano 

com Trombina, Fibriogénio Humano 1g, Complexo Trombínico 500mg [2].  

  3.5.3. Medicamentos anti-infeciosos  
 Os medicamentos anti-infeciosos constituem um grupo de medicamentos que engloba os 

medicamentos antibacterianos, antiparasitários, antivíricos e antifúngicos. Estes fármacos tem a 

capacidade de destruir ou inibir o mecanismo de crescimento dos microrganismos. No entanto, nos 

últimos anos, os microrganismos têm conseguido desenvolver mecanismos que lhes permitem 

resistir na presença dos fármacos. 

 Para retardar o aparecimento destas resistências, o CHTS, EPE desenvolveu uma série de 

protocolos internos para promover o uso racional destes medicamentos anti-infeciosos. A prescrição 

deste tipo de medicamentos vem sempre acompanhada de uma justificação clínica onde consta o 

diagnóstico do doente, a etiologia da doença e se se trata de uma infeção adquirida em comunidade 

ou uma infeção adquirida em cuidados de saúde. [2]  

 Alguns medicamentos anti-infeciosos requerem uma autorização da Direção Clínica, como 

é o caso do linezolida, por se tratarem de medicamentos extra-formulário.  

  3.5.4. Soluções de nutrição parentérica 
 A nutrição parentérica é definida como o fornecimento de nutrientes vitais por via 

endovenosa, quando não é possível administrar os nutrientes por via oral [16].  

 As soluções de nutrição parentérica (NP) são regularmente prescritas no serviço de 

Neonatologia para recém-nascidos. Estas bolsas de NP são adquiridas pelo CHTS, EPE ao Centro 

Hospitalar do Porto, EPE onde são preparadas e recolhidas pelo Serviço de Transporte do CHTS, 
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EPE. Depois de prescritas pelo médico, que faz uma avaliação das necessidades nutricionais do 

doente, o farmacêutico envia por e-mail a prescrição aos SF do Centro Hospitalar do Porto, EPE e 

requer ao serviço de transporte o levantamento da mesma. O farmacêutico responsável envia por 

fax a requisição de pedido de nutrição devidamente preenchida e assinada [2].  

 As soluções de NP para utilização em adultos são bolsas disponibilizadas pela indústria.  

  3.5.5. Medicamentos extra-formulário  
 Os medicamentos prescritos pelos médicos no CHTS, EPE são feitos com base no FNM e 

eventualmente com base nas adendas feitas pela CFT a esse mesmo formulário. No entanto, 

existem inúmeras situações em que são necessários utilizar medicamentos que não constam nem 

no FNM, nem as adendas criadas a esse formulário. Nestes casos, prescrevem-se medicamentos 

extra-formulário [17].  

 Quando é feita uma prescrição de um medicamento extra-formulário, é necessário 

preencher uma requisição (anexo VII) em que se justifica a necessidade do uso desse medicamento. 

Normalmente, quando se prescreve um medicamento extra-formulário é porque não existe no 

formulário nem nas adendas, um outro medicamento cujo efeito farmacológico seja semelhante ou 

porque os medicamentos disponíveis no formulário falharam no tratamento do paciente em causa.  

 Esta requisição deve ser preenchida pelo diretor do serviço clínico ou médico do doente e 

enviada aos SF. Estes atestam a necessidade do uso desse medicamento extra-formulário, 

acrescentando uma justificação para o uso do mesmo. A requisição é, posteriormente, enviada para 

a Direção Clínica para aprovação ou não do uso do medicamento.  

 3.6. Distribuição de medicamentos em regime de ambulatório 
 A dispensa de medicamentos, em regime de ambulatório, na Unidade Hospitalar do Padre 

Américo, é feita de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30. Esta dispensa de medicamentos 

reveste-se de uma enorme importância, pois permite aos doentes continuarem terapêuticas, 

institucionalizadas em meio hospitalar, por se tratarem de doenças crónicas e cuja distribuição se 

encontra ao abrigo de legislação específica. Esta distribuição de medicamentos em ambulatório 

permite um maior controlo e vigilância das terapêuticas, permite assegurar uma total adesão do 

doente à terapêutica. [13] Além disso, a distribuição de medicamentos em regime de ambulatório 

permite uma comparticipação de 100% no preço dos medicamentos. [3]  

