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Resumo 

 

O estágio em farmácia comunitária está incluído no 5º ano do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas (MICF) e permite aos estudantes, não só aplicarem os 

conhecimentos que adquiriram ao longo de 5 anos de curso, como adquirirem novos 

conhecimentos que só com a prática e a experiencia real de trabalho são possíveis.  

 

Este relatório retrata a minha atividade ao longo de quatro meses de estágio curricular 

em farmácia comunitária divididas pela Farmácia Sá Moreira (três meses) e Farmácia da 

Boa Hora (um mês), onde pretendo demonstrar os conhecimentos práticos e teóricos que 

adquiri assim como quaisquer diferenças que possam existir entre estas duas farmácias. 

 

Estão também incluídos no relatório três temas que desenvolvi na farmácia: Resistência a 

Antibióticos e Abuso de Ansiolíticos aos quais elaborei para cada um dos temas um 

panfleto de alerta para os utentes, e também sobre um medicamento novo no mercado, o 

Colilene®, destinado ao tratamento de síndrome de colon irritável.  
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PARTE I – Atividades Desenvolvidas no Âmbito do Estágio 

 

1. Farmácia Sá Moreira e Farmácia da Boa Hora  

 

1.1. Contextualização Geográfica 

A Farmácia Sá Moreira (FSM) encontrava-se localizada na Rua do Araújo 1033, Leça 

do Balio Matosinhos, Porto e existe desde 1978 sob a direção técnica da Dr.ª Angelina 

Ramalho e fechou no dia 1 de junho 2016. Na mesma rua, encontra-se a Farmácia 

Esposade, onde tive o prazer de estagiar a nível extracurricular entre os meses de 

março e julho de 2017. A Farmácia da Boa Hora (FBH) encontra-se na rua da Boa 

Hora, na freguesia de Cedofeita no Porto. Foi inaugurada em 1957, encontrando-se 

sob a direção técnica da Dr.ª Isabel Cerejeira.  

 

1.2. Estrutura Externa  

 De acordo com a legislação em vigor, no exterior das farmácias deve ser inscrito o 

vocábulo “farmácia” ou o símbolo “cruz verde”, neste caso, tanto a FSM como a FBH 

apresentam tanto o vocábulo como o símbolo no exterior do edifício. Em ambas as 

farmácias a cruz indica o nome da farmácia, data, hora, temperatura e alguns serviços 

prestados na farmácia [1]. A FSM possuía também uma rampa de acesso para 

pessoas com mobilidade reduzida. As farmácias têm o nome do diretor técnico no 

interior e exterior, o horário de funcionamento, as escalas de turnos das farmácias do 

município bem como os serviços farmacêuticos que prestam e os respetivos preços 

afixados, critérios estes cumpridos por estas duas 2 farmácias [1].  

 

1.3. Estrutura Interna  

 

1.3.1. Área de Atendimento ao Público 

Tanto a área de atendimento ao público da FSM como da FBH é uma área ampla 

(ligeiramente mais pequena na FBH), com boa iluminação, mobiliário bastante simples 

e vários expositores e lineares com produtos de dermofarmácia e cosmética, gavetas 

com produtos de puericultura, higiene e Dispositivos Médicos (DM). Ambas possuem 

um único balcão com 3 postos de atendimento, onde cada um possui um computador, 

impressora, leitor ótico, um terminal multibanco e um leitor de cartão do cidadão. Nas 

duas 2 farmácias existe uma balança altimétrica e um expositor com folhetos 

informativos e revistas do “mundo” farmacêutico. A FBH para além de possuir um 

medidor de Pressão Arterial (PA), também possui uma gondola central, onde são 
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expostos alguns suplementos alimentares e alimentos com baixo teor calórico 

destinados a determinados tipos de dieta.  

Ambas as farmácias na parte de trás do balcão expunham Medicamentos Não Sujeitos 

a Receita Médica (MNSRM) tais como os antigripais, anti-histamínicos, anti-

inflamatórios de uso tópico, anti-inflamatórios para dores de garganta, antitússicos e 

expetorantes, assim como outros medicamentos com maior rotatividade. 

 

1.3.2. Gabinete de Apoio ao Utente 

Nesta sala é efetuado um atendimento mais personalizado ao utente, onde este tem 

toda a privacidade para expor os seus problemas de saúde. É neste gabinete que em 

ambas as farmácias onde realizei o meu estágio, são administradas as vacinas, alguns 

injetáveis, efetuada a medição de parâmetros bioquímicos, a pesagem de bebés e o 

furo de orelhas para aplicação de brincos.  

 

1.3.3. Armazém  

Em ambas as farmácias este espaço funcionava como backoffice (stock ativo) e 

armazém (stock em excesso em armários e prateleiras superiores). Neste espaço o 

stock encontra-se organizado e guardado em 2 blocos diferentes por gavetas 

deslizantes. Num primeiro bloco os MNSRM e os Medicamentos Sujeitos a Receita 

Médica (MSRM) não genéricos, organizados por ordem alfabética e divididos em 

várias categorias: xaropes, ampolas bebíveis, injetáveis, pós, colutórios, 

medicamentos para uso oftálmico, para a diabetes, produtos de administração vaginal, 

medicamentos para uso veterinário, chás, e a categoria principal onde estão incluídos 

todos os comprimidos e cápsulas, assim como cremes, géis, clisteres e gotas orais. 

No segundo bloco encontram-se guardados, também em gavetas deslizantes, os 

MNSRM e os MSRM genéricos sob todas as formas farmacêuticas. Numa outra zona 

encontram-se guardados em prateleiras os medidores de PA e glicemia, as fraldas, os 

leites e os alimentos de alto teor proteico. Dentro deste espaço encontra-se ainda o 

frigorífico onde se guardam os produtos que pelas suas características necessitam de 

ser armazenados a temperaturas entre os 2ºC e os 8ºC. Aqui existe também uma 

pequena biblioteca, constituída por diversas referências, como o Formulário Galénico 

Português, Farmacopeias Portuguesas, o Prontuário Terapêutico e o Índice Nacional 

Terapêutico. 

 

1.3.4. Local de Receção de Encomendas 

Em ambas as farmácias este local é constituído por um computador, uma impressora 

normal, uma impressora de etiquetas, um leitor ótico e um telefone. Numa prateleira 
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superior do armário de apoio a esta zona encontra-se arquivada todas as faturas 

enviadas pelo fornecedor. Na prateleira inferior as faturas diárias são divididas por 

fornecedor e ao fim do dia são arquivadas junto das outras na prateleira superior.  

 

1.3.5. Laboratório 

As duas farmácias dispõem de um laboratório equipado com todo o material e 

condições necessárias de temperatura, humidade e iluminação de acordo com as 

normas legais. 

 

1.3.6. Gabinete da Diretora Técnica 

Este gabinete é destinado à organização e gestão da farmácia e onde se encontra o 

cofre e se guardam os medicamentos psicotrópicos. 

 

1.3.7. Instalações Sanitárias e Cacifos 

Ambas as farmácias possuíam casa de banho para utilização dos funcionários e 

cacifos para guardar pertences pessoais. 

 

1.4. Horário de Funcionamento  

A FSM encontrava-se aberta ao público de segunda-feira a sexta-feira, das 9:00 às 

20:00, e ao sábado, das 9:00 às 13:00. Não efetuava serviço no período do meu 

estágio. 

A FBH encontra-se aberta ao público de segunda-feira a sexta-feira das 9:00 às 21:00 

e sábado das 9:00 às 18:00. Efetua serviço. 

Relativamente ao meu horário de estágio, na FSM fazia das 9h30 às 17h30 com uma 

hora de almoço de segunda-feira a sexta-feira, enquanto que na FBH tinha horários 

alternados., segunda-feira e terça-feira das 9h às 16h e quarta-feira, quinta-feira e 

sexta-feira das 14h às 21h. Cheguei também a estagiar dois sábados das 14 às 18h.  

 

1.5. Perfil dos Utentes 

A FSM encontrava-se numa zona onde se mistura um pouco a vida rural, com vários 

espaços para agricultura, com uma zona mais citadina, em que a zona da Maia/Leça 

do Balio estavam muito próximas e com escolas nas imediações. A maioria dos seus 

utentes eram pessoas idosas, reformadas e clientes da farmácia há muitos anos, esta 

farmácia tinha grande relevância, pois havia muita proximidade entre o utente e o 

farmacêutico. A FBH pelo contrário encontra-se localizada no centro do Porto, junto de 

várias faculdades, postos de trabalho, zonas comerciais e da maternidade Júlio Dinis. 
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Embora seja frequentada por utentes mais idosos, principalmente na parte da manhã, 

é procurada por utentes de todas as faixas etárias, com predominância de grávidas e 

mães recentes, devido à proximidade com a maternidade.  

 

1.6. Recursos Humanos 

A equipa da FSM era constituída por: 

 Diretora Técnica (DT): Dr.ª Angelina Ramalho; 

 Farmacêutica Adjunta Substituta (FAS): Dr.ª Susana Coelho; 

 Farmacêutica: Dr.ª Inês Tavares; 

 Técnico de Farmácia: Dr. Miguel Moreira. 

 

A Equipa da FBH é constituída por: 

 Diretora Técnica: Dr.ª Isabel Cerejeira; 

 Farmacêutica Adjunta Substituta: Dr.ª Catarina; 

 Técnica de Farmácia: Dr.ª Marta; 

 Técnica de Farmácia: Dr.ª Eliana; 

 Técnica de Farmácia: Dr.ª Carolina. 

 

1.7. Programa Informático 

O programa informático utilizado pelas duas farmácias é o SIFARMA2000, 

pertencente ao grupo Glintt. Este é um programa bastante intuitivo que permite efetuar 

várias operações essenciais ao funcionamento da farmácia como a realização de 

encomendas e dispensa de medicação, disponibilizando um vasto leque de 

informações, como efeitos adversos, posologia e interações medicamentosas, que 

permitem ao farmacêutico informar o utente com maior rigor e segurança.  

Na farmácia de Esposade (estágio extracurricular) o programa utilizado é o SPharm 

pertencente à SoftReis, que por sua vez pertence ao SIER Group. Possui algumas 

diferenças em relação ao SIFARMA2000. Na minha opinião, cada um dos programas 

possui os seus pontos fortes e fracos e combinando as suas melhores características 

iriam constituir um programa quase perfeito. 

 

2. Encomendas e Aprovisionamento 

 

2.1. Elaboração de Encomendas 

As encomendas diárias na FSM eram efetuadas a 3 fornecedores diferentes: UDIFAR 

(uma encomenda de manhã), Cooprofar (uma encomenda de manhã e uma de tarde) 
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e OCP (duas encomendas de tarde), já a FBH trabalha principalmente com Alliance 

Healthcare e Empifarma. Na FSM as encomendas eram efetuadas através do gadjet 

da Cooprofar/SIFARMA2000 ou em alternativa, quando os produtos que não se 

encontravam no stock da farmácia ou eram produtos rateados, eram pedidos por do 

telefone. As encomendas pelo SIFARMA2000 são as mais seguras, uma vez que têm 

em conta os stocks mínimos e máximos estabelecidos pelo farmacêutico para cada 

produto. Para estes produtos são geradas encomendas automaticamente no dia-a-dia 

consoante os gastos da farmácia. Existem também as encomendas efetuadas 

diretamente ao laboratório. Estas encomendas são realizadas através de uma nota de 

encomenda preenchida pela farmácia e entregue em papel ou formato digital ou então 

diretamente aos diferentes delegados de propaganda médica que fazem visitas 

regulares às farmácias e que podem oferecer preços mais vantajosos. Durante o 

estágio, a realização desta tarefa permitiu-me ter uma noção dos medicamentos e 

produtos farmacêuticos mais vendidos nas duas farmácias em que estagiei.  

 

2.2. Receção e Verificação de Encomendas 

Esta tarefa é muito importante para uma boa gestão de stocks, cuidada e precisa. As 

encomendas chegam dentro das chamadas “banheiras”, acompanhadas de uma fatura 

original, que é entregue à contabilidade, e de um duplicado que fica na farmácia. A 

fatura contém as informações de Preço de Venda á Farmácia (PFV), Preço de Venda 

ao Público (PVP) pode conter ou não o Preço de Venda ao Armazenista, Código 

Nacional do Produto (CNP), descontos e bonificações. Se na encomenda vierem 

psicotrópicos e estupefacientes, vem então anexado às faturas a guia de psicotrópicos 

com original e duplicado e ambos têm que ser assinados e carimbados na farmácia 

pela DT ou FAS sendo o duplicado entregue a fornecedor e o original deve 

permanecer por três anos na farmácia. 

A receção das encomendas é efetuada no SIFARMA2000 na secção de “Receção de 

Encomendas” por fornecedor, sendo os stocks atualizados automaticamente. No fim 

do processo de receção, as faturas são arquivadas por ordem de chegada. No final de 

cada mês, cada fornecedor envia à farmácia, um Resumo Mensal das Faturas (RMF), 

que é conferindo e comparado com as faturas recebidas na farmácia. Estando tudo 

correto é efetuado o pagamento de acordo com os termos acordados sendo enviado à 

farmácia o recibo que é arquivado com o RMF. O farmacêutico ou técnico responsável 

pela receção das encomendas tem que verificar se todos os produtos encomendados 

foram recebidos, conferir o PVP e o PFV e no final o preço total tem que coincidir com 

o da fatura. Durante estes quatro meses, foram várias as oportunidades que tive para 

desempenhar esta tarefa. 
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2.3.  Marcação de Preços 

A Farmácia possui produtos com diferentes taxas de Imposto sobre o Valor 

Acrescentado (IVA). Os MSRM e grande parte dos MNSRM são taxados a IVA de 6 % 

enquanto que, os restantes produtos, como por exemplo, cosmética são taxados a 23 

%. Existem também os produtos que vêm com o PVP definido pelo laboratório e os 

produtos de venda livre em que a farmácia define a margem de lucro a obter. Em 

ambas as farmácias onde estagiei aplicavam uma margem entre os 25 a 30% sob o 

PVF. 

 

2.4.  Armazenamento 

Após dada a entrada da encomenda, segue-se o armazenamento da medicação e 

outros produtos farmacêuticos nas respetivas gavetas por ordem alfabética, no 

frigorífico e nos lineares ou expositores. Os estupefacientes e psicotrópicos são 

armazenados no cofre. Durante o armazenamento a regra do “First Expired/First Out” 

deve de ser respeitada. Neste princípio, os produtos com prazo de validade mais curto 

ou os que deram entrada na farmácia há mais tempo são os primeiros a serem 

dispensados, enquanto os produtos com prazo de validade mais longo ou que foram 

mais recentemente adquiridos ficam na parte de trás da gaveta para serem 

dispensados mais tarde. Nos primeiros dias de estágio esta era a minha principal 

tarefa, o que me permitiu familiarizar com o local onde cada medicamento estava 

armazenado. 

