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Resumo 
 

No âmbito do estágio curricular tive a oportunidade de estagiar na Farmácia Holon Baguim do 

Monte durante aproximadamente 5 meses sob a orientação da Dra. Maria João Saleiro. Este 

estágio permitiu o primeiro contacto com a realidade profissional, possibilitando a aplicação e o 

desenvolvimento dos conhecimentos teóricos adquiridos. 

 

Este relatório tem como objetivo descrever as atividades desenvolvidas no decorrer do estágio 

estando dividido em duas partes. Na primeira parte do relatório ocorre uma descrição das 

atividades desenvolvidas na Farmácia Holon Baguim do Monte como a receção de encomendas, 

dispensa de medicamentos, conferência de receituário, etc. Na segunda parte ocorre a descrição 

dos dois temas desenvolvidos: i) as estatinas e as dores musculares ii) a obstipação. 

 

Este estágio permitiu uma aprendizagem contínua e possibilitou o conhecimento da 

responsabilidade e importância do farmacêutico comunitário enquanto profissional de saúde com 

um papel preponderante a nível dos cuidados de saúde primários. 
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Introdução  
  
O presente relatório refere-se ao estágio curricular, decorrido na farmácia Holon Baguim do 

Monte (FHBM), que surge no âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da 

Universidade do Porto.  

A farmácia comunitária desempenha um papel importante no acesso a cuidados de saúde pela 

população. Devido à sua extensa rede de cerca de 3000 farmácias [1] é, muitas vezes, o 

principal ponto de contacto entre os doentes e os cuidados de saúde. O farmacêutico tem, 

assim, um papel muito importante na prestação de cuidados de saúde, aconselhamento e, 

reencaminhamento de doentes para outros serviços de saúde como as unidades de saúde 

familiares e os hospitais. 

O estágio curricular em Farmácia Comunitária é o primeiro contato dos estudantes com a 

realidade profissional numa farmácia comunitária. Tem como objetivo garantir uma formação 

adequada ao exercício da profissão de modo a que este venha a ser desempenhado de forma 

competente e responsável, designadamente nas suas vertentes técnica e deontológica. A fase 

de formação desenvolvida na farmácia comunitária destina-se a garantir a iniciação nos 

aspetos práticos da profissão e uma aprendizagem das competências técnicas e exigências 

deontológicas da profissão; assegurar que os estagiários ao transitarem para a vida 

profissional estejam aptos à prática do exercício farmacêutico. Esta fase de formação visa um 

desenvolvimento e aprofundamento da vivência da profissão, promovendo o contacto com as 

instituições relacionadas com a classe farmacêutica, outros profissionais de saúde e os 

utentes.  

Ao longo dos cinco meses de estágio, a minha integração nas atividades ocorreu de forma 

gradual. Num período inicial executei tarefas de BackOffice e, posteriormente passei por uma 

fase de atendimento. 

Este relatório pretende descrever, sucintamente, o funcionamento de uma farmácia, bem como 

as atividades desenvolvidas no decorrer do estágio recorrendo, sempre que possível, a 

experiências próprias e a exemplos concretos. 

 
1. Apresentação e Organização da Farmácia Holon Baguim do Monte  

 
1.1. Enquadramento 

A FHBM é uma farmácia autónoma e independente que pertence a uma organização nacional 

de farmácias, o Grupo Holon. As farmácias que fazem parte desta organização partilham uma 

mesma marca, imagem e forma de estar e ser Farmácia. O principal objetivo do grupo passa 

por otimizar a forma como as farmácias desenvolvem a sua atividade no dia-a-dia, 

nomeadamente o nível de serviço prestado ao utente [2]. 

As farmácias Holon disponibilizam aos seus utentes diversos serviços, nomeadamente: 

podologia, nutrição, dermocosmética, serviço do pé diabético, preparação individualizada da 

medicação, serviço do viajante, serviço de cessação tabágica, serviço farmacêutico e 
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CheckSaúde. Estes serviços permitem consolidar a farmácia como o espaço de eleição da 

população no âmbito da promoção da saúde e bem-estar oferecendo aos seus utentes uma 

gama variada e completa de medicamentos e produtos de saúde, beleza e conforto, com 

atendimento especializado e sempre personalizado [2]. 