 Durante a dispensa dos medicamentos, o farmacêutico está responsável por disponibilizar 

ao doente, toda a informação necessária, assim como, fornecer alguns folhetos informativos e outro 

material que auxilie na administração correta do medicamento. O farmacêutico deve ainda alertar o 

doente sobre possíveis reações adversas e interações medicamentosas que surjam com a toma do 

medicamento, alertar sobre a via de administração, posologia e condições de conservação do 

medicamento. [13] [18]  
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 A dispensa de medicamentos em regime de ambulatório pode ser feita a dois grandes 

grupos de doentes: doentes que sejam acompanhados no hospital, em consulta externa ou hospital 

de dia, ou doentes externos ao hospital.  

 No caso de se tratar de um doente seguido no hospital em consulta externa, a prescrição é 

feita por via informática, sendo dado ao doente, em formato material, uma cópia dessa prescrição. 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares têm acesso a essa prescrição e, podem assim, fornecer a 

medicação ao utente. A dispensa de medicamentos é feita, geralmente, para períodos de um mês, 

salvo se se tratar de uma infeção por VIH/Sida, em que a dispensa tem de ser feita para três meses.  

[2] [19] 

 Quando se trata de um doente externo ao hospital, seguido em consultas de especialidade 

em hospitais ou clínicas privadas, este deverá fazer-se acompanhar de uma prescrição eletrónica 

materializada que faça menção à sigla ‘BIO’. Esta prescrição deverá cumprir uma série de requisitos, 

nomeadamente, o local de prescrição é um centro prescritor registado no site da Direção-Geral de 

Saúde (DGS), o médico do centro prescritor deverá estar também registado no site da DGS e o local 

de prescrição tem de possuir um código de local de prescrição válido [20].  

 Quer a prescrição seja feita para doentes externos ou não ao hospital, na primeira dispensa, 

é-lhes entregue um termo de responsabilidade, que deverá ser devidamente preenchido e assinado 

e no qual deverão constar as pessoas autorizadas pelo doente a levantar medicação em sua vez. 

Neste termo de responsabilidade, o doente compromete-se a fazer um bom uso dos medicamentos 

e responsabiliza-se por qualquer dano ou extravio que possa surgir com a medicação. No final de 

cada dispensa de medicamentos em ambulatório, o doente assina também um documento em que 

comprova a dispensa da medicação.  

 A dispensa de medicamentos em regime de ambulatório pode ser feita para medicamentos 

que estão abrangidos por legislação e, como tal, estão reconhecidos para o tratamento de 

determinadas patologias. No entanto, alguns medicamentos necessários ao tratamento dos 

doentes, não figura em legislação e, como tal, quando necessários, pede-se autorização da Direção 

Clínica do Hospital que aprovará ou não o seu uso.  

 Na Unidade Hospitalar do Padre Américo é feita a dispensa de medicamentos para o 

tratamento de algumas patologias como, por exemplo: Artrite Reumatóide, Espondilite Anquilosante, 

Artrite Psoriática, Psoríase em Placas, Doença de Crohn, Doença Inflamatória Intestinal, Deficiência 

em Hormona de Crescimento, Hepatite C, Hepatite B e Infeção por VIH/Sida. Em anexo, encontra-

se uma tabela elaborada durante o estágio curricular onde se encontram as patologias, os 

medicamentos dispensados para cada uma dessas patologias e, ainda as portarias/ despachos que 

autorizam a sua dispensa (anexo VIII). 

 Os encargos financeiros decorrentes da dispensa de medicamentos em regime de 

ambulatório poderão ser da responsabilidade do hospital, da Administração Regional de Saúde do 

Norte, I.P. ou da ACSS, dependendo da patologia. [2] 
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4. Farmacotecnia  

 4.1. Preparação de medicamentos manipulados não estéreis  
 Um medicamento manipulado é um medicamento preparado de acordo com fórmulas 

magistrais ou oficiais, cuja preparação fica ao encargo das farmácias ou dos serviços farmacêuticos 

hospitalares, sob a responsabilidade e supervisão de um farmacêutico. [21] 

 Nos SF do CHTS, EPE são executadas preparações farmacêuticas não estéreis para o 

tratamento de doentes individuais e específicos. Normalmente a prescrição é rececionada pelo 

técnico de farmácia ou pelo farmacêutico, sendo que este último procede à sua análise e validação. 