 

2.5. Controlo de Prazos de Validade e Devolução de Produtos 

No final de cada mês, através do SIFARMA2000 é emitida uma lista dos produtos 

cujos PV expira ao fim de 2 meses. Estes prazos de validade são atualizados no 

programa aquando da receção de encomendas. Realizei esta tarefa todos os meses 

nas duas farmácias onde estagiei. Os produtos em que o PV não coincidia com os da 

lista eram prontamente corrigidos. Aqueles produtos em que o PV já se encontrava 

dentro desses 2 meses, eram colocados à parte para depois serem devolvidos. Os 

produtos veterinários eram devolvidos ao fornecedor a 5 meses de expirarem. Para 

além dos produtos com PV a expirar também eram devolvidos ao fornecedor produtos 

com embalagem danificada, que por alguma razão foram retirados do mercado por 

ordem da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED) ou 

do detentor da Autorização de Introdução no Mercado (AIM). A devolução é efetuada a 

nível informático com emissão duma nota de devolução em triplicado onde deve 

constar o nome da Farmácia, o produto a ser devolvido e o seu CNP, a quantidade e o 
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motivo da devolução. Uma cópia deste documento fica para a farmácia e as restantes 

devem ir assinadas e carimbadas para enviar ao fornecedor juntamente com o produto 

a ser devolvido. Se a devolução for aceite, o fornecedor emite uma nota de crédito que 

é enviada para a farmácia. Se a devolução não for aceite o produto vai para quebra. 

Ao longo do meu estágio fiz a verificação dos PV 4 vezes, e também, foi fiz algumas 

devoluções. 

 

3. Dispensa de Medicamentos e Outros Produtos  

De acordo com a legislação, os medicamentos podem ser classificados em MSRM e 

MNSRM [2]. Estão também disponíveis aos utentes outros produtos como cosméticos, 

produtos de higiene entre outros. 

 

3.1.  Medicamentos Sujeitos a Receita Médica  

Um MSRM é todo o medicamento que se enquadre numa das seguintes condições [2]:  

 Que possam constituir risco para a saúde do doente direta ou indiretamente, 

quando utilizados sem qualquer vigilância médica; 

 Que possam constituir um risco, direto ou indireto para a saúde, quando 

utilizados com frequência ou em quantidades consideráveis para fins diferentes 

daqueles a que se destinam; 

 Que contenham substâncias ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade e Reações Adversas seja necessário aprofundar; 

 Que se destinem a administração por via parentérica. 

Estes medicamentos só podem ser dispensados com apresentação de uma receita 

médica. A prescrição médica deve incluir obrigatoriamente a DCI da substância ativa, 

a forma farmacêutica, a dosagem, a posologia, as dimensões da embalagem e a 

quantidade de unidades a dispensar [2]. O médico também pode incluir na receita a 

marca ou o nome do titular que possui o AIM, se for fundamentado o impedimento da 

substituição por outro medicamento, utilizando uma das seguintes justificações [2]:  

 Medicamento com margem ou índice terapêutico estreito; 

 Suspeita de intolerância ou reações adversas a um medicamento com a 

mesma substância ativa mas com outra denominação comercial; 

 Medicamento que irá dar continuidade a um tratamento que durará mais de 28 

dias. 

Existem três tipos de receitas no momento. Receitas Eletrónicas Materializadas, 

Receitas Eletrónicas Desmaterializadas e Receitas Manuais. Regra geral, as receitas 

hoje em dia são quase todas prescritas eletronicamente. Durante o meu estágio assisti 
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a uma redução das receitas manuais/materializadas na ordem dos 80 %, o que 

reduziu em grande parte o trabalho efetuado pela farmácia a nível de receituário. 

A prescrição de medicamentos deve ser feita por via eletrónica e só em alguns casos 

excecionais por via manual, sendo a prescrição manual definida como uma prescrição 

de medicamentos efetuada em documento pré-impresso. Estas são prescritas quando 

há algum problema a nível informático, inadaptação do prescritor, quando são 

efetuadas no domicílio ou outras situações (até um máximo de 40 receitas por mês) 

[2,3]. Nestas receitas deve-se verificar se estão assinadas e datadas e se têm a 

vinheta com o local de prescrição e do prescritor e têm um máximo de 30 dias de 

validade desde a data de emissão [4]. Durante o meu estágio deparei-me com 

algumas destas receitas, sendo que em algumas situações tive que entrar em contacto 

com o médico prescritor devido à dificuldade em perceber a caligrafia. Estas receitas 

tal como as eletrónicas materializadas têm que ser assinadas pelo utente num espaço 

impresso no verso da receita onde constam os medicamentos dispensados [4].  

As receitas eletrónicas materializadas possuem o número de receita e o código de 

acesso que devem ser lidos por leitor ótico ou manualmente. É necessário verificar a 

assinatura do prescritor e a data de emissão. Neste tipo de receitas a data de 

expiração é geral de 30 dias a 6 meses. No caso da receita manual ou materializada, 

só podem ser prescritos 4 medicamentos ou produtos de saúde distintos, não podendo 

o número total de embalagens prescritas ultrapassar o limite de 2 por medicamento ou 

produto, nem o total de 4 embalagens [4].  

No dia 1 de abril de 2016 começaram a ser utilizadas as receitas desmaterializadas 

onde, numa SMS ou num guia de tratamento do utente, constam o numero da receita, 

o código de acesso e dispensa e o código de opção, que correspondem a um novo 

modelo de receitas eletrónicas que englobam todo o ciclo da receita, desde a 

prescrição no médico à dispensa e conferência de faturas.  

Este novo modelo de receitas permite a prescrição em simultâneo tanto de MSRM 

como de MNSRM. No ato de dispensa o utente pode optar por adquirir todos os 

produtos prescritos ou apenas aqueles que lhe são mais convenientes, ficando os 

restantes disponíveis para aviar posteriormente. Para além disso, neste tipo de 

receitas é possível prescrever mais do que 4 embalagens de medicamentos, ao 

contrário do que acontecia nas receitas materializadas. Podem ser prescritas 2 

embalagens ou até 6 no caso de doença prolongada/crónica [4]. Para além da 

vantagem para o utente, este tipo de receitas são uma mais-valia para a farmácia, pois 

o a conferencia do receituário é feita automaticamente, diminuindo o trabalho da 

equipa técnica. 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária  2015/2016

 

 9  

 

3.1.1.  Estupefacientes e Psicotrópicos 

Estes medicamentos têm de ser prescritos isoladamente em receita do tipo, prescrição 

de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo médica especial. Se for uma 

prescrição eletrónica desmaterializada, a linha de prescrição é do tipo Linha de 

prescrição de psicotrópicos e estupefacientes sujeitos a controlo [4].  

Na altura da dispensa desta medicação, para se poder finalizar a venda o 

SIFARMA2000 abre automaticamente um campo de preenchimento obrigatório onde 

são inseridas várias informações tais como: identificação do utente, identificação do 

número de prescrição, identificação do médico prescritor e identificação da pessoa que 

levantou a medicação. A cópia das prescrições, manuais ou eletrónicas 

materializadas, de psicotrópicos devem ser acompanhadas dos respetivos talões de 

dispensa, e arquivadas num dossier durante 3 anos, consoante as normas de 

dispensa dos medicamentos [4]. As receitas originais são inseridas nos lotes dos 

respetivos organismos, sendo enviadas com o resto do receituário no final do mês. 

Durante o meu tempo de estágio tive oportunidade de dispensar este tipo de 

prescrições. 

 

3.1.2.  Medicamentos Manipulados  

As normas relativas à preparação de medicamentos manipulados comparticipados 

encontram-se legisladas [5]. Todos estes medicamentos têm que ser prescritos 

isoladamente em receita do tipo prescrição de medicamentos manipulados (MM), no 

caso de receitas manuais ou eletrónicas materializadas, e na prescrição 

desmaterializada, a prescrição é efetuada na linha de medicamentos manipulados 

(LMM) [4]. Na FSM e na FBH existiam laboratórios devidamente preparados para a 

manipulação destes medicamentos. Durante a realização deste estágio tive a 

oportunidade de preparar alguns MM, preencher as respetivas fichas de preparação e 

fazer o cálculo do preço do medicamento. Na FSM tive oportunidade de preparar 

várias preparações de vaselina salicilada e na FBH tive oportunidade de preparar o 

minoxidil. No caso da vaselina salicilada, fui confrontado com uma receita de vaselina 

salicilada a 20% para um doente diabético. No caso dos doentes diabéticos este tipo 

de MM não é aconselhado, por isso entrei em contacto com o médico prescritor para 

confirmar que o utente a poderia utilizar de forma segura. 

 

3.1.3.  Comparticipação de Medicamentos 

A legislação prevê a possibilidade de comparticipação de medicamentos através de 

um regime geral e de um regime especial, o qual se aplica a situações específicas que 
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abrangem determinadas patologias ou grupos de utentes. Existe ainda uma legislação 

específica de comparticipação pelo Sistema Nacional de Saúde (SNS) [4].  

 

3.1.3.1. Regime Geral 

Neste regime de comparticipação, o Estado paga uma percentagem do PVP dos 

medicamentos, de acordo com os seguintes escalões: escalão A (90%), escalão B 

(69%), escalão C (37%) e escalão D (15%), consoante a sua classificação 

farmacoterapêutica [4].  

 

3.1.3.2. Regime Especial 

Este tipo de comparticipação pode ser efetuado em função dos beneficiários ou em 

função de patologias ou grupos especiais de utentes. Quando este regime é aplicado 

em função dos beneficiários, a comparticipação do Estado no preço de medicamentos 

incluídos no escalão A é acrescida de 5% (95%) e é acrescida de 15% nos escalões B 

(84%), C (52%) e D (30%), para os pensionistas do regime especial [4]. Os MM são 

comparticipados em 30% do seu PVP [4].  

 

3.1.3.3. Comparticipação de Produtos e Medicamentos 

Destinados ao Controlo da Diabetes Mellitus 

Neste regime de comparticipação são abrangidas as tiras-teste para determinação de 

glicemia, cetonemia e cetonúria, cuja comparticipação é de 85% do PVP, assim como 

as agulhas, seringas e lancetas destinadas ao controlo da diabetes dos utentes do 

SNS e subsistemas públicos, que são comparticipadas a 100% [4].  

 

3.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica  

Os MNSRM são todos os medicamentos que não preenchem uma das caraterísticas 

presentes às características definidas no artigo [2]. Alguns destes medicamentos não 

são comparticipados pelo SNS e podem ser adquiridos tanto em farmácias como em 

locais de venda apropriados, sendo o PVP estipulado segundo o regime de preço livre. 

A margem de lucro quer na FBH quer na FSM encontrava-se entre os 25 e os 30 %. 

 

3.3. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de Dispensa 

Exclusiva na Farmácia (MNSRM-EF) 

Esta categoria surgiu de uma adenda à legislação anterior que veio aprovar o novo 

regulamento estabelecido para os MNSRM e os respetivos procedimentos de 
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dispensa. [6]. Com base neste regulamento foram aprovadas dez DCI, as respetivas 

indicações terapêuticas e outras condições de dispensa exclusiva em farmácia [7]. Os 

MSRM, cuja introdução no mercado já se encontrava autorizada e cuja composição 

em substâncias ativas conste da lista de DCI do referido regulamento, e destinados ao 

tratamento das correspondentes indicações terapêuticas, podem, a pedido do titular da 

respetiva AIM, ser reclassificados como MNSRM-EF. Os MSRM cuja composição em 

substâncias ativas conste da lista de DCI, podem ser dispensados, 

independentemente da apresentação de receita médica [6]. 

 

3.4. Produtos de Dermocosmética 

De acordo com a lei, um produto cosmético ou de dermofarmácia é “qualquer 

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

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

unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas bucais, com 

a finalidade exclusiva ou principal, de os limpar, perfumar, modificar o seu aspeto, 

proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais” [8]. Na FSM, a 

procura por estes produtos era reduzida, a população alvo da farmácia era 

maioritariamente sénior, ao contrário da FBH que tinha uma elevada procura de 

produtos de cosmética principalmente cremes hidratantes, anti envelhecimento e 

protetores solares. 

 

3.5.  Produtos de Puericultura 

São definidos como “produtos destinados a facilitar o sono, o relaxamento, a higiene, a 

alimentação e a sucção das crianças” [9].  Na FSM estes produtos não tinham uma 

grande procura, pois como referi anteriormente a farmácia encontrava-se 

localizada numa zona maioritariamente rural com uma população mais 

envelhecida. Na FBH, devido à sua localização geográfica, eram muito 

procurados. Produtos da Chicco®, a Medela®, Mustela® e Uriage® eram os mais 

vendidos. 

 

3.6. Medicamentos de Uso Veterinário 

Os medicamentos de uso veterinário são definidos como “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, 
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corrigir ou modificar funções fisiológicas” [10]. Os antiparasitários foram sem dúvidas 

os mais procurados durante o meu tempo de estágio. 

 

3.7. Medicamentos Homeopáticos  

Os medicamentos homeopáticos são definidos como “todo o 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 ter vários 

princípios” [11]. Não tive muito contacto com este tipo de medicamentos ao longo do 

meu estágio, mas verifiquei que o aconselhamento deste tipo de produtos é feito 

principalmente para prevenção de estados gripais, tratamento da rouquidão e tosse.  

 

3.8. Dispositivos Médicos  

Os dispositivos médicos são “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, 

material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação, cujo principal efeito 

pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, 

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

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

diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença ou como 

compensação de uma lesão ou deficiência; estudo, substituição ou alteração da 

anatomia ou de um processo fisiológico; controlo da conceção” [12]. Na FBH e na FSM 

os dispositivos médicos mais procurados foram os medidores de PA, os medidores de 

níveis de glucose, as canetas de insulina, meias elásticas, seringas, lancetas e gazes. 

 

3.9. Suplementos Alimentares e Produtos para Alimentação 

Especial 

Os Suplementos Alimentares são “géneros alimentícios que se destinam a 

complementar e/ou suplementar o regime alimentar normal e que constituem fontes 

concentradas de determinadas substâncias nutrientes (…)” [13]. A sua 

regulamentação é feita pelo Gabinete de Planeamento de Políticas do Ministério da 

Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território. Durante o meu tempo de 

estágio reparei que a procura por estes produtos é bastante intensa. A FSM e 

especialmente a FBH têm uma gama bastante alargada de suplementos alimentares 

de forma a cobrir as necessidades dos diferentes tipos de utentes, desde crianças, 

jovens estudantes, jovens atletas, adultos, mulheres na menopausa ou 
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pós/menopausa e idosos. As marcas mais vendidas são a Absorvit®, Cerebrum®, 

Viterra® e Centrum®. 