 

1.2. Localização Geográfica 
A FHBM localiza-se na Rua D. António de Castro Meireles, Nº 745, Baguim do Monte 

(Gondomar). Grande parte dos seus utentes são pessoas idosas, permitindo um melhor 

acompanhamento farmacoterapêutico. Dado que tem ainda utentes de outras faixas etárias 

oferece um variadíssimo leque de produtos e serviços que se adaptam as necessidades de 

todos os utentes. Uma vez que a farmácia se encontra próxima de escolas são realizadas 

visitas de aconselhamento, rastreios e de educação para a saúde. Estas visitas permitem 

divulgar a farmácia e os seus serviços, e também reeducar a população jovem no que toca a 

certas temáticas do quotidiano como a alimentação, os problemas cardiovasculares, a 

pediculose, o tabagismo, a contraceção, entre muitas outras. 

 
1.3. Horário de Funcionamento 

A FHBM é uma farmácia com horário alargado estando aberta das 9h as 24h. Contudo, e de 

acordo com o Decreto-Lei nº 53/2007 de 8 de Março [3], há dias em que a farmácia funciona 

em regime noturno das 0h às 9h segundo uma calendarização definida. 

 

1.4. Recursos Humanos 
A equipa da FHBM é constituída por oito elementos e, coordenada pela diretora técnica a Dra. 

Maria João Saleiro. Cada um dos elementos tem a seu cargo uma área de responsabilidade, 

de acordo com o indicado na Tabela 1. Cada elemento da equipa é fundamental para o 

desempenho e sucesso da farmácia. Na FHBM cada colaborador sabe desempenhar as suas 

tarefas com brio e profissionalismo, são uma verdadeira equipa, auxiliando-se uns aos outros 

sempre com o objetivo comum de atender às necessidades dos doentes. 

 
TABELA 1 – EQUIPA DA FARMÁCIA HOLON BAGUIM DO MONTE 

Colaborador Função Área de responsabilidade 

Maria João Saleiro Farmacêutica Diretora Técnica 

Fernanda Pinto Auxiliar de Limpeza Limpeza das instalações 

François Castro Técnico de Farmácia Produtos Holon, Receituário 

Inês Ferreira Técnica Auxiliar de Farmácia Compras 

Marisa Silva Farmacêutica Serviços 

Miguel Nogueira Farmacêutico Intervenção Farmacêutica 

Renato Gil Farmacêutico Qualidade, Receituário 

Sara Lopes Farmacêutica Marketing 
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1.5. Organização Física e Funcional  
A FHBM está organizada obedecendo às orientações do Decreto-Lei 307/2007, de 31 de 

Agosto, e das Boas Práticas Farmacêuticas para a farmácia comunitária [3,4], que regulam o 

espaço físico, interno e externo, das farmácias. 

 

i) Espaço externo (Anexo I) 
A FHBM está instalada numa rua principal, em local visível e de fácil acesso, com uma 

rampa de acesso para utentes com mobilidade reduzida. Encontra-se sinalizada com uma 

cruz verde iluminada permanentemente, e com uma fachada com a identificação da 

farmácia. 

Tem duas montras, numa delas encontra-se um painel LED de grandes dimensões onde é 

colocada a informação de campanhas, serviços e outra informação relevante sobre a 

farmácia. Nessa mesma montra também são colocados cartazes publicitários. A outra 

montra tem o vidro revestido por um autocolante publicitário que evidencia ainda mais a 

existência da farmácia. 

 

ii) Espaço interno 
O espaço interior da farmácia foi pensado de forma a garantir a conservação e segurança 

dos medicamentos, assim como, a privacidade e o bem-estar dos utentes [4]. 

A farmácia está então dividida: numa zona de atendimento aos utentes com 4 balcões de 

atendimento individual e um posto de atendimento sentado (Anexo II); dois gabinetes de 

atendimento personalizado (Anexo III); numa zona de receção, verificação e 

armazenamento de produtos (prateleiras, móvel com gavetas) (Anexo IV); laboratório 

(Anexo V); casa de banho; escritório; sala de armazenamento de medicamentos (injetáveis, 

uso tópico, excessos de medicamentos, entre outros) (Anexo VI). 