Se o medicamento manipulado for exequível pelos SF, é executado pelos técnicos de farmácia. 

Caso não seja possível, o medicamento manipulado é comprado a um fornecedor externo. [2]  

 Após a receção de uma prescrição de medicamento manipulado, o farmacêutico valida o 

mesmo e verifica se existe Folha de Produção do Medicamento Manipulado para proceder à 

preparação segundo a mesma. Caso não exista, o farmacêutico deverá recorrer e consultar a 

bibliografia disponível para o efeito, nomeadamente, ao Formulário Galénico Português e elaborar 

uma ficha de produção. [2]  

 Antes de se iniciar a preparação do manipulado, o farmacêutico ou técnico de farmácia deve 

assegurar que dispõe todas as matérias-primas, bem como todo o material, equipamento e materiais 

de acondicionamento, deve assegurar que são respeitadas todas as condições ambientais exigidas 

pelo medicamento a preparar e ainda que tem disponíveis os documentos necessários à sua 

preparação, nomeadamente a ficha técnica de preparação (anexo IX). O manipulador deve estar 

devidamente equipado com bata, luvas, touca e máscara. [22] 

 Posto isto, são feitos todos os cálculos e registos necessários, é preparado e acondicionado 

o medicamento manipulado, procede-se à rotulagem e ao controlo de qualidade. 

 A rotulagem do medicamento manipulado final (anexo X) deve permitir a sua correta 

identificação, deve conter informações como nome do medicamento manipulado, composição do 

mesmo e as quantidades de cada constituinte. Deve ainda ter expresso o número de lote do 

medicamento manipulado, o prazo de validade atribuído e a designação da instituição onde este foi 

preparado. [2] 

 Durante o controlo de qualidade, o operador, seja ele o técnico de farmácia ou o 

farmacêutico, faz todas as verificações necessárias que garantam a qualidade do medicamento, 

nomeadamente a verificação das características organoléticas e de massa ou volume final 

dependendo do medicamento manipulado. 

 Durante o estágio tive a oportunidade de assistir à preparação de inúmeros manipulados, 

como por exemplo, uma solução oral de pirimetamina, de trimetropim, de etambolol e de 

pirazinamida. 
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 4.2. Fracionamento, reembalagem e reetiquetagem de medicamentos 
 O fracionamento de medicamentos é um processo que visa adaptar um medicamento oral 

sólido que existe já como produto acabado, por forma a obter uma dose diferente da existente no 

mercado. Este processo permite responder às limitações do mercado e às necessidades de cada 

doente em específico. [2]   

 Este processo de fracionamento de medicamentos é realizado por um TF apoiado por um 

AO que ajuda na operação de retirada dos medicamentos dos seus blisters e/ ou fracionamento das 

unidades. [2]  

 A reembalagem de medicamentos é um procedimento que consiste na retirada de um 

medicamento da sua embalagem original e a sua reembalagem de uma forma individualizada para 

que possa ser administrada ao doente consoante as suas necessidades. [3] 

 Este procedimento é necessário sempre que: [3] 

 ● os medicamentos não existem num acondicionamento compatível com a DIDDU, como 

acontece com comprimidos ou cápsulas acondicionadas em frascos multidose; 

 ● o acondicionamento dos medicamentos não está devidamente identificado, por forma a 

ser distribuído por DIDDU; 

 ● é necessário obter uma dose diferente das doses disponíveis em mercado; 

 ● é necessário adequar a dose do medicamento à prescrição médica.  

  O processo de reembalagem é feito numa sala apropriada para o seu efeito, que está 

separada da restante área. Esta sala, chamada de sala de reembalagem é usada exclusivamente 

para acondicionamento de doses unitárias de medicamentos sólidos orais, ficando estes 

devidamente identificados e acondicionados. A sala de reembalagem deve ser devidamente limpa 

e arrumada antes de se iniciar o procedimento de fracionamento/ reembalagem. [2] 

 Sempre que se mostrar necessário efetuar a reembalagem de medicamentos, o técnico de 

farmácia procede à emissão da guia de reembalagem, sendo que o SGICM atribui automaticamente 

ao medicamento um lote. 