Os produtos destinados a uma alimentação especial são géneros alimentícios que se 

distinguem dos alimentos comuns por apresentarem uma composição e formulação 

diretamente ajustada a um objetivo, necessidades nutricionais e condições fisiológicas 

especiais. São destinados a lactentes, idosos ou pessoas cuja capacidade de 

absorção ou metabolismo estejam alteradas. Os principais exemplos são a Nutriben® e 

o Fortimel®. Durante o meu tempo de estágio tive oportunidade de vender uma grande 

quantidade destes produtos que eram principalmente destinados a pessoas idosas 

acamadas. 

 

3.10. Produtos Fitofarmacêuticos 

Os produtos fitofarmacêuticos são incluídos na classe de medicamentos à base de 

plantas e a legislação define estes medicamentos “todos aqueles que tenham 

exclusivamente 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” [14]. Quer a FSM quer a FBH, possuíam uma 

grande gama de produtos da marca Arkocapsulas® os quais eu não tive uma grande 

oportunidade de contactar. 

 

4. Serviços e Outros Cuidados Disponibilizados na Farmácia 

Quer a FBH quer a FSM disponibilizavam outros serviços para além da dispensa de 

medicamentos. A maior parte destes serviços consistiam na determinação de 

parâmetros bioquímicos e eram efetuados num gabinete que possibilitava maior 

privacidade aos utentes.   

 

4.1. Parâmetros Bioquímicos 

 

4.1.1. Determinação da Glicemia 

Este teste é realizado com auxílio de um aparelho digital e permite fazer o despiste de 

Diabetes Mellitus, de estados pré-diabéticos assim como controlar os níveis de 

glicemia dos utentes diabéticos. Este teste deve ser efetuado preferencialmente em 

jejum. Os valores, em jejum, devem se situar entre os 70 e 100 mg/dl e em estados 

pós padreais deve apresentar valor inferior a 140 mg/dl [15]. Ao longo do meu estágio, 

efetuei alguns testes de glicemia e ajudei alguns utentes na interpretação dos 

respetivos valores. 
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4.1.2. Determinação do Colesterol Total 

Este teste é utilizado principalmente pelos utentes que já se encontram medicados cm 

Estatinas e querem monitorizar os valores de colesterol pontualmente. Estas medições 

já não necessitam de ser efetuadas em jejum, pois estudos efetuados confirmaram 

que valores pós-prandial e jejum não apresentam diferenças significativas [16]. Os 

valores de colesterol total devem estar em regra para a população geral abaixo dos 

190 mg/dl [17]. Durante estes 4 meses de estágio, não surgiu oportunidade de realizar 

a determinação deste parâmetro bioquímico.  

 

4.1.3. Avaliação da Pressão Arterial (PA) 

Este foi, durante o período de estágio, a medição que mais efetuei. Em ambas as 

farmácias por dia havia uma média de 10/15 utentes a pedir para efetuar a medição da 

PA. Antes da medição da PA é pedido aos utentes que descansem, sentados, cerca 

de 5 minutos de forma a normalizar os valores. Normalmente, depois de cada 

medição, o valor obtido é anotado num cartão que é disponibilizado ao utente aquando 

da sua primeira medição, assim como os valores da pulsação. Cabe ao farmacêutico 

informar o utente dos valores e ajudar na sua interpretação. Se os valores estiverem 

demasiado elevados, o utente deve ser questionado se comeu ou bebeu algo que 

poderá ter influenciado os valores obtidos, se toma a medicação corretamente, caso 

seja hipertenso, e então eventualmente aconselhá-lo a consultar o médico se os 

valores estiveram superiores ao normal. Na FSM era disponibilizada uma tabela 

para interpretação dos resultados, contudo informávamos os utentes que, de 

uma forma geral, valores de pressão sistólica abaixo dos 130 mm/Hg e 

diastólica abaixo dos 90 mm/Hg seriam os ideias e com base nisso os 

resultados obtidos eram enquadrados e o aconselhamento realizado [17]. Estas 

medições eram feitas numa máquina completamente automatizada onde os 

valores finais saiam impressos em papel. 

 

4.1.4. Avaliação do Peso e Índice de Massa Corporal 

Ambas as farmácias disponibilizavam junto da área de atendimento ao público uma 

balança eletrónica com capacidade para medir o peso, a altura e também calcular o 

Índice de massa corporal (IMC). Se fosse necessário, os utentes pediam ajuda aos 

farmacêuticos para interpretar os resultados obtidos. 

 

 

 



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária  2015/2016

 

 15  

 

4.2. Administração de Injetáveis 

Tanto na FSM como na FBH era feita a administração de injetáveis e vacinas não 

incluídas no Plano Nacional de Vacinação, de acordo com o disposto na Portaria n.º 

1429/2007, de 2 de novembro [19]. Este serviço era prestado no gabinete de apoio ao 

utente, sendo realizado apenas pela DT no caso da FBH, por todos os farmacêuticos 

na FSM. 

 

4.3. Testes de gravidez 

Este teste é comercializado na farmácia e pode ser realizado em casa. No entanto, no 

tempo em que estive em estágio, apareceram pessoas que preferiam realizar o teste 

na farmácia e ter uma opinião do farmacêutico. Para uma menor margem de erro este 

teste deverá ser realizado na primeira urina da manhã pois esta encontra-se mais 

concentrada. 

 

4.4. Consultas de Nutrição 

Ambas as farmácias disponibilizavam deste serviço uma vez por mês. Nestas 

consultas os utentes são pesados, é avaliado o IMC e a % de massa gorda. São 

também atribuídos planos de nutrição adequados que podem conter produtos de baixo 

teor calórico indicados pelo nutricionista e vendidos na farmácia. 

 

4.5. VALORMED 

O VALORMED representa uma sociedade sem fins lucrativos, tendo sido criado no 

ano de 1999 como resultado de uma parceria entre a indústria farmacêutica os 

distribuidores e as farmácias. É responsável pela gestão dos resíduos, em contentores 

colocados em locais estratégicos nas farmácias, onde são colocadas caixas com 

medicamentos fora de uso/prazo [20]. Na FSM encontravam-se atrás do balcão para 

haver maior controlo por parte dos farmacêuticos do que era colocado no contentor 

evitando por exemplo que fossem lá colocadas seringas. Na FBH o contentor 

encontrava-se do lado de fora entre a porta principal e a porta automática. Durante o 

tempo que estive a estagiar a nível extracurricular na Farmácia de Esposade surgiu 

um novo conceito do VALORMED onde são disponibilizados aos utentes contentores 

mais pequenos que podem ser levados para casa e depois de cheios entregues nas 

farmácias. Estes contentores devem ser identificados com o peso, nome e número da 

farmácia, assinados pelo responsável e datados. Depois são entregues aos 

distribuidores que os levam para os lugares próprios [21].  
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4.6. Reciclagem de Radiografias 

A FSM aderiu à campanha da Assistência Médica Internacional (AMI) para recolha de 

radiografias e reciclagem das mesmas onde se aproveita a prata para angariação de 

fundos para as ações humanitárias da AMI. As radiografias são recolhidas, retirado 

todo o tipo de papéis e relatórios médicos, e colocadas em sacos próprios sendo 

posteriormente enviadas. 

 

4.7. Programas de Fidelização 

O Programa das Farmácias Portuguesas foi criado pela Associação Nacional de 

Farmácias, com o intuito de tornar o serviço efetuado por estas entidades de igual 

qualidade e acesso em qualquer ponto do país. Com base neste programa, foi criado o 

Cartão Saúda, que permite aos utentes acumular pontos por cada MNSRM ou produto 

farmacêutico comprado, em qualquer farmácia que tenha aderidos a este programa, e 

trocar os mesmos por vales ou trocar por produtos. A adesão a este cartão é gratuita e 

não vem com qualquer tipo de encargo. A FSM possuía este serviço. Quanto à FBH 

esta utilizava um programa de fidelização próprio, o Pharmacard, com um princípio 

semelhante de acumulação de pontos ao cartão das Farmácias Portuguesas, mas 

neste caso o cartão é exclusivo da farmácia encontrando-se identificado com o nome 

do estabelecimento. A vantagem deste cartão é que apenas se pode acumular pontos 

e gastar o saldo correspondente na própria farmácia, o que fideliza ainda mais os 

utentes, neste caso à FBH. 

 

5. Farmacovigilância 

O Sistema Nacional de Farmacovigilância foi criado em 1992 [22], A farmacovigilância 

é fundamental para garantir uma monitorização contínua e eficaz da segurança dos 

medicamentos existentes no mercado [23]. O farmacêutico é responsável, através de 

conversas com os utentes verificar se existe alguma Reação Adversa ao Medicamento 

(RAM) que não esteja identificada e caso exista reportá-la ao INFARMED através do 

respetivo portal de RAM. Estas informações podem também ser reportadas por outros 

profissionais de saúde assim como pelo próprio utente [23].  

 

6. Marketing 

Durante o meu tempo de estágio, principalmente na FBH, pude ajudar na organização 

de montras, gondolas e prateleiras da farmácia de forma a tornar alguns produtos mais 

visíveis e apelativos para o utente. Durante uma fase, os anti-histamínicos, antigripais 

e antitússicos tinham uma grande importância e depois passei por outra fase em que 

os cremes hidratantes e protetores solares ganharam maior relevância. Nestas 
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circunstancias pude participar na mudança de lineares e gondolas da farmácia onde 

os produtos de verão tinham que estar mais visíveis e onde as promoções associadas 

teriam que estar não só na montra como junto ao produto. Assisti a decisões sobre a 

melhor compra de cremes para essa altura do ano e os brindes que vinham 

associados como chapéus e toalhas de praia e a melhor forma de as dispor na 

farmácia. Durante estas fases, tomei consciência da importância da rotatividade dos 

lineares na zona do atendimento ao longo de todo o ano, tendo em conta as 

necessidades dos utentes e o marketing da farmácia. 
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Conclusão 

Este estágio curricular foi o meu primeiro contacto com a realidade da atividade do 

farmacêutico, no contexto da farmácia comunitária. Um ano mais tarde, numa altura 

em que estava a estudar para fazer a última unidade curricular do curso, aproveitei 

também para me voluntariar e estagiar quatro meses extra na Farmácia Esposade, de 

forma a consolidar os conhecimentos adquiridos antes e aprofundar e explorar o 

mundo do trabalho em farmácia. Foi um estágio que não só me permitiu aplicar 

conhecimentos obtidos durante o MICF como também acumular conhecimento sobre 

um grande número de marcas de medicamentos, princípios ativos, laboratórios e 

distribuidores farmacêuticos, assim como aprender a lidar com o público, resolver 

problemas de forma rápida e eficiente, trabalhar com o SIFARMA2000 e aprender 

também alguns princípios de gestão farmacêutica. 

A componente social foi muito importante, principalmente na FSM que se encontrava 

numa zona mais rural com uma população mais envelhecida e onde saber ouvir os 

problemas dos utentes ganhava uma grande importância. 

Em ambas as farmácias trabalhei com uma equipa bastante aberta e disponível para 

me ensinar e tirar qualquer tipo de dúvida. Sem dúvida que acabei este estágio com 

maiores capacidades para exercer a profissão com maior competência e preparado 

para abordar o mundo do trabalho com maior otimismo. 
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PARTE II – Temas Desenvolvidos 

 

I. Resistência a Antibióticos 

 

1. Introdução 

O motivo que me levou a abordar este tema surgiu após algumas semanas de estágio, 

onde verifiquei que ainda existem muitos utentes a tentar comprar antibióticos sem 

prescrição médica e dentro dos que levam prescrição médica muitos usam antibióticos 

para tratar uma infeção que nem o utente, e por vezes, nem o médico têm a certeza 

de ser de origem viral ou bacteriana. Neste sentido, tive de estudar melhor este caso e 

disponibilizar aos utentes na farmácia um panfleto que os elucidasse para o perigo do 

excesso da toma de antibióticos e o seu impacto no futuro da humanidade, que leva 

ao aparecimento de bactérias super-resistentes, cujo efeito já começamos a sentir 

atualmente. 

 

2. Antibióticos 

Os antibióticos são todas as substâncias capazes de matar ou inibir o crescimento 

bacteriano. Estes são também usados para prevenir infeções bacterianas antes das 

cirurgias, por exemplo. Podem ser usados também para combater outros parasitas 

como fungos e helmintas. São considerados bactericidas quando destroem por 

completo as bactéricas e são bacteriostáticos quando impedem a sua multiplicação 

[24].  

O primeiro antibiótico a ser descoberto foi a penicilina, em 1928, pelo bacteriologista 

inglês, Alexander Fleming. A sua descoberta ocorreu por acaso quando as suas 

placas de estudo com a bactéria estafilococos foram acidentalmente contaminadas por 

um fungo do género penicillium. Fleming notou que ao redor destes fungos não 

existiam bactérias, o que o levou a descobrir a penicilina, uma substância bactericida 

produzida por estes fungos [25].  

 

Os principais mecanismos de ação dos antibióticos incluem: 

 Inibidores da síntese do peptidoglicano; 

 Inibidores da síntese de proteínas; 

 Compostos que causam alteração de permeabilidade da membrana 

plasmática.   
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Os principais grupos de antibióticos são [26,27]:  

 Penicilinas: primeiro grupo de antibióticos ser descoberto, e dentro deste 

grupo os principais incluem: a ampicilina, amoxicilina, flucloxacilina, penicilina e 

piperacilina. Inibem a síntese do peptidoglicano. O peptidoglicano é um 

polímero que confere rigidez à parede celular das bactérias. Quando a sua 

síntese é inibida leva à morte da bactéria. O uso da penicilina é limitado, pois a 

maioria das bactérias é resistente, mas ainda é usada em amigdalites, erisipela 

e sífilis; 

 Cefalosporinas: apresentam mecanismo semelhante às penicilinas inibindo a 

síntese de peptidoglicano. Possuem um espetro de ação muito variado. 