 

iii) Equipamentos 
A farmácia dispõe de variados equipamentos que permitem prestar um serviço de 

qualidade, como por exemplo: esfigmomanómetro; estetoscópio; tensiómetro; espirómetro; 

balança; medidor da glicémia; dispositivo para deteção de colesterol total, perfil lipídico, 

triglicerídeos e hemoglobina. Dispõe ainda de diversos equipamentos necessários ao 

funcionamento da farmácia e da sua gestão como: telefones, computadores, impressoras, 

fax e um frigorífico para armazenamento de medicação de frio. Uma vez que a manutenção 

das condições de temperatura e humidade são muito importantes para a conservação dos 

medicamentos, a farmácia dispõe de vários termohigrómetros espalhados pelas várias 

divisões da farmácia permitindo a monitorização e o registro de dados. 
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2. Administração e Gestão da Farmácia 
 

2.1. Sistema Informático 
O sistema informático utilizado na FHBM é o WinPhar® (Anexo VII), este é um software simples, 

bastante intuitivo e muito prático. O WinPhar® facilita imenso as diferentes tarefas diárias na 

farmácia, no que respeita à: emissão, receção e devolução de encomendas; realização de 

vendas; controlo dos stocks, prazos de validade e rotação dos produtos; gestão da faturação e 

do receituário. Permite, ainda, um atendimento personalizado através da criação de ficha de 

cliente e do acompanhamento farmacoterapêutico. Este software está constantemente 

atualizado de acordo com as alterações legislativas do INFARMED, Ministério da Saúde, etc. 

Para usar o WinPhar® na FHBM cada membro da equipa técnica tem um número de utilizador 

e uma palavra-chave que permite o acesso ao sistema. 

 

2.2. Realização de Encomendas 
Quando a farmácia pretende adquirir produtos tem duas formas de o fazer, diretamente aos 

laboratórios ou através de encomendas aos armazenistas. A escolha da forma como se faz a 

aquisição de produtos é extremamente importante para uma boa gestão da farmácia. Produtos 

que se vendem em grandes quantidades, são geralmente, comprados aos laboratórios uma 

vez que oferecem melhores condições comerciais. Na FHBM a maioria das compras é feita aos 

armazenistas, a OCP e a Empifarma. 

É importante realçar que o Grupo Holon estabelece parcerias com a indústria farmacêutica 

permitindo obter melhores condições comerciais, construindo assim um portfólio de 

medicamentos e outros produtos de saúde de forma a satisfazer as farmácias e os seus 

utentes. Como a OCP disponibiliza produtos do portfólio a preço de custo mais baixo, este 

fornecedor é o escolhido para efetuar a maior parte das encomendas aos armazenistas. 

Na FHBM as encomendas aos armazenistas são processadas de duas formas: i) as 

encomendas via modem, realizada duas vezes ao dia em horário definido, que se processa 

informaticamente, com a intervenção de um colaborador, e que é gerada de acordo com os 

stocks existentes em relação ao stock mínimo e máximo, pré-definidos para cada produto. 

Durante esta forma de encomenda, os produtos esgotados ou rateados no fornecedor surgem 

numa lista. Poderá haver depois uma tentativa, por telefone ou email, junto dos fornecedores 

para que se consiga obter os medicamentos que contam nessa lista; ii) as encomendas diretas, 

realizadas telefonicamente ou informaticamente, em softwares do armazenista ou no site 

destes, e que são realizadas quando se pretende encomendar um produto requisitado por um 

utente e que se encontra indisponível na farmácia. Este método permite sabe se o produto está 

disponível no armazenista e quando será entregue. 
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2.3. Receção e Conferência de Encomendas 
A receção e a conferência de encomendas são um processo muito importante ao permitir 

assegurar que os produtos enviados pelo fornecedor correspondem ao produtos e quantidades 

da encomenda realizada. 

As encomendas são entregues na farmácia duas a três vezes por dia, de acordo com o 

fornecedor, e segundo horários definidos. Ao chegar à farmácia conferimos se a encomenda se 

destina à nossa farmácia e se o número de volumes/banheiras corresponde ao que consta na 

fatura (Anexo VIII). Na fatura pode-se encontrar diversos dados: identificação do fornecedor e 

da farmácia; o número da fatura; a data de faturação; o código nacional de produto (CNP); a 

designação do produto; o preço de venda à farmácia (PVF); o preço de venda ao público 

(PVP), se aplicável; o imposto de valor acrescentado (IVA); o valor da fatura sem IVA; o valor 

do IVA a pagar; e o valor da fatura com IVA. 