 A reembalagem de medicamentos é efetuada de forma automática, utilizando para isso um 

sistema chamado de STROCAR®. Para além de fazer a reembalagem dos medicamentos, este 

sistema faz também a sua rotulagem que deve incluir a seguinte informação: DCI do medicamento, 

dosagem, prazo de validade, lote atribuído e a designação da instituição. [2]  

 Aos medicamentos reembalados é-lhes atribuído um prazo de validade que não deve 

exceder em 25% o tempo compreendido entre a data de reembalagem e a validade do medicamento 

original, sendo que esta nunca pode ultrapassar os 6 meses. Nos casos em que o medicamento 

original tem uma validade mais curta, o medicamento reembalado toma a validade do medicamento 

original. Caso os medicamentos tenham uma validade mais curta e sejam fornecidos em frascos de 

vidro multidose ou em blisters com exsicante, a validade atribuída passa a ser de 3 meses. [2]  
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 A quantidade de medicamento a fracionar e reembalar é determinada tendo em conta o 

consumo previsto do medicamento em causa, o prazo de validade a atribuir e o prazo de validade 

do medicamento de origem.  

 No final do processo, o TF confere a quantidade de produto reembalado e a integridade dos 

medicamentos. O TF assina e data a guia de reembalagem, liberta o lote produzido, verifica a 

validação dos registos e verifica ainda se os medicamentos estão corretamente identificados, 

arquivando a guia. [2]   

5. Farmácia clínica 
 A farmácia clínica é um conceito revolucionador na farmácia hospitalar. Este conceito 

transforma a farmácia hospitalar como fabricante e dispensadora de medicamentos numa entidade 

que faz intervenções farmacêuticas baseadas no doente em especifico e na redução dos riscos 

decorrentes da utilização de medicamentos. [3] 

 Idealmente, o farmacêutico hospitalar deveria fazer parte da equipa clínica e, conjuntamente 

com os médicos e enfermeiros de serviços, deveria apoiar a tomada de decisão sobre aa opções 

farmacoterapêuticas a instituir. [3] 

 Na realidade, o farmacêutico hospitalar colabora com os demais profissionais de saúde, na 

análise e validação das prescrições médicas. O farmacêutico ao validar as prescrições médicas 

eletrónicas está atento a interações medicamentosas, duplicidade de medicamentos na mesma 

prescrição e dosagens adequadas ao perfil de cada doente. A validação das prescrições médicas 

acarreta especial importância em doentes cuja função renal ou hepática está comprometida, em 

populações que são intrinsecamente mais suscetíveis à ação dos fármacos, como os idosos e as 

crianças, em fármacos cuja margem terapêutica é muito estreita e, exigem mais cuidados e um olhar 

mais atento. Durante a validação, o farmacêutico deve ainda verificar se estão disponíveis em stock 

os medicamentos prescritos, se os fármacos estão esgotados e se há ou não previsão de data de 

entrega dos mesmos e ainda se estão prescritos medicamentos extra-formulário.  

 Todos os dias são feitas, pelos farmacêuticos, inúmeras intervenções de diversos fins, por 

forma a assegurar a adequada e correta terapêutica do doente. Os médicos são contactados por 

via telefónica e, se este contacto não for possível, são introduzidos alertas no sistema informático.  