Incluindo as várias gerações temos: a cefazolina, cefotaxima, cefoxitina, 

ceftazidima, ceftriaxona, cefuroxima e a cefalexina; 

 Aminoglicosídeos: usados principalmente a nível hospitalar por via 

intravenosa. Indicados para infeções graves. Incluem a amicacina, 

gentamicina, neomicina, estreptomicina ou trobramicina. Unem-se à unidade 

30S do ribossoma provocando alienação e reconhecimento anormal pelo ácido 

ribonucleico, inibindo a síntese proteica; 

 Macrólidios: geralmente usados para tratamento de infeções das vias 

respiratórias em associação com penicilinas ou cefalosporinas, no tratamento 

da acne ou das infeções por clamídia. Une-se à unidade ribossomal 50S 

inibindo a síntese de proteínas. Dentro dos principais temos a azitromicina, a 

claritromicina e a eritromicina; 

 Tetraciclinas: atualmente usadas para tratamento da acne, cólera e algumas 

doenças sexualmente transmissíveis. As principais incluem a doxiciclina, a 

moniciclina e a tetraciclina. Unem-se à unidade 30S do ribossoma, inibindo a 

síntese de proteínas; 

 Quinolonas: bastante usadas no tratamento de infeções intestinais e urinárias. 

Inibem a topoisomerase e outras enzimas, inibindo a replicação e transcrição 

de ácido desoxirribonucleico (ADN); 

 Outros: sulfonamidas, clindamicina, metronidazol e os carbapenemicos como o 

meropenem ou Imipenem.  

Alguns destes antibióticos são denominados de β-lactâmicos, pois possuem um anel 

β-lactâmico na sua estrutura. São os mais usados e incluem a penicilina e derivados, 

as cefalosportinas da 1ª à 4ª geração e os carbapenemos [28]. Os mecanismos de 

ação dos principais antibacterianos estão representados na Figura 1.  
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3. Uso de Antibióticos em Portugal, no Mundo e o seu Futuro  

A resistência aos antimicrobianos é um problema crescente e é responsável por 

25.000 mortes e prejuízo económico na EU, todos os anos [29]. As bactérias 

multirresistentes são uma ameaça real à saúde pública e estima-se que até 2050 

poderão se tornar a principal causa de morte no mundo ultrapassando as doenças 

cardiovasculares e/ou o cancro. 

 

 

Figura 1. Principais modos de ação de antibióticos sobre bactérias [28]. 

 

A falta de conhecimento continua a ser um ponto fulcral:  

 57 % dos europeus não sabem que os antibióticos são ineficazes contra os 

vírus; 

 44 % não sabem que os antibióticos são ineficazes contra a gripe e 

constipações (Eurobarómetro, junho de 2016). 

 

O INFARMED, informa que o consumo de antibióticos está a diminuir, uma tendência 

que se tem verificado desde 2016. Entre janeiro e abril de 2017 foram dispensadas 

2.847.560 embalagens de antibióticos em regime de ambulatório, menos 143.663 

(4,8%) do que no mesmo período de 2016 [30,31]. No caso das quinolonas, 

antibióticos que estão associados a um elevado número de resistências, houve uma 

redução de 17.569 embalagens no mesmo período, com um consumo de 282.742. 
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Nos hospitais, a tendência é semelhante. O número de doses dispensadas registou 

uma quebra de 3.750.000 para 1.524.591 e no caso dos carbapenemos, antibióticos 

relevantes para infeções de elevada gravidade, a redução do consumo foi ainda maior 

(13,4%). No entanto a resistência a antibióticos continua a aumentar [30,31]. As 

infeções associadas aos cuidados de saúde e o aumento da resistência aos 

antibióticos são problemas relacionados e de importância crescente à escala mundial.  

Acentuando a vertente fundamental do problema, a de constituir séria ameaça à saúde 

das populações, a Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou em 2014, e 

atualizou em 2015, o Relatório Global sobre a Vigilância da Resistência aos 

Antimicrobianos, no qual salienta que “se trata de uma crescente ameaça à saúde 

pública, geradora de preocupação em múltiplos setores, à qual os governos de todo o 

mundo vêm prestando cada vez mais atenção. A designada era pós-antibiótica, na 

qual infeções outrora facilmente tratáveis passarão a ser mortais, é considerada pela 

OMS como um cenário possível, já no decorrer do século XXI” [29].  

As infeções associadas a cuidados de saúde agravam o prognóstico da doença de 

base, prolongando os internamentos, associando mais doenças às que já estavam 

presentes e aumentando a mortalidade e simultaneamente aumentando os custos. Por 

tudo isto, a dimensão assumida pelas infeções provocadas por microrganismos 

multirresistentes tem ultrapassado o plano das organizações de saúde, justificando a 

atenção dos agentes económicos. Em junho de 2015, as resistências aos antimicro-

bianos mereceram destaque específico na declaração final da cimeira do G7 na 

Alemanha onde deram enfase à importância da prevenção e controlo da infeção 

associada aos cuidados de saúde e à pesquisa de novos antibióticos. Projeções 

internacionais estimam que se nada for feito por volta de 2050 morrerão anualmente 

cerca de 390.000 pessoas na Europa e 10 milhões em todo o Mundo, em 

consequência direta das resistências aos antimicrobianos (Figura 2) [29]. Para impedir 

este cenário é importante começar a atuar já, informar os doentes e os profissionais de 

saúde, médicos, enfermeiros ou farmacêuticos sobre este perigo e a melhor maneira 

de atuar para poder reduzir drasticamente a resistência aos antibióticos de forma a 

impedir ou limitar aparecimento de novas bactérias super-resistentes. No último 

inquérito de prevalência de infeção, realizado à escala europeia em 2012, foram 

apuradas taxas de infeção adquirida no hospital, em Portugal, superiores à média 

europeia de 6,1% (Tabela 1) [29].  
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Figura 2. Previsão de mortalidade anual atribuível a resistência a antibióticos em 2050 [29]. 

Tabela 1. Elevada relevância de infeções hospitalares e de consumo de antibióticos: 201-2012 [29]. 

 

 

No mesmo estudo verificou-se que os doentes internados nos hospitais portugueses 

estavam em situação clínica mais grave que os de quase todos os restantes países 

europeus, mas ainda assim a percentagem de doentes infetados em função do 

internamento, cerca de 10,5%, foi superior à prevista com base na gravidade da 

situação clínica. Simultaneamente, quase metade dos doentes internados (45,3%) 

foram medicados com antibiótico no internamento estudado, enquanto nos hospitais 

europeus essa percentagem foi de aproximadamente 35,8%. O consumo de 

antibióticos aumenta a pressão de seleção de estirpes resistentes, relacionando-se 

diretamente com o aumento das resistências. É essa tendência que importa prevenir, 

promovendo o uso racional destes fármacos [29]. 

 

4. Resistência a Antibióticos 

A RA surge quando a bactéria muda e torna-se resistente aos antibióticos usados para 

tratar as infeções por ela causadas. As principais causas são [32]: 

 Prescrição excessiva de antibióticos; 

 Pacientes não fazem o tratamento completo; 
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 Uso excessivo de antibióticos em gado vivo ou em culturas de peixe; 

 Mau controlo de infeções em hospitais e clínicas; 

 Más condições de higiene e saneamento: muitas pessoas livram-se dos 

excedentes de medicação em casa da pior maneira, mandando pelos canos 

abaixou ou juntando-os ao lixo comum caseiro. A existência do VALORMED é 

importante também nestes casos; 

 Falta de novos antibióticos a serem desenvolvidos. 

 

Como se propaga a RA?  

    

 

    

Esta informação foi disponibilizada, sob a forma de esquemas bastante simples e de 

fácil compreensão pela generalidade da população, pela OMS nas suas redes sociais. 

Estes esquemas ajudaram-me também a decidir como filtrar a informação a 

disponibilizar aos utentes na farmácia.  

Antibióticos são dados a animais produtores de comida e a culturas de 
vários alimentos   

Animais desenvolvem bactérias resistentes aos antibióticos no seu 
interior   

Bactérias resistentes atingem os humanos através da 
comida, do ambiente (agua, solo, ar) ou no contacto direto 

animal – homem 

Bactérias resistentes espalham se para a 
generalidade da população  

Antibióticos são dados a pacientes que podem desenvolver 
bactérias resistentes a antibióticos no seu interior 

Pacientes visitam hospitais ou clinicas  

Bactérias resistentes espalham-se para outros pacientes através 
de ma higiene e instalações sujas  

Bactérias resistentes espalham se para a generalidade 
da população 
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É também importante que as pessoas percebam qual a sua doença. Se foram infeções 

provenientes de vírus ou infeções provenientes de bactérias. Isto pode ajudar a reduzir 

o consumo desnecessário de antibióticos. O farmacêutico, embora não seja médico 

nem tenha a capacidade de diagnóstico, pode ajudar o utente a perceber a origem da 

infeção. Se chegar a uma conclusão inequívoca de a infeção é viral, este poderá 

aconselhar o utente a aliviar os sintomas através de MNSRM ou de outras medidas 

não farmacológicas. 

O Centro de Controlo e Prevenção para a Doença do Departamento de Serviços 

Humanos e Saúde dos E.U.A. tem um programa chamado “Get Smart” que elucida as 

pessoas de como funcionam os antibióticos e têm um slogan “Antibióticos não são 

sempre a solução”. Partindo deste slogan disponibilizou uma tabela que eu achei 

bastante interessante e permite encontrar a melhor forma de as pessoas perceberem 

a causa da sua infeção: se um a bactéria ou um vírus (Tabela 2) [32].  

 

Tabela 2.  Vírus ou bactéria? [32]. 

 

Em alguns casos a bronquite aguda é causada por bactérias, mas nesses casos os 

antibióticos não ajudam [32].  
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5. Mecanismos de Resistência  

A resistência aos antibióticos é um fenómeno que pode ser natural ou adquirido. 

Ocorrem por alteração de permeabilidade, por mecanismos enzimáticos, bombas de 

efluxo e alterações genéticas no alvo (Figura 3) [33].  

 

Figura 3. Mecanismos de resistência bacteriana [33]. 

 

5.1. Mecanismos Enzimáticos 

Uma grande parte das bactérias produz enzimas com capacidade de inativar os 

antibióticos. Dois dos grupos enzimáticos com grande expressão em bactérias são as 

β-lactamases, como as penicilases, cefalosporinases e carbapenemases, 

responsáveis pela inativação da maioria dos antibióticos β-lactâmicos, e as N-

acetiltransferases, O-nucleotidil-transferases e O-fosfotransferases responsáveis pela 

inativação de aminoglicosídeos [34,35].  

 

5.2. Bombas de Efluxo 

As bombas de efluxo resultam da atividade de proteínas que promovem o efluxo do 

antibiótico do meio intracelular para o meio extracelular diminuindo a sua concentração 

no interior da célula. Este processo é feito por transporte ativo [34,35].  

 

5.3. Alterações de Permeabilidade 

Este tipo de resistência está associado a bactérias Gram- que apresentam uma 

membrana externa, ao contrário das bactérias Gram+. As porinas existentes na 

membrana das bactérias Gram- funcionam como um canal de entrada para o interior 

da célula de nutrientes e outros elementos como os antibióticos. Modificações 
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genéticas nestas proteínas diminuem a entrada do fármaco para o interior da bactéria 

promovendo a resistência a antibióticos [34,35].  

 

5.4. Alterações Genéticas no Alvo 

As alterações genéticas do alvo podem ser resultado da aquisição de genes ou de 

mutações. Desta forma ocorre uma alteração do local de ligação do antibiótico à 

bactéria, impossibilitando deste modo a ligação do fármaco ao seu local de ação 

[34,35].  

 

5.5.  Resistência Natural 

A resistência intrínseca ou natural é uma capacidade inata de determinada espécie 

bacteriana resistir ao antibiótico. O antibiótico pode não penetrar na membrana celular 

devido à dimensão da molécula ou dos genes que codificam para os vários 

mecanismos de resistência que existem no código genético da estirpe selvagem. Este 

é um tipo de resistência apenas transmitido verticalmente, que também pode ser 

denominado de resistência natural. Exemplo de bactérias que apresentam este tipo de 

RA são as do género Klebsiella, que são naturalmente resistentes à ampicilina por 

produção de β-lactamases. Quer isto dizer que se sabe previamente que o tratamento 

com ampicilina para Klebsiella spp. não tem qualquer efeito uma vez que possui genes 

que conferem resistência à ampicilina na estirpe selvagem. Na instituição da 

terapêutica é fundamental conhecer as resistências intrínsecas do agente patogénico, 

de modo a escolher o tratamento mais eficaz e adequado com base no provável 

diagnóstico clínico [28].  

 

5.6. Mecanismos de Aquisição de Genes  

A resistência adquirida resulta da aquisição de material genético como resultado de 

uma transferência horizontal de genes que conferem resistência, por mecanismos de 

conjugação, transformação e transdução. A transferência horizontal é um processo 

que envolve elementos genéticos móveis como plasmídeos, fagos transdutores e 

elementos transponíveis como transposões e sequências de inserção. Este tipo de 

transferência horizontal de material genético é sempre feito para outra célula que não 

a descendente. No entanto a bactéria descendente de uma célula alterada vai possuir 

os novos genes de resistência adquiridos. Numa minoria dos casos esta resistência 

também pode ser adquirida por mutação do ADN [35].  
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6. Conclusão 

Com as informações que fui recolhendo acerca deste tema decidi então elaborar um 

folheto informativo que estivesse disponível na farmácia para os utentes poderem 

levar e/ou consultar. No Anexo 1 encontra-se disponibilizado não só o panfleto que 

elaborei para este tema como outros panfletos informativos disponibilizados pela DGS 

de alerta para este problema.  

O folheto elaborado por mim esteve disponível cerca de 15 dias e tive um feedback 

bastante positivo de colegas e utentes. A dois dos utentes que solicitaram antibióticos 

sem receita médica disponibilizei-lhes pessoalmente o folheto e expliquei de uma 

maneira simples o seu conteúdo. Sem dúvida que o folheto levou algumas pessoas a 

pensar duas vezes em usar antibióticos sem indicação médica. 

O folheto continha informação de fácil compreensão e abordava o tema nos seus 

pontos chave. As principais ideias que decidi incluir no folheto foram: 

 O que é a resistência aos antibióticos; 

 Estatísticas relevantes tais como mortes na União Europeia relativa a RA e 

quantidade de antibióticos que se consomem hoje em dia; 

 Causas da RA; 

 Como se espalha a RA; 

 A importância de perceber qual a causa da infeção e dar a entender quais os 

sintomas principais de infeções virais e bacterianas e a necessidade de uso de 

antibióticos; 

 O que não devemos fazer; 

 O que podemos fazer para impedir que a resistência se espalhe. 