Em seguida, processa-se a introdução dos produtos no sistema informático através da leitura 

ótica dos códigos de barras dos produtos ou manualmente através do CNP. Durante este 

processo verifica-se o número de embalagens rececionadas e o seu estado, o PVP e o prazo 

de validade. É durante a introdução da encomenda que se faz o processo de triagem das 

reservas de produtos, sendo indicado com um alerta sempre que picamos um produto com 

reserva. No final deste processo, são emitidos os talões das reservas (Anexo IX), que são 

colocados juntos dos produtos e, depois enviado uma mensagem aos utentes a indicar que a 

reserva se encontra disponível. No final da introdução são verificadas as quantidades 

recebidas e as quantidades faturadas, assim como o valor final da fatura com e sem IVA. Em 

seguida, a fatura é assinada pela pessoa que deu a entrada da encomenda, carimbada e 

arquivada. 

Durante o estágio esta foi a tarefa que me acompanhou desde o primeiro dia, foi extremamente 

importante para ter contato com os produtos existentes na farmácia e familiarizar-me com os 

princípios ativos, os nomes comerciais que lhe correspondem e as formas farmacêuticas, 

facilitando, posteriormente, a adaptação à fase de atendimento ao público. 

 

2.4. Armazenamento dos Produtos 
Após conferir os produtos, estes são armazenados e acondicionados em locais apropriados 

para uma correta conservação, de acordo com a sua forma farmacêutica e se são 

medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) ou medicamentos não sujeitos a receita 

médica (MNSRM). Esta tarefa processa-se segundo a regra do FEFO (First-Expire, First-Out), 

ou seja, o primeiro a expirar é o primeiro a sair. No caso dos produtos de frio, estes são 

imediatamente armazenados assim que chegam à farmácia sendo registada a quantidade, o 

PVP e o prazo de validade na respetiva fatura. 

Durante o estágio, esta tarefa foi das primeiras a ser realizada e acompanhou-me durante todo 

o estágio permitindo preparar-me para a fase de atendimento ao público ao facilitar o 

reconhecimento dos locais onde os produtos são guardados assegurando um atendimento 

mais rápido e produtivo. 
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2.5. Controlo dos Prazos de Validade e Retirada do Mercado 
O controlo dos prazos de validade é muito importante para garantir a qualidade, segurança e 

eficácia dos medicamentos e produtos de saúde dispensados na farmácia. Todos os meses é 

emitida uma lista, através do WinPhar®, com todos os medicamentos e produtos de saúde.  

Nesta lista, todos os produtos, com prazo de validade a terminar até 6 meses antes do prazo 

final de validade, são separados e/ou assinalados para escoamento de stock. Todos os 

produtos, com prazo de validade a expirar dentro de 3 meses, é separado para que seja feita a 

devolução aos respetivos fornecedores. 

A retirada de mercado ocorre quando por algum motivo de segurança, relacionado com o 

produto ou algum dos lotes, é emitido, pelo titular da Autorização de Introdução no Mercado 

(AIM) ou pelo INFARMED, um pedido de recolha do produto e, quando aplicável, a retirada do 

produto do mercado. Na farmácia, estes produtos são separados e devolvidos ao fornecedor. 

Durante o estágio, pude auxiliar a farmacêutica responsável no controlo de prazos de validade, 

nos pedidos de retirada do mercado e na devolução de lotes de alguns produtos. 

 

2.6. Devoluções 
As devoluções de medicamentos ou outros produtos a fornecedores podem ser aceites ou não, 

e podem ser feitas por diversos motivos: produto não conforme na receção de encomendas, 

produtos com prazos de validade a expirar, produtos pedidos por engano, produtos fora da 

encomenda e produtos com PVP não ativo no INFARMED. 

Quando se efetua uma devolução é necessário emitir uma guia de devolução com o código da 

Autoridade Tributária (Anexo X). Na nota de devolução consta o produto e a quantidade a 

devolver, o motivo da devolução, o numero da fatura na qual o produto foi faturado, o lote do 

produto, o prazo de validade, e os dados da farmácia e do fornecedor. A nota de devolução é 

impressa em triplicado, em que o original e o duplicado acompanham os produtos e o triplicado 

é arquivado na farmácia. Se a devolução for aceite, o fornecedor emite uma nota de crédito 

(Anexo XI) para que seja regularizada na farmácia a devolução. Caso a devolução não seja 

aceite, o fornecedor emite uma guia de remessa (Anexo XII) que acompanha o produto e que 

serve para a farmácia regularizar a devolução, dando entrada do produto em stock. 
Durante o período de estágio pude efetuar devoluções aos fornecedores, assim como auxiliar o 

colaborador responsável pela regularização de devoluções. 