 Durante o período de estágio em que acompanhei a validação das prescrições médicas, 

pude constatar que as principais intervenções dos farmacêuticos são no ajuste renal de doses de 

antibióticos, tendo em atenção os valores de clearance da creatinina e a maturidade do doente, 

podendo tratar-se de uma criança, adulto ou idoso. Um outro caso mais específico foi o de uma 

prescrição de cloreto de potássio de 80mEq/ 1000mL para diluir em 1000mL de cloreto de sódio 

0,9%. Esta concentração de cloreto de potássio ultrapassa a concentração máxima definida que é 

de 40mEq/L. O farmacêutico deixou um alerta sobre esta situação, sendo que o médico respondeu 

ao mesmo, fazendo uma alteração da prescrição de 60 mEq/ 1000mL para diluir em 1500mL de 

cloreto de sódio 0,9%. [2] 
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6. Farmacovigilância 
 O Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF) foi criado em 1992, em Portugal, pelo 

Despacho Normativo nº 107/92 de 27 de junho, sendo atualmente regulamentado pelo Decreto-Lei 

nº 242/ 2002 de 5 de novembro. O INFARMED, I.P. é a entidade responsável pelo 

acompanhamento, coordenação e pela aplicação do SNF. [3] 

 Todos os profissionais de saúde, inclusive os farmacêuticos hospitalares, fazem parte 

integrante deste sistema, tendo a obrigação de reportar reações adversas decorrentes do uso de 

medicamentos. Assim sendo, os hospitais constituem verdadeiras unidades de farmacovigilância. [2]  

 O farmacêutico não se limita apenas ao ato de dispensar medicamentos acompanhados de 

informação correta para o seu uso, mas também tem a responsabilidade de detetar e reportar 

quaisquer reações adversas que possam surgir devido à sua utilização. Este deve então participar 

nos programas de monitorização e colaborar com o SNF, notificando as reações adversas para o 

Centro Nacional de Farmacovigilância do INFARMED, I.P. [13] 

 O papel do farmacêutico poderá passar por: [13] 

 ● despiste de fatores que possam desencadear o aparecimento de reações adversas, tais 

como: prescrição de doses inadequadas para o doente, automedicação, prolongamento das 

terapêuticas, uso de dois ou mais fármacos com efeitos farmacológicos semelhantes e das 

características intrínsecas ao utente como idade, estado da função renal e hepática e ainda 

possíveis alergias; 

 ● sensibilizar o médico para a monitorização das reações adversas, principalmente quando 

as características farmacológicas do fármaco e o perfil do doente o exijam.  

7. Comissões hospitalares 

 7.1. Comissão de Farmácia e Terapêutica 
 A Comissão de Farmácia e Terapêutica tem como objetivo definir as orientações 

terapêuticas e a forma mais eficiente de utilizar os medicamentos. Para isto, a CFT apoia as suas 

decisões em dados de farmacologia clínica e nas evidências da economia da saúde, ponderando 

sempre o custo-efetividade do medicamento, monitorizando a prescrição medicamentosa e 

garantindo o igual acesso de todos os doentes à terapêutica. [23] 

 A CFT de cada unidade hospitalar é criada segundo deliberação do conselho de 

administração e, deve conter em igual número de médicos e farmacêuticos, num total de 6 a 10 

membros. A presidência da CFT fica a cargo do Diretor Clínico do hospital ou por outro médico 

especialista delegado pelo mesmo. Os médicos pertencentes à CFT são escolhidos por indicação 

do Diretor Clínico, já os farmacêuticos são indicados pela Diretora dos SF. [23]  

 Esta comissão é responsável por: [13] 

 ● fazer a ligação entre os serviços médicos e os serviços farmacêuticos; 
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 ● selecionar entre as alternativas terapêuticas, os medicamentos que serem incluídos ou 

excluídos da adenda ao FNM, decidindo assim os medicamentos que serão disponibilizados na 

instituição; 

 ● monitorizar os dados resultantes da utilização dos medicamentos no contexto do Sistema 

Nacional de Saúde; 

 ● representar a instituição na articulação com a Comissão Nacional de Farmácia e 

Terapêutica, disponibilizado informação relativa ao uso dos medicamentos sempre que lhe for 

requisitado; 

 ● promover a farmacovigilância, promovendo junto dos outros profissionais de saúde a 

notificação de reações adversas ou ineficácia terapêutica. 