Em modo de conclusão, os profissionais de saúde e os cidadãos também, têm a 

responsabilidade de promover a saúde, colaborando com o médico no momento da 

prescrição, evitando o uso de antibióticos sempre que não forem necessários, e não 

os consumindo mais ou menos tempo que o recomendado ou por iniciativa própria. Os 

cidadãos devem ainda promover a sua saúde, enquanto doentes ou de visita a uma 

unidade de internamento, colaborando com os profissionais, evitando o contacto físico 

com outros doentes, cumprindo regras higienizando as mãos sempre que solicitado 

quer verbalmente ou por avisos afixados. O farmacêutico como responsável pela 

dispensa do medicamento é neste caso, o último profissional de saúde que o doente 

vai contactar antes de iniciar a medicação, por isso tem o dever de o informar sobre 

todos estes cuidados a ter no que respeita à toma de antibióticos. 
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II. Abuso de Ansiolíticos 

 

1. Introdução 

Este foi o segundo tema que desenvolvi no meu estágio curricular. É de grande 

relevância pois hoje em dia é cada vez maior o número de pessoas a tomar 

descontroladamente este tipo de medicação. 

O tema “Abuso de Ansiolíticos” e as suas consequências surgiu-me à medida que fui 

contactando mais com os utentes, e reparei na quantidade de 

ansiolíticos/benzodiazepinas que se dispensavam todos os dias das farmácias, com 

ou sem receita médica. 

 

2. Benzodiazepinas 

As benzodiazepinas (BZD) são medicamentos usados para o tratamento de 

perturbações de ansiedade/pânico e insónias. Também denominados de “calmantes”, 

as BZD podem ser usadas como relaxantes musculares e como sedativos adjuvantes 

para procedimentos cirúrgicos [36].  

De acordo com a OMS estima-se que cerca de 50 % dos cidadãos de todo o mundo 

não tomam corretamente os medicamentos [37]. Em 2013 verificou-se um aumento de 

739 mil embalagens de medicamentos vendidas nas farmácias, sendo grande parte 

desse aumento devido a medicamentos usados para tratamento de ansiedades e 

problemas do sono – a BZD [38]. Portugal apresenta dos maiores níveis de utilização 

de BZD a nível europeu. Em cada 1000 habitantes 20 usam estes fármacos para 

tratamento de problemas de sono o que faz com que numa população de cerca de 10 

milhões de habitantes cerca de 200 000 pessoas usam benzodiazepinas para tratar 

este problema. No que diz respeito ao controlo da ansiedade, 104 em cada 1000 

habitantes usam estes fármacos o que nos coloca em 2º lugar no mundo no que 

respeita ao consumo de BZD. Este facto veio realçado no relatório da Organização 

Internacional de Controlo de Estupefacientes e confirmado por indicadores do 

INFARMED (Figura 4) [39].  
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Figura 4. Comparação internacional dos níveis de utilização de psicofármacos (DHD), por subgrupo 

terapêutico, em 2012 [39]. 

 

De acordo com a Drug Enforcement Agency mais de 20 milhões de pessoas, durante 

as suas vidas, usaram BZD que não foram receitadas pelo médico. A mesma agência 

afirma que em 2010, cerca de 700 mil urgências hospitalares tiveram como causa o 

abuso destas substâncias e mais de um terço se deveu ao uso de alprazolam, mais 

conhecido como Xanax® [40].  

Outra das razões que me levou a abordar este tema deveu-se a um caso específico 

com o qual fui confrontado. Um senhor, utente habitual da FSM, com cerca de 50 

anos, apareceu na farmácia, aparentemente bastante ansioso, com suores, tremores e 

um discurso pouco eloquente, a pedir para lhe arranjar uma caixa de Serenal® 50 mg. 

O estado de dependência física e psicológica a que este senhor chegou, neste caso 

ao oxazepam, levou-me a pensar como pode ser possível chegar a um ponto em que 

o abuso destas substâncias coloca em risco a vida não só das pessoas que as usam 

como a dos outros, pois este senhor deslocou-se nesse dia à farmácia de carro, 

sozinho, quando era notável que não se encontrava em estado de conduzir 

automóveis ou qualquer outro veiculo. Perante estes factos surgiu-me a ideia de 

disponibilizar informação na farmácia aos utentes a alertar para o perigo do abuso 

deste tipo de medicamentos. 

 

3. Os mais vendidos em Portugal 

De acordo com o INFARMED, na seguinte tabela encontram-se o nome das BZD mais 

usadas em Portugal apresentadas de acordo com a DCI e nome comercial [41,42] 

 

 

 

 

 

.  
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Tabela 3. Benzodiazepinas mais usadas em Portugal [41]. 

 

 

A estes medicamentos podemos acrescentar o zolpidem e o zoplicone que não sendo 

BZD atuam de forma semelhante [41,42].  

Na Figura 5 encontra-se representada a distribuição da dose diária definida associada 

ao consumo de ansiolíticos por grupo etário em 2014 [41]. 

 

 

Figura 5. Distribuição da dose diária definida associada ao consumo de ansiolíticos 

por grupo etário em 2014 [39]. 
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Tanto na FSM como na FBH as benzodiazepinas mais vendidas eram o alprazolam 

(Xanax®) o diazepam (Valium®) e o bromazepam (Lexotan®). Outros dos fármacos que 

os utentes destas duas farmácias usavam com menor frequência era o loflazepato de 

etilo (Victan®). Também notei que as pessoas entre os 50 e 65 anos eram as que mais 

utilizavam estes fármacos, com predominância de uso nas mulheres. 

 

4. Modo de Ação 

As BZD atuam numa subunidade específica do recetor do Ácido Gama-aminobutírico 

do tipo A (GABAA). O GABA é considerado o principal e mais importante 

neurotransmissor inibitório no sistema nervoso central [43,44]. O efeito das BZD 

resulta de um aumento de atividade nas sinapses em que o GABA é o 

neurotransmissor.  

O recetor GABAA forma um canal seletivamente permeável ao ião cloro que quando é 

ativado causa a abertura do canal e entra o ião Cl- nos neurónios, hiperpolarizado-os e 

desta forma aumentam o limiar de excitabilidade neuronal dificultando a 

despolarização, dando-se uma inibição da condução neuronal. As BZD ligam-se ao 

mesmo recetor e potenciam a ação do GABA (Figura 6), inibem a transmissão no SNC 

e consequentemente provocam sedação [43,44].  

 

Figura 6. Recetor GABA – local de ação das benzodiazepinas [43]. 

Mudanças na função do recetor GABA/BZD, nos circuitos que envolvem os 

neurotransmissores da serotonina, noradrenalina, glutamato e acetilcolina, 

metabolismo cerebral alterado e alterações na função dos canais de cálcio, foram 

sugeridos como possíveis mecanismos para explicar o desenvolvimento de tolerância 

e dependência das BZD e manifestações de síndrome de abstinência [45]. Vários 
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estudos apontaram para um fenómeno de regulação decrescente do número de 

recetores após uma exposição crónica às BZD. Teorias posteriores incluem o 

desacoplamento dos ligantes alostéricos entre o GABA e os locais de ligação das 

BZD, mudanças nas subunidades do recetor e ainda expressão do gene do recetor 

alterada incluem hipóteses para explicar a tolerância devida ao consumo crónico de 

BZD [46]. Contudo, é importante relembrar que estes estudos foram efetuados em 

animais têm a limitação de poderem não corresponder aos mecanismos que se 

observam no ser humano. Além disso, a dependência de um fármaco englobada num 

consumo alargado de outras substâncias constitui um cenário dificílimo de reproduzir 

em estudos experimentais.  

 

5. Efeitos adversos e Dependência  

As BZD são fármacos com um razoável perfil de segurança e eficazes no tratamento 

das situações para os quais estão indicados, quando administrados por curtos 

períodos de tempo. O seu uso durante longos períodos tem sido desaconselhado, 

devido ao risco de conduzir a habituação, tolerância e dependência que se traduz em 

síndromes de privação quando o tratamento é interrompido abruptamente. O uso 

crónico destes fármacos, para além dos riscos de dependência, tem efeitos ao nível 

das capacidades psicomotoras, estando demonstrado que aumenta o risco de fraturas 

e acidentes de viação. O exemplo deste caso em concreto é o senhor que chegou à 

FSM em estado de privação de Serenal®, e que se deslocou à farmácia na sua viatura 

pondo em risco a sua vida e a dos outros.  

Apesar das recomendações no sentido de uma utilização de apenas 8 a 12 semanas 

em casos de ansiedade e 2 a 4 semanas em caso de insónias, a utilização por longos 

períodos de tempo é mais comum do que o desejável [47]. Outros fatores passíveis de 

influenciar uma utilização prolongada destes fármacos são o desconhecimento da 

relação risco/benefício deste tipo de tratamento, o sofrimento humano e os problemas 

sociais, e um serviço de saúde incapaz de dar resposta às diferentes solicitações.  

Não obstante as recomendações para uma utilização restrita destes fármacos, 

Portugal apresenta dos maiores níveis de utilização de BZD ao nível europeu como já 

referi anteriormente. Neste sentido o papel do farmacêutico torna-se bastante 

importante pois tem a responsabilidade de alertar e consciencializar as pessoas para o 

perigo do abuso destas substâncias.  

Os efeitos adversos das BZD geralmente são pouco intensos e consistem sobretudo 

em sonolência, cansaço e fraqueza muscular. Em pessoas mais idosas poderá 

observar-se confusão, incontinência e deterioração de memória [48].  
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O facto de grande parte das pessoas utilizarem estes farmácos durante um periodo 

maior que o recomendavel faz com que possa haver necessidade de aumentar a dose 

para obter os sintomas da ansiedade ou promover o sono. As propriedades desejáveis 

de alívio de ansiedade, euforia, desinibição e promoção do sono levam ao uso 

incorreto de praticamente todos os farmacos. As consequências de abuso destes 

farmácos podem ser tanto fisiológicas como psicológicas. A componente psicológica 

pode constituir e levar primariamente a comportamentos de neuroticose e através de 

comportamentos  compulsivos levar à dependência física e tolerância à medicação 

[47].  

A dependência física é descrita como um estado fisiológico de tal forma alterado que é 

necessaria uma administração continua destes fármacos para evitar o aparecimento 

da síndrome de abstinência. Na Tabela 4, encontram-se descritos os sintomas mais 

frequentes de abstinência de BZD [48]. 

Todos os compostos sedativo-hipnóticos são capazes de causar dependência física 

quando usados de forma crónica, com uma intensidade de sintomas que varia 

conforme o composto e duração de tratamento. Estas diferenças estão relacionadas 

em parte ao tempo de semivida dos fármacos, os que têm tempo de semivida mais 

longo são eliminados mais tardiamente e a síndrome de abstinência desenvolve-se de 

forma mais gradual e com poucos sintomas físicos. 

 

Tabela 4. Sintomas mais frequentes da abstinência de tranquilizantes BZD [48]. 

 

 

O uso de fármacos com tempos de semivida mais curtos, com fins hipnóticos, podem 

levar a sinais de abstinência mesmo entre doses. Na Tabela 5 estão descritas as 

principais BZD, qual o seu principal uso e tempo de semivida [45].  
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Tabela 5. Via de administração, usos terapêuticos, tempo de semivida e 

doses diárias usuais das principais benzodiazepinas 

comercializadas em Portugal [44]. 

 

 

6. Conclusão 

Perante estes dados decidi então, em concordância com os meus colegas 

farmacêuticos, criar um panfleto, disponibilizando-o na farmácia para todos os utentes, 

onde estão dados relevantes sobre a ansiedade e os fármacos usados para tratar a 

ansiedade e a insónia. Disponibilizei também os dados que possuía sobre ansiedade e 

que utilizei para a elaboração deste relatório aos meus colegas para que eles também 

pudessem aconselhar os utentes que mais abusam de ansiolíticos. 

As informações que achei mais relevantes para incluir nesse panfleto começam com 

uma elucidação do que é ansiedade e os seus sintomas. Alertar as pessoas para o 

crescimento do uso dos fármacos hipnóticos/ansiolíticos, e os fatores que podem levar 

ao desenvolvimento da síndrome de abstinência, tentando consciencializa-las para o 

uso correto destes medicamentos, não prolongar o seu uso mais do que necessário e 

seguir atentamente todas as indicações do médico no que diz respeito a duração de 

toma e quando o deixar de tomar. Também me pareceu importante elucidar as 

pessoas para outras formas de lidar com ansiedade: 
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 Adotar um estilo de vida saudável reduzindo o consumo de café, álcool, evitar 

o tabaco e praticar uma alimentação equilibrada e exercício físico regular; 

 Aprender técnicas de relaxamento como exercícios de respiração ou ioga 

assim como técnicas de gestão de stress; 

 Não pode ter vergonha de pedir ajuda a um psicólogo/a pois estes ajudam-nos 

a lidar com sentimentos, pensamentos geradores de stress, para além de 

ensinar as técnicas de relaxamento acima mencionados; 

 Partilhar os seus problemas com amigos/familiares pode ajudar a ultrapassar 

os problemas com maior facilidade 

 É muito importante ter uma boa higiene do sono, dormir as horas certas sem 

interrupção. Tentar afastar os problemas e pensamentos menos positivos na 

hora de dormir. 

Tentei também que se disponibilizasse um psicólogo que, pelo período de pelo menos 

uma hora, pudesse ir à farmácia falar com alguns utentes que desejassem, para falar 

sobre estes problemas, mas infelizmente não se concretizou. O panfleto que fiz para 

este tema encontra-se no Anexo 2. Os panfletos foram disponibilizados durante cerca 

de 2 semanas. Na altura em que estava no atendimento e tentada identifica utentes 

que adquirissem ansiolíticos e tentava perceber há quanto tempo tomavam a 

medicação e entregava-lhe um folheto. A maior parte dos utentes pareciam bastante 

interessados e com vontade de diminuir a sua medicação, outros, principalmente as 

pessoas mais idosas diziam que já não conseguiam dormir sem medicação e era tarde 

de mais para mudar. 
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III. Colilene® e a Síndrome do Intestino Irritável 

 

1.  Introdução 

Este foi o terceiro tema que desenvolvi no meu estágio curricular. Em relação aos 

temas anteriores, este não tinha tanta relevância, mas por ser um produto novo no 

mercado e tendo em conta a sua utilização terapêutica foi interessante adquirir 

conhecimento sobre o mesmo.  

 

2. O que é a Síndrome do Intestino Irritável? 

A Síndrome do intestino irritável (SII), também conhecida como colite ou síndrome do 

colon irritável, é uma doença crónica que afeta não só o intestino grosso (colon) mas 

também outras regiões do intestino. A sua designação vem do facto do intestino estar 

mais sensível e reagir mais intensamente a uma diversidade de estímulos habituais. 