 
2.7. Gestão de Stock 

A gestão de stocks é uma área de grande importância numa farmácia, garantindo as 

necessidades dos utentes e o equilíbrio financeiro de uma farmácia. Na FHBM a gestão de 

stocks tem em conta um variado leque de aspetos, como por exemplo: a variabilidade sazonal, 

a publicidade vigente nos meios de informação, a rotatividade dos produtos, as condições 

comerciais dos fornecedores, etc. Um dos auxiliares das farmácias para uma boa gestão, são 

os sistemas informáticos, neste caso o WinPhar®, que permitem consultar o histórico de vendas 
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dos produtos ajudando a definir stocks, mínimo e máximo, adequados às vendas e/ou às 

necessidades dos utentes.  

Durante o período de estágio, presenciei várias alterações ao stock dos produtos por diversos 

motivos, um dos quais foi com a intenção de ter sempre disponível o medicamento para um 

utente que passou a usá-lo de forma continuada. Este cuidado com a gestão dos stocks, é um 

fator que pode ser diferenciador em relação a outras farmácias, contribuindo para a fidelização 

dos utentes. 

 

3. Aconselhamento e Dispensa de Medicamentos e Outros Produtos de Saúde  
 
A dispensa de medicamentos é o ato profissional em que o farmacêutico, após avaliação da 

medicação, cede medicamentos ou substâncias medicamentosas aos doentes mediante 

prescrição médica ou em regime de automedicação ou indicação farmacêutica, acompanhada 

de toda a informação indispensável para o correto uso dos medicamentos [4]. 
O farmacêutico comunitário tem um papel muito importante na relação entre os medicamentos, 

o doente e os cuidados de saúde essenciais. O farmacêutico deve ser capaz de estabelecer 

uma relação de confiança com os doentes, sendo capaz de identificar as suas necessidades e 

comunicando com este utilizando uma linguagem simples, compreensível e adequada ao seu 

nível sociocultural. Desta forma, é capaz de transmitir toda a informação que pretende 

promovendo uma assimilação por parte do doente de forma rápida e eficaz. 

A variedade de produtos disponíveis na farmácia é grande e necessita uma grande quantidade 

de conhecimentos por parte do farmacêutico e uma formação continua ao longo da sua vida 

profissional, de modo a prestar ao utente um aconselhamento e serviço de excelência. Numa 

farmácia existem vários tipos de medicamentos: MSRM, MNSRM, medicamentos de uso 

veterinário e medicamentos manipulados. Estes últimos não serão referenciados dado que na 

FHBM não se realiza a preparação de medicamentos manipulados. 

 

3.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 
Os MSRM só podem ser dispensados em farmácia mediante a apresentação da receita 

médica, ou sem esta, em casos de força maior, devidamente justificados [3]. 

O procedimento para a correta cedência de medicamentos envolve: a) receção da prescrição e 

confirmação da sua validade/autenticidade (dados do médico e do utente, data de validade da 

prescrição, entidade responsável pelo pagamento); b) avaliação farmacoterapêutica da 

prescrição (com base na necessidade do medicamento, adequação ao doente e da posologia e 

nas condições do doente); c) informações clínicas para garantir que o utente recebe e 

compreende a informação oral e escrita de modo a retirar o máximo benefício do tratamento; d) 

oferta de outros serviços farmacêuticos caso se adeque [4]. Existem medicamentos que têm 

um procedimento de dispensa mais complexo, como é o caso dos medicamentos que contêm 

estupefacientes e psicotrópicos. Estes medicamentos exigem a apresentação obrigatória do 

cartão de cidadão, do portador, para a sua dispensa [5]. 
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Durante o meu estágio, principalmente na fase inicial, foi possível observar estes 

procedimentos e foi-me disponibilizada toda a documentação legal para consulta, além das 

normas relativas à dispensa de medicamentos e produtos de saúde, da autoria da 

Administração Central do Sistema de Saúde e do INFARMED. Numa fase posterior, foi-me 

dada a possibilidade de efetuar atendimentos ao público, com supervisão, onde pude colocar 

em prática e percecionar de outra forma o modo como se processa a dispensa de MSRM e as 

suas particularidades. 