 7.2. Comissão de Controlo de Infeção 
 As infeções associadas a cuidados de saúde estão relacionadas com maiores períodos de 

hospitalização, com o aumento de morbilidades e mortalidades associadas a infeções e com um 

aumento dos custos relacionados com o tratamento destas infeções. Estas infeções requerem 

muitas vezes a utilização de medicamentos de reserva e podem conduzir ao aparecimento de 

resistências aos antimicrobianos. [24]  

 Os objetivos da Comissão de Controlo de Infeção são “prevenir, detetar e controlar as 

infeções nos estabelecimentos de saúde”. A constituição desta comissão é variada, devendo ter 

como membros um coordenador e um enfermeiro, que constituem o grupo executivo. Para além 

destes, a comissão pode ter inúmeros membros dinamizadores como: médicos, enfermeiros e 

técnicos de diagnostico e terapêutica. [25]  

 7.3. Comissão de Ética para a Saúde 
 A Comissão de Ética para a Saúde é um órgão cuja atividade se rege pelo Decreto-lei 

nº97/95 de 10 de maio, pela Lei nº 46/2004 de 19 de agosto e pela Portaria nº 57/2005 de 20 de 

janeiro. 

 Esta comissão é responsável pela análise, reflexão e divulgação de temas de prática 

biomédica e da saúde em geral, que envolvam questões de ética. Cabe ainda a esta comissão a 

observância de padrões de ética no exercício das ciências médicas e na saúde em geral. [26]   

 7.4. Comissão para a Prevenção e Tratamento de Feridas 
 Esta comissão, relativamente recente, tem na sua constituição dois médicos, quatro 

enfermeiros, um farmacêutico e um nutricionista. O objetivo desta comissão pela implementação de 

normas por forma a uniformizar a prevenção e tratamento de feridas, padronizar os produtos e 

materiais mais adequados a estes casos e elaborar guias de boas práticas por forma a reduzir os 

custos associados.  

8. Qualidade e segurança na farmácia hospitalar  
 A determinação da qualidade nos cuidados de saúde é feita com recurso à adoção de 

modelos de certificação, como é o caso da implementação de padrões de acreditação da Joint 
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Commission International para hospitais e do modelo ACSA de certificação adotado pela Direção-

Geral da Saúde. [27] [28] A implementação deste segundo modelo permite impulsionar a melhoria 

contínua dos cuidados de saúde prestados ao doente, na vertente clínica, na vertente de 

relacionamento com o doente, na vertente organizacional, processual e de formação contínua. O 

objetivo será o de atingir a excelência e pô-la ao serviço do doente. [28]  

 Este modelo de certificação tem por base uma série de padrões de referência, que servem 

de referencial para reconhecer a qualidade dos serviços e dos cuidados prestados aos doentes, por 

forma a orientar a introdução de metodologias de gestão de qualidade e de melhoria contínua. [28] 

 8.1. Medicamentos de alerta máximo 
 Os medicamentos de alerta máximo são medicamentos de alto risco, por possuírem um 

risco aumentado de desencadear um dano significativo no doente, como consequência de falhas na 

sua utilização. Isto não significa que os danos causados por estes medicamentos sejam mais 

frequentes, mas quando ocorrem têm maior gravidade. [29]  

 Por forma a aumentar a segurança com o uso destes medicamentos, é importante a 

divulgação de uma listagem contendo todos estes medicamentos, a revisão e atualização 

permanente dessa listagem, colocação de alertas no armazém com a expressão “Fármaco de Alerta 

Máximo” (anexo XI) e colocação de alertas no sistema informático relativamente à prescrição destes 

medicamentos. [29]  

 8.2. Medicamentos look alike – sound alike 
 Os medicamentos look alike – sound alike, mais conhecidos como medicamentos LASA, 

são medicamentos com nome ortográfico e/ou fonético e/ou aspeto semelhante que podem ser 

confundidos uns com os outros, originando troca de medicamentos. [30] 

 Os medicamentos sound alike são medicamentos que são foneticamente semelhantes. 