Os seus principais sintomas são a dor, o inchaço, distensão e distúrbios abdominais, 

que podem estar associados a alterações do aspeto das fazes, presença de muco nas 

fezes, irregularidades intestinais, como alternância entre obstipação ou diarreia e 

flatulência [49,50]. 

 

Os principais fatores de predisposição para a SII são [49,50]:  

 Fatores psicológicos/fisiológicos (stress, ansiedade, nervosismo); 

 Abuso de fármacos; 

 Fatores genéticos/ambientais; 

 Infeções gastrointestinais; 

 Aumento da sensibilidade visceral; 

 Alteração da flora bacteriana; 

 Motilidade Alterada (evacuação > 3 por dia ou < 3 por semana). 

 

Nos países desenvolvidos estima-se que 10 a 20 % da população sofra deste 

problema. Existe uma distribuição difusa na Europa e em regra geral, as mulheres são 

duas vezes mais afetadas que os homens. Atinge principalmente as faixas etárias dos 

30 - 60 anos, pois é nestas idades que existe uma maior atividade laboral e picos de 

stress [51].  

 

3. Formas de Tratamento e Proteção 

Não existe uma cura definitiva para esta patologia, mas os sintomas podem ser 

aliviados de forma eficaz através de fármacos: antiespasmódicos, antidiarreicos, 

laxantes, antidepressivos, ansiolíticos ou através da dieta. Devem-se evitar alimentos 
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ricos em gorduras, café, alimentos derivados do leite, álcool, adoçantes e alimentos 

que proporcionem a formação de gases como feijão ou couves. É importante também 

evitar o consumo de tabaco e promover o exercício físico. 

Alguns complexos moleculares extraídos de plantas podem ser uma ajuda valiosa pois 

suportam a função fisiológica de barreira da mucosa e são capazes de a proteger 

contra a ação agressiva de agentes externos irritantes. Neste sentido surgiu o 

Colilene®. 

 

4. Colilene® 

O Colilene® é um medicamento em cápsulas usado para o tratamento do SII 

caracterizado por dor, inchaço abdominal e irregularidades intestinais. Cada frasco 

contém 96 cápsulas de 587 mg cada uma (Figura 6). 

 

Figura 7. Colilen
®
. 

É um medicamento de origem italiana fabricado pela Aboca S.p.A. Societá Agrícola e 

em Portuga é um produto recente sendo neste momento distribuído pela Phytoderm. 

Especialidades Farmacêuticas Lda. Através do seu mecanismo protetor reduz 

gradualmente os distúrbios intestinais e consoante o nível das manifestações 

recomenda-se a toma de 2 cápsulas 3 vezes por dia, podendo ser consumido sem 

alimentos e fora das refeições, até 6 semanas [52]. A sua principal constituição é um 

complexo molecular vegetal patenteado chamado ActiMucin® composto por Resinas 

(incenso), polissacáridos (Aloé Vera) e polifenóis (Camomila e Erva Cidreira), titulado 

em resinas ≥ 18%. Contém também: cominho, celulose microcristalina e óleo 

essencial de funcho. A cápsula de polissacáridos é de origem vegetal [52].  
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Através de um mecanismo do tipo mecânico-físico, interage com a superfície da 

mucosa intestinal formando uma película protetora que protege a mucosa do contacto 

com substâncias irritantes (Figura 7) [53].  

 

Figura 8. Superfície da mucosa intestinal [52]. 

Está indicado a partir dos 8 anos de idade e não deve ser usado durante a gravidez e 

amamentação. 

 

5. Conclusão 

A SII é um problema com sintomas bastante agressivos e de difícil alivio e nesse 

sentido a DT decidiu começar a comercializar este produto devido a feedback que 

obteve de outros colegas. Então incumbiu aos seus colaboradores a tarefa de 

estudarem o produto e de recomenda-lo a pessoas que aparecessem na farmácia com 

este tipo de problemas. 

Desde que este produto chegou à farmácia até o fim do meu estágio tive a 

oportunidade, juntamento com os outros colegas farmacêuticos, de recomendar 

Colilene a vários utentes com problemas relacionados com SII. Também tive 

oportunidade de recomendar este produto a dois familiares que sofrem deste 

problema. 

Durante cerca de 1 mês, período correspondente ao último mês e meio de estágio, 

foram 12 os utentes, desde os 27 até aos 70 anos de idade, maioritariamente 
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mulheres, que adquiriram o Colilene. Tive a oportunidade de obter a reação ao 

produto de alguns deles e os resultados são bastante positivos: 

 Cinco utentes obtiveram alívio dos diversos tipos de sintomas, desde o inchaço 

até à dor abdominal, em menos de 24 horas; 

 Três sentiram resultados positivos no alívio de sintomas, passado 4-5 dias; 

 Dois não sentiram resultados significativos durante o tratamento; 

 Os meus dois familiares também sentiram resultados em menos de 24 horas. 

Pelo número de pessoas que tiveram resultados bastante satisfatório, obtidos num 

curto espaço de tempo, com ausência completa de sintomas durante a toma de 

Colilene posso concluir que é um medicamento que as farmácias em Portugal devem 

começar a apostar e disponibilizar aos seus utentes. Pude voltar uns meses mais 

tarde á farmácia para saber como estavam as vendas do produto e, verificou-se que 

que utentes que sofrem deste problema e tiveram conhecimento do produto o tinham 

adquirido e os resultados tinham sido bastante satisfatórios, notou-se um crescimento 

bastante acentuado na venda de Colilene. Depois de uma conversa com a DT que 

gostou bastante dos resultados obtidos com a dispensa de Colilene e das suas vendas 

a farmácia vai continuar a apostar cada vez mais neste produto para tratamentos 

associados à síndrome do colon irritável. 
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Anexos 

      Anexo 1: Folheto sobre Resistência a Antibióticos. 
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Anexo 2: Panfleto sobre Abuso de Ansiolíticos. 
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1. Introdução 

“O Hospital é o local onde as intervenções mais diferenciadas, invasivas e salvadoras 

da vida devem ter lugar, constituindo-se, por isso mesmo, como um dos pilares 

determinantes das estruturas do Sistema Nacional de Saúde”. [1] 

 

2. Grupo Trofa Saúde 

 

O Grupo Trofa Saúde (GTS) é uma marca criada há acerca de 15 anos a partir da 

Casa de Saúde da Trofa. Ao longo dos anos foi crescendo e neste momento é 

composto por seis hospitais e dois hospitais de dia, servindo uma população superior 

a 2,5 milhões de habitantes, mais propriamente no norte do país: 

 Hospital Privado da Trofa; 

 Hospital Privado de Alfena e Valongo (HPAV) (Farmácia Central e Armazém); 

 Hospital Privado da Boa Nova (HPBN); 

 Hospital Privado de Braga; 

 Hospital Privado de Braga Centro; 

 Hospital Privado de Gaia; 

 Hospital de dia da Maia; 

 Hospital de dia de Famalicão. 

São disponibilizados vários serviços nos hospitais tais como: Urgência de Adultos e 

Pediatria 24h por dia, Bloco Operatório (BO), Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) e 

Intermédios, Neonatologia, Maternidade com salas de parto, Hemodinâmica, 

Imagiologia, Análises Clínicas, Fisioterapia, Internamentos, Consultas Externas com 

cerca de 50 especialidades clínicas e Serviços Farmacêuticos que estão em constante 

colaboração com médicos (intervenção farmacêutica) e enfermeiros para alem de 

disponibilizar ajuda ao utente através de Farmácia de Ambulatório e Reconciliação 

Terapêutica. 

O GTS continua em constante crescimento e desenvolvimento e neste momento 

encontra-se em projeto um novo hospital para a cidade do Porto. 

 

3. Hospital Privado da Boa Nova  

O HPBN, fundado a 30 de março de 2009, encontra-se situado na zona de Perafita 

(Matosinhos), perto da saída da A28 (boas acessibilidades).  
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O seu serviço de Urgência 24h/365 dias com nove especialidades integradas, aliado a 

uma oferta permanente de cuidados intensivos neonatais e adultos, assim como 

Hemodinâmica, constitui um fator único e diferenciador no panorama da saúde privada 

na região norte do país. 

O HPBN é alicerçado numa equipa experiente e de confiança liderada pelo Dr. Bento 

Bonifácio (Diretor Clínico) e Dr. Jorge Curval (Administrador). 

 

 

 

3.1. Organização e Gestão dos Serviços Farmacêuticos 

“Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares são o serviço que, nos hospitais, assegura a 

terapêutica medicamentosa aos utentes, a qualidade, eficácia e segurança dos 

medicamentos, integra as equipas de cuidados de saúde e promove ações de 

investigação científica e de ensino”. [1] 

 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) do GTS são assegurados por um farmacêutico 

(Direção Técnica) em cada uma das unidades hospitalares exceto no HPAV que é 

assegurado por dois, mais uma auxiliar de farmácia, visto que é neste que se localiza 

a farmácia central para alem da farmácia da unidade. 

O horário de funcionamento do Serviço de Farmácia nas diversas unidades 

hospitalares é definido pelas respetivas Comissões Executivas e encontra-se afixado 

em local visível, sendo normalmente atribuído um horário geral de segunda a sexta, 

das 9h00 às 18h00 com uma hora de almoço entre as 12h00 e 14h30, contudo, a 

Figura 1. Organização espacial do Hospital Privado da Boa Hora 
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coordenadora dos serviços farmacêuticas, Dr.ª Patrícia Moura, encontra se disponível 

24h por dia via telemóvel. 

Os serviços farmacêuticos asseguram a medicação em unidose para os serviços de 

internamento assim como toda a distribuição clássica de medicamentos, soros, 

antissépticos, meios de contraste e testes de diagnóstico a todos os serviços e 

consultas no hospital. 

Utilizam-se três programas informáticos diferentes. O PHC onde é dada entrada de 

encomendas e onde se fazem guias de transporte, o Intranet onde é introduzido o 

pedido de medicamentos e material utilizado pelo hospital e o CPC (Glintt). 

A Farmácia Central funciona como armazém e destina-se a satisfazer pedidos de 

encomendas semanais para repor os stocks ideais das farmácias satélites, fazendo as 

encomendas diretamente aos laboratórios, assim como proceder à sua distribuição 

pelas respetivas farmácias do grupo, com a exceção dos soros e Paracetamol que são 

entregues diretamente pelos laboratórios a cada uma das farmácias do grupo.  

Os farmacêuticos de cada unidade fazem em CPC a encomenda semanal baseada 

em stocks ideais. Os pedidos são rececionados e analisados pela farmacêutica 

coordenadora que faz um único pedido em Intranet. O pedido é rececionado pelo 

departamento de compras que procede com a encomenda ao fornecedor. [2] 

 

 

 

 

 

A farmácia central recebe também as faturas dos laboratórios/distribuidores ficando 

com uma e reencaminhando outra para a faturação, podendo também receber guias 

de remessa que não precisam de sair da farmácia. 

Figura 2. Zona de distribuição da medicação pelas Farmácias 

satélites na Farmácia Central do HPAV  
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Na farmácia do HPAV faz-se o reembalamento dos comprimidos que não cumpram os 

requisitos de segurança e boas práticas exigidos para distribuição em dose unitária 

(não indiquem na embalagem o prazo de validade e o lote). Aqui são também 

preparados os manipulados não estéreis ás terças-feiras, na hotte, e procede-se ao 

preenchimento das fichas de produção segundo boas normas do formulário galénico. 

No que respeita a encomendas e transferências entre farmácias são transportadas da 

farmácia central ate as outras farmácias por um serviço de motoristas. Os motoristas 

legalmente são obrigados a levar uma guia de transporte dos produtos que 

transportam. Essa guia é feita no programa PHC. No Hospital Privado da Boa Nova as 

encomendas ou pedidos feitos entre farmácias costumam chegar entre as 10h30 e 

11h. [2] 

 

3.2. Organização da Farmácia 

A Farmácia do HPBN encontra-se no piso -1 do mesmo e é dividida em três salas 

diferentes.  

Na primeira sala encontra-se a zona do computador, zona de receção de material, 

zona de lixo e estantes com os diversos dossiers (Registo de Temperaturas, Hemo 

derivados, justificação Sugamadex, levantamento de medicação, gases medicinais e 

Estupefacientes) para alem de prontuário terapêutico e Índice Nacional Terapêutico. 

 

 

 

 

Na segunda sala, encontram-se as zonas de reembalamento e de dose 

unitária/distribuição tradicional para alem dos diferentes fármacos. Os comprimidos 

encontram-se por ordem alfabética em gavetas; as ampolas, colírios, soluções orais, 

anestesia, material de penso (pomadas cremes e pensos), anti sépticos e 

Figura 3. Sala 1 
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desinfetantes, dentária, imagiologia e nutrição encontram se em estantes próprias para 

cada um dos grupos também ordenados alfabeticamente. Os estupefacientes 

encontram-se no cofre e os medicamentos que exigem frio estão no frigorífico. 

 

 

 

Na terceira e última sala, estão ordenados em estantes e alfabeticamente os soros. 

 

 

 

3.3. Plano Operacional dos Serviços Farmacêuticos 

Para uma melhor organização do serviço e para caso de necessidade de substituição 

para férias o Dr. André Azevedo, diretor técnico da Farmácia do HPBN, elaborou o 

seguinte plano operacional semanal: 

 Diariamente, e durante a parte da manha, é necessário validar prescrições 

médicas e verificar se houve levantamento de medicação na farmácia (este é 

efetuado pelos enfermeiros, fora do horário de funcionamento e aos fins de 

semana e é registado em folha própria). Durante as tardes voltam-se a validar 

prescrições médicas e preparam-se as malas da Distribuição Individual Diária 

Figura 4. Sala 2 

Figura 5. Sala 3 
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em Dose Unitária (DIDDU) para os internamentos e debitam-se as respetivas 

unidoses; 

 Na primeira segunda de cada mês é efetuado o pedido de estupefacientes à 

Farmácia Central. 

 

Segunda-feira 

Manhã: debitar medicação unidose de Domingo segundo altas clínicas; fazer 

encomenda semanal à Farmácia Central (Anexo1); gerar e satisfazer pedido de 

medicamentos, embalagens vazias e soros da Urgência. 

Tarde: fazer o pedido à Farmácia Central dos manipulados; gerar e satisfazer pedido 

de medicamentos, embalagens vazias e soros dos Internamento 1 e 2; satisfazer 

pedidos das Consultas Externas. 

Terça-feira 

Manhã: gerar e satisfazer pedido de medicamentos do Internamento; gerar e satisfazer 

pedido medicamentos do BO; gerar e satisfazer pedido de medicamentos da 

Endoscopia. 