 
3.1.1. Prescrição Eletrónica e Manual 

A prescrição de medicamentos, sobretudo MSRM, incluindo medicamentos manipulados e 

medicamentos contendo estupefacientes e psicotrópicos, tem de ser efetuada por meios 

eletrónicos, conforme estabelecido pela Portaria no 224/2015, de 27 de julho, através da 

utilização de soluções ou equipamentos informáticos reconhecidos pelos Serviços Partilhados 

do Ministério da Saúde (SPMS), independentemente do seu local de prescrição [5].  
Este tipo de prescrição é também aplicável a outros produtos, com ou sem comparticipação, 

nomeadamente dispositivos médicos, produtos dietéticos, fraldas, sacos de ostomia, entre 

outros [5].  
A receita sem papel, a receita materializada (Anexo XIII) ou por via manual (Anexo XIV) 

destinam-se à prescrição em ambulatório e dispensa em farmácia comunitária dos 

medicamentos e produtos de saúde acima referidos, em território nacional [5]. 
A receita eletrónica materializada, cujo modelo foi aprovado pelo Despacho nº 15700/2012, de 

30 de novembro [6], na sua versão atual, tem o mesmo âmbito da receita sem papel, mas é de 

uso excecional, sendo obrigatório em caso de operação offline. A prescrição por via manual só 

poderá ser feita excecionalmente e nos casos previstos no artigo 8º da Portaria nº 224/2015, de 

27 de julho: casos de falência do sistema informático; inadaptação do prescritor; prescrição ao 

domicílio e prescrição máxima de 40 receitas médicas por mês [7]. 

Para as receitas eletrónicas desmaterializadas ou Receita Sem Papel, é utilizado o modelo de 

guia de tratamento (Anexo XV) aprovado pelo Despacho nº 9002/2015, de 31 de julho [8]. 

 

3.1.2. Validação da Prescrição Médica 
Para que o farmacêutico possa aceitar a prescrição e dispensar os medicamentos, nela 

contidos, necessita de validar a respetiva prescrição [5]. Por ser motivo frequente de falha 

humana, são aqui descritos detalhadamente e separadamente os critérios de validação 

médica, tanto para uma prescrição eletrónica como para uma prescrição manual [5]:  

 
Prescrição eletrónica:  

• Número da receita, local de prescrição e identificação do médico prescritor;  

• Dados do utente: 

o Nome e número de utente; 

o Número de beneficiário; 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o Regime especial de comparticipação de medicamentos, representado pelas 

letras “R” e “O”, se aplicável: A letra “R” aplica-se aos utentes pensionistas 

abrangidos pelo regime especial de comparticipação; A letra “O” aplica-se aos 

utentes abrangidos por outro regime especial de comparticipação identificado 

por menção ao respetivo diploma legal; 

• Entidade Financeira Responsável 

• Identificação do medicamento:  

o Prescrição por DCI: DCI ou nome da substância ativa; Dosagem e Forma 

farmacêutica; Dimensão da embalagem; Código representativo que agrupa; 

• Posologia e duração do tratamento;   

• Comparticipações especiais, devendo ser indicado o despacho aplicável; 

• Número de embalagens: 

o Receitas materializadas ou manuais: até quatro medicamentos ou produtos de 

saúde distintos, não podendo, em caso algum, o número total de embalagens 

prescritas ultrapassar o limite de duas por medicamento ou produto, nem o 

total de quatro embalagens; 

o Em receitas desmaterializadas: cada linha de prescrição só pode incluir um 

produto ou um medicamento, até um máximo de duas embalagens cada, ou 

seis, se se tratar de um medicamento destinado a tratamento prolongado; 

o No caso dos medicamentos prescritos se apresentarem sob a forma de 

embalagem unitária podem ser prescritas até 4 embalagens do mesmo 

medicamento. 

• Data de prescrição e assinatura do prescritor.  

• Validade da prescrição:  
o receita normal ou linha de receita normal – 30 dias seguidos, contados a partir 

da data da sua emissão; 
o Linha de receita contendo medicamentos de tratamento prolongado – cada 

linha tem uma validade de seis meses, contada a partir da data de emissão.  
 

Prescrição Manual  
A validação de uma receita manual deverá, ainda, ter em conta os seguintes aspetos [5]:  

• Exceção justificativa, como referenciado acima;   

• Não pode conter rasuras ou caligrafias diferentes, nem a utilização de canetas de 

cor ou tonalidade diferentes ou a prescrição a lápis. 

 

3.1.3. Ato da Dispensa 
Uma vez validada a prescrição médica, procede-se ao ato da dispensa propriamente dito. 

Assim, o doente deve ser informado da existência dos medicamentos disponíveis na farmácia 

com a mesma substância ativa, forma farmacêutica, apresentação e dosagem do medicamento 

prescrito, podendo estes serem genéricos ou medicamentos similares, deve ser informado 
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ainda do que tem o preço mais baixo e, ainda, quais os comparticipados pelo Sistema Nacional 

de Saúde (SNS). Deste modo, as farmácias devem ter sempre disponíveis para venda, no 

mínimo, três medicamentos de cada grupo homogéneo, de entre os que correspondem aos 

cinco preços mais baixos, devendo dispensar o de menor preço. O doente tem o direito a optar 

por qualquer medicamento desse grupo homogéneo [5]. 