Nestes casos, a DCI dos medicamentos foi alterada segundo o método Tall Man Lettering (anexo 

XII). Este método consiste na inserção de letras maiúsculas no meio de denominações de 

medicamentos ortograficamente semelhantes. Estes medicamentos estão também identificados nos 

armazéns com etiquetas cor de laranja, com a expressão “Nome semelhante, Fármaco diferente” 

(anexo XII). [30] 

 Já os medicamentos look alike, em específico, são medicamentos cujo aspeto ou cuja 

ortografia são muito semelhantes. Estes medicamentos estão identificados com sinalética 

apropriada nos locais de armazenamento. Contém uma etiqueta amarela com o símbolo diferente 

(≠) (anexo XIII). Os medicamentos com formas de apresentação diferente e doses diferentes, 

passiveis de suscitar erro, encontram-se devidamente assinalados, com etiqueta amarela, com a 

letra “D” (anexo XIII), nos locais de armazenamento dos SF. [30] 
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 8.3. Reconciliação terapêutica  
 Sempre que um determinado paciente dá entrada numa unidade hospitalar, é transferido de 

uma unidade hospitalar para outra ou recebe alta médica, é vital que sejam transmitidas informações 

relativas ao plano farmacoterapêutico do paciente. 

 A reconciliação terapêutica consiste na obtenção de uma listagem completa, atualizada e 

precisa da medicação pré-hospitalar do doente. Esta lista será depois confrontada com a medicação 

prescrita pelo médico aquando a admissão, transferência ou alta hospitalar do doente, por forma a 

detetar qualquer discrepância. Este processo de reconciliação terapêutica deve ser feito entre 

profissionais de saúde e familiares em conjunto. [31] 

 A reconciliação terapêutica poderá dividir-se em cinco passos: [31] 

 ● criação de uma lista de medicação pré-hospitalar do doente; 

 ● criação de uma lista de medicação prescrita aquando da admissão, transferência e alta 

hospitalar do doente; 

 ● comparar as duas listas e identificar as discrepâncias entre ambas;  

 ● corrigir os erros da medicação identificados; 

 ● comunicar as alterações realizadas ao próximo prestador de cuidados.  

9. Atividades desenvolvidas durante o estágio 
 Durante a realização do estágio curricular no CHTS, EPE tive a oportunidade de conhecer 

todas as valências que fazem parte dos SF da UHPA, bem como, conhecer os serviços clínicos, de 

forma a compreender a interação existente entre ambos.  

 Assim sendo, observei e participei na distribuição de medicamentos em regime de 

ambulatório, na validação de prescrições médicas, na distribuição de hemoderivados, de 

medicamentos estupefacientes e psicotrópicos e ainda acompanhei as visitas dos farmacêuticos 

aos serviços clínicos e de controlo de stocks.  
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Anexos 
Anexo I – Requisição para pedido de introdução de um novo medicamento na adenda ao FNM do 

CHTS, EPE ou para autorização de utilização do medicamento   
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Anexo II – Requerimento de Autorização de Utilização Especial 
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Anexo III – Impresso de Requisição de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos a 

fornecedores  
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Anexo IV 

Figura 1 - Sistema automatizado Pyxis® 
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Anexo V 

  

Figura 2 - Megamat® 
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Anexo VI – Impresso de Requisição, Distribuição e Administração de Hemoderivados (Via Farmácia) 
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Anexo VI – Impresso de Requisição, Distribuição e Administração de Hemoderivados (Via Serviço) 

  



2016/2017 RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM FARMÁCIA HOSPITALAR – FARMÁCIA MIRANDA | RITA MOREIRA  
 

30 

 

Anexo VII – Impresso de autorização de utilização de medicamento extra-formulário 

  



2016/2017 RELATÓRIO DE ESTÁGIO EM FARMÁCIA HOSPITALAR – FARMÁCIA MIRANDA | RITA MOREIRA  
 

31 

 

Anexo VIII  

Tabela 1 – Medicamentos dispensados em regime de ambulatório e, respetiva legislação que suporta a sua dispensa. 
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Anexo IX – Exemplo de Ficha Técnica de Preparação   
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Anexo X – Exemplo de rótulo utilizado nos manipulados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XI

Figura 3 - Etiqueta colocada no armazém para alertar que se trata de um Fármaco de Alerta Máximo. 
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Anexo XII 

 

Figura 4 – Etiqueta colocada no armazém para alertar que se trata de um medicamento sound-alike. Na imagem, é 

possível verificar a aplicação do método Tall Man Lettering. 

 

Anexo XIII 

 

Figura 5 – Etiquetas colocadas nos armazéns para alertar que se trata de um medicamento look-alike.  
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