Tarde: satisfazer pedidos de embalagens vazias e soros do Bloco. 

Quarta-feira 

Manhã: Reunião de alinhamento operacional; Produzir Kits (internamento e Bloco) e 

efetuar o consumo aos tentes. 

Tarde: Inventário dos Serviços e controlo dos prazos de validade; Satisfazer pedidos 

de Esterilização, Imagiologia e Dentária. 

Quinta-feira 

Manhã: receber e guardar soros da Baxter; satisfazer pedido de medicamentos e 

soros/embalagens vazias da Urgência. 

Tarde: satisfazer pedido de medicamentos, soros e embalagens vazias dos 

Internamento 1 e 2. 

Sexta-feira 

Manhã: gerar e satisfazer pedido de medicamentos do Internamento; gerar e satisfazer 

pedido de medicamentos do Bloco; gerar e satisfazer pedido de Endoscopia; repor 

estupefacientes do Bloco. 

Tarde: preparar malas unidose para 6ª feira, Sábado e Domingo; debitar medicação 

unidose apenas de 6ª feira. 
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3.4. Sistemas de Distribuição de Medicamentos 

 

3.4.1. Distribuição Clássica 

Na distribuição clássica é feita a reposição dos serviços (Internamentos 1 e 2, Blocos, 

Urgência, UCI, Imagiologia, Fisioterapia, Hemodinâmica, Dentária e consultas 

externas) segundo reposição por níveis em quantidade previamente estabelecida entre 

o enfermeiro chefe e o farmacêutico baseado nas necessidades semanais de cada 

serviço (stock ideal). 

Os pedidos gerados pelo Farmacêutico são os de Hemodinâmica, Bloco Partos, BO 

(só medicamentos), Endoscopia (só medicamentos), Internamento, Urgência e 

Neonatologia. Para as consultas externas, Imagiologia, Bloco (soros e embalagem 

vazia), Medicina Dentária, Fisioterapia, Endoscopia (soros) e UCI são os próprios 

serviços a fazer o pedido ao Farmacêutico consoante as suas necessidades. Quando 

algo de urgente é necessário o pedido é feito via telefone tendo o farmacêutico a 

responsabilidade de fazer a transferência direta entre a farmácia e o serviço 

requisitante (Anexo 2). 

Quando os fármacos pedidos não estão em stock informático e existem fisicamente é 

feito um acerto manual informático para poder ser satisfeito o pedido. Se o 

medicamento existe em stock informático, mas não existe fisicamente normalmente é 

porque a encomenda esta em transito desde a farmácia central não se encerrando 

assim o pedido, ficando parcialmente satisfeito (Anexo 3). 

Os medicamentos, com exceção das ampolas de pequenas dimensões, enviados para 

os Serviços de Urgência e BO, são etiquetados por um elemento dos Serviços 

Farmacêuticos. As etiquetas não podem tapar o lote nem o prazo de validade. 

Visto esta distribuição ser feita com base em stocks ideais convém ao farmacêutico 

controlar os stocks de cada vez que é feita uma reposição para não ocorrer riscos de 

falta de medicação quando ela é necessária. Se houver faltas estas são informadas ao 

enfermeiro chefe para correção de débitos. Parte deste processo é feita 

informaticamente via CPC Glintt. [2] 

 

3.4.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

A DIDDU consiste na dispensa, a partir da interpretação da prescrição feita pelos 

médicos por parte do farmacêutico, das doses de medicamentos necessárias para 
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cada utente por 24h. Cada unidade é identificada por Designação Comum 

Internacional, lote e prazo de validade. 

O farmacêutico tem que verificar com alguma frequência se houve alterações a 

prescrições anteriores ou se houveram entradas de utentes novos com novas 

prescrições para poder proceder á sua validação. Existe medicação previamente 

identificada pelo farmacêutico, como soros, estupefacientes e medicação do utente 

(medicação de casa), que não são levadas por se encontrarem já no internamento. 

Sempre que é prescrito um anti-infecioso o médico prescritor é obrigado a justificar a 

sua utilização. Consoante a interpretação feita pelo farmacêutico as doses podem ser 

alteradas. Se a terapêutica não estiver conforme ou o farmacêutico detetar um 

possível erro poderá iniciar contacto com o médico prescritor e proceder á sua 

alteração se assim o entender. 

Por volta das 16h todos os dias é emitido o mapa da dose unitária onde constam todos 

os utentes internados e a sua medicação. Depois de efetuado o débito da dose 

unitária é então iniciada a identificação das gavetas por ordem de quartos e a 

separação da medicação para as diferentes gavetas sendo depois feita a entrega das 

malas no internamento, onde é feita a conferência da dose unitária com um enfermeiro 

ou por outro farmacêutico/estagiário (confirmação da medicação). No final faz-se a 

revertência dos medicamentos não utilizados no dia anterior. A dose unitária à sexta-

feira é feita em triplicado para ficar assegurada a medicação para o fim de semana. Na 

segunda de manha procede-se ao débito das doses de sábado e domingo consoante 

o utente ter alta ou não durante o fim-de-semana. Ao longo dos 2 meses de estágio, 

sempre sob supervisão do Dr. André Azevedo, tirei diversas vezes a dose unitária, 

efetuei o respetivo débito e fiz a separação dos fármacos nas diferentes gavetas. 

Em anexo estão as imagens que demonstram o processo em PHC da distribuição com 

prescrição, desde a validação das prescrições, ate a saída da unidose e respetivo 

débito acabando na identificação de gavetas (Anexo 4). 

 

Figura 6. Malas com as gavetas para DIDDU  
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3.4.3. Distribuição em Ambulatório 

A farmácia de ambulatório consiste na entrega de medicamentos para utentes com 

patologias específicas e que são dispensa específica hospitalar. Neste processo existe 

uma interação direta do farmacêutico com o utente onde lhe é explicado como tomar o 

medicamento, precauções especiais de utilização e quando pode vir buscar a 

medicação ao hospital. É mantida também uma linha de comunicação aberta com o 

médico prescritor para se informar sobre potenciais interações ou efeitos adversos da 

medicação sentidos pelo utente. O farmacêutico necessita de estar em alerta para 

saber quando o utente está prestes a terminar um ciclo de medicação para poder fazer 

nova encomenda. Normalmente este ciclo dura cerca de um mês. É necessária 

também a receita do médico para poder ser feita a encomenda. 

Neste momento o HPBN possui neste sistema de farmácia de ambulatório doze 

utentes com patologias que vão desde fibrose quistica idiopática, cancro da próstata, 

cancro da mama, leucemias, ente outros da área de oncologia. Dentro da medicação 

necessária para estes pacientes temos a Pirfenidona, Nintedanib, Abiraterona, 

Enzalutamida, Bicalutamida, Imatinib, Hidroxiureia, Anastrozol e Gefitinib. [3] 

Os utentes estão em constante mudança devido ao facto de o subsistema de saúde ou 

seguro não poder mais comparticipar no privado tendo então que ser transferidos para 

o público. 

 

3.4.4. Distribuição de Estupefacientes 

Os estupefacientes são encomendados à Farmácia Central na primeira segunda de 

cada mês e neste momento encontra-se em stock na farmácia do HPBN os seguintes 

estupefacientes: Fentanilo, RemiFentanilo, Alfentanilo, Morfina, Pasta de Coca, 

Sufentanilo, Petidina. [3] 

Cada serviço do hospital tem um stock pré-estabelecido entre o farmacêutico e o 

enfermeiro responsável do serviço. Sempre que, segundo prescrição médica, um 

utente é administrado com estupefaciente, este é registado em impresso próprio 

(Anexo 5). Este modelo é então preenchido devidamente (Identificação de Serviço, 

Denominação Comum Internacional (DCI) do medicamento forma farmacêutica e 

dosagem, nome do utente, GTS, quantidade administrada), sendo depois assinada e 

rubricada pelo enfermeiro que administrou e enviada aos SF. [2] 

Em CPC faz-se a transferência do stock da Farmácia para o serviço requisitante e 

imprime-se um duplicado. Uma das folhas fica em arquivo na farmácia e a outra segue 
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para o serviço com os estupefacientes, que devem estar em saco de plástico agrafado 

com as requisições e o duplicado. Quando rececionadas no serviço o enfermeiro 

responsável assina a receção e envia o original para a farmácia. 

O farmacêutico em seguida verifica o correto preenchimento do modelo, valida a 

quantidade administrada, registando por numerário e extenso, assina-o e arquiva-o em 

pasta apropriada. 

Todo este circuito de distribuição e movimento de estupefacientes e psicotrópicos é 

registado pelo Farmacêutico em Excel para posterior controlo do INFARMED. [2] 

 

3.4.5. Distribuição de Derivados do Plasma (Hemoderivados) 

Sempre que é prescrito um medicamento Hemoderivado a requisição é feita em 

modelo próprio (Anexo 6) preenchido pelo médico com serviço requisitante, nome, nº 

mecanográfico, identificação do utente, nome do hemoderivado, justificação para o 

seu uso, dose e duração do tratamento. [4] 

O farmacêutico valida, numera o registo, identifica o hemoderivado dispensado, a 

quantidade, o lote, o laboratório o número de certificado do INFARMED assina e data. 

A requisição segue com o hemoderivado e guia de transporte para o serviço que o 

requisitou onde o enfermeiro assina no local de receção. O Original é devolvido aos 

SF onde fica arquivada em pasta própria por um período de cinco anos. [4] 

Durante o tempo que passei no Hospital o hemoderivado mais prescrito foi a 

Imunoglobulina humana anti-Rh. Esta imunoglobulina é utilizada quando a mãe é Rh- 

e o filho é RH+, para não correr risco de rejeição numa próxima gravidez. Existe 

também em stock a albumina humana e a fibrina, sendo que a fibrina é o único 

hemoderivado que se encontra fora da farmácia podendo ser encontra no frigorífico do 

B.O. já com a folha previamente preenchida por parte do farmacêutico. 

 

3.4.6. Distribuição do Sugammadex 

O Sugamadex é um fármaco utilizado para reverter o efeito dos relaxantes musculares 

Rocurónio e Vecurónio usados em anestesia. O Sugamadex é usado para acelerar a 

recuperação depois da administração de um relaxante muscular. 

A Atropina e a Neostigmina possuem uma função idêntica ao Sugamadex e são mais 

utilizados no hospital, mas este último atua de uma forma bastante mais rápida que os 

outros dois (1,4 a 4,2 minutos, dependendo da dose, em comparação com os 17 a 49 

minutos da Neostigmina). 
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Devido ao seu excesso de uso e elevado preço foi então criada uma folha de 

justificação pelos SF do GTS (Anexo 7). Nesta folha o médico anestesista justifica a 

sua utilização que pode ir desde obesidade mórbida, dificuldade em intubar e ventilar, 

patologia que limita o uso de Atropina ou Neostigmina ou episódio respiratório crítico 

pós-operatório, assina e reverte para os SF onde é arquivada em pasta própria. 

 

3.4.7. Distribuição Mala Cardíaca 

A mala cardíaca encontra-se na Farmácia já com as gavetas devidamente 

identificadas com a medicação que la deve conter. Quando há cirurgias cardíacas a 

mala tem que ser preparada de acordo com a medicação exigida pelos médicos e 

enviada para o BO alguns dias antes da cirurgia. [2] 

 

 

 

 

A medicação contida na mala não varia muito e normalmente seguem sempre as 

mesmas quantidades. Durante os dois meses que estagiei no HPBN foram efetuadas 

3 três cirurgias cardíacas e os fármacos contidos na mala foram os seguintes: Ácido 

Aminocaproico; Adenosina; Adrenalina; Aminofilina; Amiodarona; Gluconato de Cálcio; 

Cloreto de Potássio 7,5 %; Cloridrato de Labetalol; Digoxina; Dinitrato de Isossorbito; 

Dobutamina; Dopamina; Efedrina; Gluconato de Cálcio 10 %; Heparina; Lidocaina 1%; 

Fenileferina; Metoprolol; Nitroprussiato de Sódio; Noradrenalina; Papaverina; Propofol 

2%; Protamina; Sulfato de Magnésio 20 %; [3] 

Para além destes fármacos são enviados também soros extras de Ringer 1000ml, 

Ringer 500ml e Bicarbonato 200ml.  

 

 

Figura 7. Mala cardíaca do HPBN 
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3.4.8. Controlo de Prazos de Validade e Contagem de Stock 

A contagem de stock é feita para evitar o máximo de perdas para o Hospital e é feita 

da seguinte forma:  

 Nos Internamentos 1 e 2 é feita diariamente; 

 Na Urgência é feita semanalmente (visto que as perdas estavam a ser mais 

elevadas os enfermeiros deste serviço decidiram na minha ultima semana de 

estagio fazer a contagem diariamente); 

 BO, Endoscopia e Hemodinâmica são feitas mensalmente; 

 B. Partos, Neonatologia, Consultas Externas e Unidade de Cuidados Intensivos 

são feitas de quatro em quatro meses;  

Depois de anotadas as faltas dos serviços é entregue ao enfermeiro responsável para 

proceder á correção das faltas. 

Na Farmácia do Hospital é também feito uma contagem de stock de três em três 

meses. O controlo dos prazos de validade é feito todos os meses. Durante o controlo 

são retirados de cada serviço os medicamentos/soros em que a validade acaba nesse 

mesmo mês. Também são anotados os prazos de validade que acabam nos próximos 

meses para proceder a atualização da tabela do Excel com os prazos de validade 

mais curtos. [3,5] 

 

 

 

Durante o tempo em que estive no HPBN foi enviado um e-mail pelo INFARMED aos 

SF onde era pedido para serem removidos do stock de todos os serviços do hospital 

as ampolas de Hidrocortisona da Color Pharma, Claritromicina da Generis e 

Azitromicina dos laboratórios Basi Generis. Isto deveu-se a uma inspeção aos 

Figura 8. Tabela de controlo dos prazos de validade e contagem de stock 
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fármacos mencionados onde foram detetadas não conformidades críticas e maiores às 

Boas Práticas de Fabrico. Coube a mim e ao Dr. André Azevedo procurarmos estes 

fármacos pelo hospital e remover os lotes que eram pedidos e envia-los separados por 

lotes para a Farmácia Central onde posteriormente eram devolvidos ao laboratório. 

 

4. Medicamentos de Alto Risco 

Os medicamentos de alto risco são medicamentos que apresentam um risco potencial 

de causar danos graves ou ate mesmo fatais no utente quando ocorre um erro na sua 

utilização. 