No caso da dispensa de medicamentos prescritos por nome comercial ou do titular, devem ser 

ainda verificadas as seguintes situações:  

• Medicamento de marca sem similar ou sem medicamento genérico comparticipado: 

deve dispensar-se o medicamento prescrito. 

• Existência de uma justificação técnica por parte do médico prescritor:  

o Alínea a) - Medicamentos com margem ou índice terapêutico estreito, 

constando na receita a menção “Exceção a) do nº 3 do art. 6º”. 

o Alínea b) - Reação adversa prévia, constando na receita a menção “Exceção b) 

do nº 3 do art. 6º - Reação adversa prévia”; 

o Alínea c) - Continuidade de tratamento superior a 28 dias, constando na receita 

a menção “Exceção c) do nº 3 do art.  6º - continuidade de tratamento superior 

a 28 dias”.  

No caso das alíneas a) e b) é obrigatório dispensar o medicamento indicado pelo médico. Em 

relação à alínea c), fica ao critério do utente a escolha de um medicamento que satisfaça as 

condições que a alínea facilita. 

 
3.1.4. Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos exercem uma ação ao nível do Sistema 

Nervoso Central provocando uma alteração das suas funções, como tal, conduzem facilmente 

a tolerância, dependência física ou psíquica e sintomas de privação. Devido aos riscos 

associados à sua utilização existe um regime jurídico próprio aplicável ao seu tráfico e 

consumo. Estes medicamentos encontram-se descritos nas normas relativas à dispensa de 

medicamentos e produtos de saúde [5], que remete a listagem destes medicamentos para o 

Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de janeiro [9] e artigo 86º do Decreto-Regulamentar nº 61/94, de 12 

de outubro [10]. Estes medicamentos são prescritos isoladamente e a sua receita identificada 

como receita especial, “RE”. As regras de validação seguem as regras descritas no ponto 

Validação da Prescrição Médica.  

O controlo destes medicamentos é feito em dois momentos. Um encontra-se descrito 

anteriormente na seção Receção de Encomendas. O outro momento é aquando a dispensa, 

estando um como outro fortemente documentados.  

No momento da dispensa, o WinPhar® identifica estes medicamentos. No final da venda 

surgem, automaticamente, vários campos de preenchimento obrigatório como: nome do 

médico prescritor, dados do doente (nome, morada) e dados do adquirente (nome, morada, 

idade e número de identificação pessoal). É também requerida a apresentação do cartão de 

cidadão. Uma vez terminada a venda, é-lhe atribuída um número sequencial de registo. É 
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impresso um talão comprovativo da venda do psicotrópico (Anexo XVI) que deve ser agrafado 

à fotocópia da receita, sendo arquivado na farmácia durante três anos. No caso de a receita ser 

manual são impressos dois documentos, sendo um agrafado a uma cópia da receita que é 

arquivada na farmácia e o outro agrafado à receita, sendo posteriormente enviada para o 

INFARMED juntamente com a lista de saídas mensais. 

 

3.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 
Os MNSRM, tal como o seu nome indica, são medicamentos que não necessitam de receita 

médica para que sejam dispensados numa farmácia. A cedência deste tipo de medicamentos 

ocorre maioritariamente de duas formas, por indicação farmacêutica ou por automedicação dos 

utentes. 

Na cedência de medicamentos em indicação farmacêutica, o farmacêutico responsabiliza-se 

pela seleção de um MNSRM e/ou aconselhamento de medidas não farmacológicas com o 

objetivo de aliviar ou resolver um problema de saúde considerado como um transtorno menor 

ou sintoma menor, entendido como problema de saúde de carácter não grave, autolimitado, de 

curta duração, que não apresente relação com manifestações clínicas de outros problemas de 

saúde do doente [4].  

A automedicação é a instauração de um tratamento medicamentoso por iniciativa própria do 

doente. Nesta situação o farmacêutico deve orientar a utilização ou não do medicamento 

solicitado pelo doente, contribuindo para que a automedicação se realize sob uma indicação 

adequada e segundo o uso racional do medicamento [4].  