Segundo pesquisa bibliográfica efetuada pelos farmacêuticos do GTS (Otero, MJ. 

Prácticas para Mejorar la Seguridad de los Medicamentos de Alto Riesgo. Ministerio 

de Sanidad y Consumo, Gobierno de Espanã. Dezembro 2007) foi elaborada uma lista 

com os medicamentos de alto risco que se encontram em todo o Grupo Trofa. O 

objetivo desta lista é eliminar ou diminuir erros de administração. [6] 

 

 

 

 

Este documento foi disponibilizado aos farmacêuticos do grupo e encontra-se presente 

em todos os serviços clínicos do GTS. 

Todos estes medicamentos necessitaram de ser sinalizados com o símbolo acima 

apresentado, processo ao qual eu ajudei na farmácia do HPBN. 

Figura 9. Medicamentos de alto risco do GTS 
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5. Circuitos especiais de aquisição de medicamento 

 

5.1. Justificação de Receituário de Medicamentos 

O GTS possui o formulário hospitalar, onde se encontra toda a medicação presente no 

grupo e a adenda do formulário, onde se encontra a medicação recentemente 

adicionada. 

De acordo com decisão da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), caso se 

pretenda um medicamento que não se encontre no formulário ou adenda do GTS deve 

se preencher um impresso (Anexo 8) e enviá-lo para os SF. Neste impresso deve 

constar o serviço que pediu, nome do utente que necessita medicação, nome genérico 

do medicamento, a forma farmacêutica e via de administração, duração de tratamento 

situação clínica que justifique o pedido. [2] 

 

5.2. Medicamentos de Autorização de Utilização Especial  

Todos os medicamentos comercializados em Portugal possuem obrigatoriamente uma 

Autorização de Introdução no Mercado (AIM). Caso o hospital necessite de um 

medicamento que não tenha AIM deve pedir autorização de utilização especial ao 

INFARMED. Este pedido é apresentado pelo farmacêutico responsável que se propõe 

a utilizar o medicamento e deve ficar arquivado por um período de 5 anos e facultado 

ao INFARMED sempre que solicitado. [2] 

O impresso de Autorização de utilização excecional de medicamentos de uso humano 

segue em anexo (Anexo 9). 

Figura 10. Exemplos de medicamentos de alto risco da farmácia do HPBN 
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5.3. Estupefacientes 

O circuito de aquisição destes medicamentos é semelhante aos outros, no entanto a 

nota de encomenda segue acompanhada pelo modelo VII (Anexo 10), assinada pelo 

Diretor dos SF e carimbada. O modelo possui original e duplicado. Quando a farmácia 

faz a encomenda, tira uma fotocópia desta e arquiva em pasta própria. Este modelo é 

enviado para o aprovisionamento, que faz a encomenda, e envia o original e duplicado 

para o laboratório. Aquando da receção da encomenda esta vem com o original, 

assinada pelo laboratório, e fica arquivada na farmácia. [2] 

 

6. Procedimentos de Gases Medicinais no HPBN 

A empresa que abastece o GTS, logo o HPBN, é a Air Liquide Medicinal Portugal. É 

um laboratório especializado no fabrico e distribuição de gases para uso medicinal. É 

ainda responsável pela instalação e manutenção dos equipamentos do HPBN. [7] 

Os gases medicinais são utilizados nos serviços de Urgência, no BO, nos 

Internamentos e nos restantes serviços com carro de emergência. O armazém dos 

gases encontra-se na parte exterior do hospital. [7] 

Apenas os gases que contenham oxigénio são alvo de controlo dos serviços 

farmacêuticos. 

 

6.1. Etapas da Compra, Receção e Uso de Garrafas [7] 

Encomenda: o departamento de manutenção do HPBN faz, via e-mail, a encomenda 

direta ao laboratório do tipo de gás e da quantidade necessária com conhecimento dos 

Serviços Farmacêuticos. 

Entregas: as garrafas são entregues ao HPBN às terças e quintas de manha. As 

garrafas vazias são então levantadas numa única operação. 

O laboratório entrega uma guia de remessa à manutenção na qual especifica a 

descrição e as quantidades das garrafas entregues. Esse guia é então entregue pela 

manutenção aos SF dos HPBN que por sua vez insere um pedido informático, via 

CPC, aos SF do grupo coincidente com o numero de garrafas entregues. 

Controlo: Aquando da receção da encomenda pelo laboratório, o responsável da 

manutenção do HPBN retira, após leitura eletrónica do laboratório, todas as etiquetas 

que se encontram em garrafas vazias. Este fornece as etiquetas das garrafas, 

devolvidas junto com as guias de remessa que entraram, e entregue aos serviços 

farmacêuticos. 
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Trocas das rampas: no HPBN sempre que uma rampa (sistema que envolve os 

gases) de algum dos tipos de gases medicinais termina o alarme dispara no serviço de 

urgência o qual entra em contacto imediato com a manutenção. Esta pessoa dirige-se 

à central e retira as garrafas da rampa, coloca as cheias e avisa os SF que efetuou a 

troca. 

 

7.  Intervenção Farmacêutica 

A intervenção farmacêutica é um processo na qual o farmacêutico durante a validação 

da prescrição médica identifica potenciais Problemas Relacionados com a Medicação 

(PRM). Depois de identificado o potencial problema o Farmacêutico entra em contacto 

com o médico que pode aprovar ou reprovar a intervenção. 

Os SF do GTSelaboraram em 2015 um poster com Registo de Intervenções 

Farmacêuticas onde avaliam quantitativamente e qualitativamente as intervenções 

farmacêuticas registadas de fevereiro a agosto de 2015. [8] 

O GTS elaborou também um questionário sobre PRM e Resultados Negativos 

Associados à Medicação (RNM) para facilitar o processo de identificação dos 

problemas. [8] 

 

 

 
Figura 10. PRM 
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Durante os meus dois meses de estágio presenciei algumas intervenções 

farmacêuticas e ajudei também o Dr. André Azevedo a resolver alguns Problemas 

Relacionados com a Medicação. Vou expor então alguns exemplos: 

 

 

 

Figura 12. Classificação do grau da intervenção farmacêutica 

Figura 11. RNM 
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8. Reconciliação Terapêutica 

A reconciliação terapêutica consiste na obtenção de uma lista de medicamentos 

utilizados previamente pelos utentes (antes de internamento relativamente aos casos 

que estudamos) e posterior comparação com a lista de medicamentos em uso 

atualmente. [9] 

O Objetivo é reconhecer possíveis discrepâncias, ou seja, variações não intencionais 

como omissão, alteração de dosagem ou do plano de administração. Desta forma será 

elaborada uma lista de medicamentos completa.  

Este método vai permitir ao utente uma maior participação no processo relacionado 

com o uso do medicamento. No momento de alta é lhe também entregue uma tabela 

com a medicação detalhada e dividida por dias e horas a tomar. 

Este procedimento pode-se dividir em duas fases: 

Numa primeira fase (admissão hospitalar) o utente é admitido no internamento, onde 

preenche a folha de admissão de medicina interna. Daí é disponibilizado para os SF. 

Em seguida o farmacêutico visita o utente internado e recolhe informação para 

elaboração do Best Possible Medication History (BPMH). Essa informação contem a 

medicação pré-hospitalar que é comparada com a medicação prescrita. Finalmente 

comunicam se e registam se as discrepâncias não intencionais com o médico. [9] 

Numa segunda fase o médico avisa o farmacêutico da alta hospitalar. Compara então 

a medicação prescrita com medicação da alta. Elabora-se a tabela de reconciliação 

terapêutica de fase 1 e comunica-se as discrepâncias com o médico. [9] 

Finalmente entrega-se ao utente a tabela com a medicação que o utente deverá 

efetuar em casa com dias e horas a tomar (tabela de reconciliação terapêutica fase 2). 

Nos meus dois meses de estágio pude então efetuar este trabalho de reconciliação 

terapêutica com três utentes, com o apoio do Dr. André Azevedo e do Prof. Mário 

Figura 13. Exemplos de PRM 
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Jorge (especialista medicina interna). As respetivas tabelas de reconciliação 

terapêutica foram elaboradas e vou apresenta las a seguir: 

Utente 1: foi a senhora A.M. de 86 anos. Vive só. Tem antecedentes pessoais de 

HTA, dislipidemia, patologia respiratória não estratificada, perturbação depressiva, 

patologia osteoarticular degenerativa e hipoacusia. Ate 4 dias antes do internamento 

apresentava-se clinicamente instável, altura em que iniciou queixas de dispneia e 

agravamento progressivo com pieira intensa, tosse produtiva com expetoração 

mucosa e febre. Desde então apresentou desorientação temporo-espacial. Na 

admissão apresentava-se colaborante, mas desorientada. 

T.A.: 190/100; FC:67 bpm; spO2: 95% Hb: 10.2 

Foi internada na unidade de cuidados intermédios ate melhoria clinica tendo sido 

posteriormente transferida para internamento geral. Melhoria progressiva do quadro 

clinico com estabilização cardiorrespiratória.  
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Utente 2: Senhor A.S. Homem de 84 anos com vários fatores de risco cardiovascular 

foi a primeira consulta de medicina interna pelo seguinte quadro com três meses de 

evolução: 

 Dispneia para esforços sucessivamente menores; ortopneia; dispneia 

paroxística noturna; dor torácica retro-esternal sem relação com esforço; refere 

expetoração frequente sem febre associada; 

 Tem um histórico medico cirúrgico de Isquémica Cardíaca de aparente etiologia 

hipertensiva com disfunção moderada de ventrículo esquerdo e hipertensão 

pulmonar. Obesidade de predomínio central. Medicada para hipertensão 

arterial. Diabetes Mellitus Tipo II sob antidiabéticos orais (Eucreas®) entretanto 

suspenso por indicação medica por disfunção renal. Dislipidemia mista. 

Hiperuricemia. Ex-fumador (deixou há cerca de 20 anos). Nega hábitos 

alcoólicos. Anemia macrocítica (Hb de 7,6 g7dl com VGM de 11 fL). 

 

 

 

 

 

Figura 14. Quatro esquemas representativos da Reconciliação terapêutica do utente 1 
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Utente 3: Senhor M. R. Homem de 78 anos de idade com antecedentes pessoais de 

“arritmia” hipocoagulado, Acidente Vascular Cerebral com hemiparesia esquerda da 

qual recuperou em 2014, Diabetes Mellitus Tipo II sob anti-diabético oral, dislipidemia 

e hiperplasia benigna da próstata. No dia 11/02/2016 pelas 21h30 foi visto na urgência 

com instalação de dor retro-esternal constante, de características mal definidas, sem 

relação com esforço sem fatores de alivio ou agravamento. A família diz que o utente 

tem andado ansioso com a onda de assaltos perto da sua área de residência. Pressão 

arterial 190/90 mmHg, FC 70 bpm, SpO2 97% aa, apirético. Arritmia completa sem 

sopros. Foi internado com síndrome coronário agua sem elevação de ST. 

Figura 15. Três esquemas representativos da Reconciliação terapêutica do utente 2 
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Figura 16. Dois esquemas representativos da Reconciliação terapêutica do utente 3 
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9. Comissão Técnica 

A comissão técnica tem o nome de (CFT), na qual participam todos os diretores 

clínicos e farmacêuticos do grupo e onde se reúnem uma vez de dois em dois meses. 

Os diretores clínicos participam sempre, tal como a farmacêutica coordenadora, Dr.ª 

Patrícia Moura, e um à vez dos outros farmacêuticos do grupo.  

Nestas comissões são avaliadas aquisições de novos fármacos, medicamentos que 

estão no formulário e não possuem rotatividade para proceder ao seu retiro 

introduções na adenda e introduções no formulário.  
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10. Conclusão 

Estes dois meses de estágio contribuíram fortemente para os meus conhecimentos em 

farmácia mais especificamente em farmácia hospitalar que era uma realidade que 

desconhecia por inteiro. Achei interessante a interação que o Farmacêutico tem com 

outros farmacêuticos, administradores, médicos, enfermeiros e técnicos do Hospital 

para um melhor funcionamento do mesmo. Fui associando cada vez melhor os 

princípios ativos ao seu uso, comecei a conseguir associar medicações específicas 

para certo tipo de utentes, em pré e pós-operatório. Desde o primeiro dia acompanhei 

também a evolução de medicação de alguns utentes internados durante tempo 

considerável. Através deste acompanhamento o farmacêutico pode tentar prever a 

medicação que o utente vai necessitar para evitar roturas de stock. Um exemplo onde 

isso aconteceu foi uma utente obesa, que esteve internada na Unidade de Cuidados 

Intensivos, em coma induzido, onde de repente se viu medicada com elevadas 

quantidades de Propofol, Midazolam e Fentanilo em que a farmácia não conseguiu 

corresponder as quantidades exigidas. Neste caso teve que ser feito um empréstimo 

de emergência ao Hospital Pedro Hispano que gentilmente nos cedeu a medicação 

que necessitávamos.  

Achei interessante e bastante útil para os utentes a reconciliação terapêutica em que 

acompanhamos pessoalmente os utentes, com a ajuda dos médicos, e que nos 

permitiu fornecer lhes uma tabela onde se encontrava detalhada a medicação que têm 

que tomar em casa dividida por dias da semana e horas a tomar. 

Foi uma experiência bastante enriquecedora e que sem dúvida me abriu outras 

perspetivas para o meu futuro profissional.  
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À exceção do ponto 1, todas as minhas referências bibliográficas têm como base 

documentos disponibilizados pelo Hospital Privado da Boa Nova. Para além 

destes, ao longo do meu estágio fiz-me sempre acompanhar pelo Manual de 

Estágio Curricular da Farmácia Hospitalar do Hospital Privado da Boa Nova. 
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12. Anexos 

 

Anexo 1: Encomenda semanal 

 

 

 

Anexo2: Transferência direta entre armazéns 
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Anexo 3: Satisfação de pedido e de um acerto de entrada 
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Anexo 4: Processo em PHC da distribuição com prescrição, desde a validação 

das prescrições, ate a saída da unidose e respetivo débito 
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Anexo 5: Requisição de estupefacientes 

 

 



Relatório de Estágio - Farmácia Hospitalar 2015/2016 

 

34  

 

 

 

Anexo 6: Requisição de Hemoderivado 
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Anexo 7: Justificação Sugamadex 
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Anexo 8: Justificação Receituário de Medicamentos 

 

 

 



Relatório de Estágio - Farmácia Hospitalar 2015/2016 

 

38  

 

 

Anexo 9: Impresso de Autorização de utilização excecional de medicamentos 

de uso humano 
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Anexo 10: Anexo VII 

 

 