Em ambas as situações o farmacêutico deve avaliar as necessidades do utente, pedindo 

informações, para tentar identificar o problema, como: os sintomas, há quanto tempo persistem 

e se já foram tomados medicamentos. Além disso deve avaliar se os sintomas estão ou não 

associados a uma patologia grave encaminhado para o médico ou, no caso, de se tratar de 

uma patologia menor avaliar a necessidade do uso de medicamentos. 

As farmácias do Grupo Holon dispõem de vários protocolos de aconselhamento para diversos 

problemas de saúde menores como por exemplo: constipação, congestão nasal, azia, acne, 

cefaleia, obstipação, diarreia, dispensa de contraceção, herpes, conjuntivite, etc. Nestes 

protocolos, além de um enquadramento da fisiopatologia, podemos encontrar: questões que 

ajudam na avaliação da situação, terapêutica não farmacológica e farmacológica, e situações 

que necessitam de referenciação ao médico. 

Durante o estágio numa fase inicial foram-me facultados os protocolos para consulta, o que me 

ajudou bastante a preparar para diversas situações com que me deparei mais tarde quando 

passei para o atendimento ao público. 

 

3.3. Medicamentos de Uso Veterinário 
Segundo o Decreto-Lei n.º 314/2009, de 28 de Outubro, o medicamento veterinário é definido, 

“como sendo toda a substância, ou associação de substâncias, como possuindo propriedades 

curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser 
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utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário 

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

modificar funções fisiológicas” [11]. 

Os medicamentos veterinários são classificados quanto à dispensa em:  a) Medicamentos não 

sujeitos a receita médico-veterinária; b) Medicamentos sujeitos a receita médico-veterinária; c) 

Medicamentos de uso exclusivo por médicos veterinários [12]. 

Na farmácia apenas os medicamentos a) e b) podem ser dispensados ao público em geral, 

sem receita médico-veterinária e com receita médico-veterinária (Anexo XVII), respetivamente. 

Os medicamentos c) só podem ser dispensados a médicos veterinários e mediante a respetiva 

receita médico-veterinária. 

Durante o estágio, os produtos veterinários mais procurados pelos utentes eram 

desparasitantes internos e externos, o que correspondem a medicamentos não sujeitos a 

receita médico-veterinária. E outros medicamentos dispensados vinham acompanhados de 

receita, por exemplo, os antibióticos. 

4. Conferência do Receituário e Faturação

Diariamente as receitas são conferidas pelos colaboradores, segundo os requisitos necessários 

para que a receita seja válida (número de utente, assinatura do médico, prazo de validade, 

organismo de comparticipação, produtos cedidos e preços dos medicamentos) e separadas por 

organismos [13].  
Posteriormente, os elementos da equipa responsáveis por esta área realizam uma segunda 

conferência e fecham lotes de 30 receitas. 
O processamento do receituário exige a emissão de três documentos: o verbete de 

identificação do lote (Anexo XVIII), a relação do resumo de lotes (Anexo XIX), a fatura mensal 

do receituário (Anexo XX) e as receitas médicas manuais e materializadas. No caso da 

faturação eletrónica, o envio dos documentos contabilísticos (fatura e notas de crédito/débito) é 

substituído pelo envio em formato desmaterializado, devendo enviar em substituição da fatura 

física, uma guia de fatura eletrónica [13]. Esta documentação tem de ser enviada para o CCF 

até ao dia 10 do mês seguinte ao que respeita a faturação. 

Relativamente ao receituário de organismos com acordo com a Associação Nacional de 

Farmácias (ANF), como SAMS, MULTICARE, Fidelidade, é enviado com os respetivos 

documentos de faturação para a ANF.  
No decorrer do estágio houve a oportunidade de contactar com todo este processo, que além 

de ser um trabalho rigoroso e minucioso, é de extrema importância, dado tratar-se de uma 

significativa fração da faturação total da farmácia. 
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5. Projetos e Serviços 
 
A Portaria nº 1429/2007, de 2 de Novembro [14], define os serviços farmacêuticos que podem 

ser prestados pelas farmácias no âmbito da promoção da saúde e do bem-estar dos utentes.  
Como referido anteriormente a FHBM disponibiliza aos seus utentes diversos serviços, 

nomeadamente dermofarmácia, nutrição, podologia, pé diabético, administração de vacinas, 

administração de injetáveis, consulta farmacêutica, preparação individual da medicação e 

CheckSaúde. Estes serviços são prestados por profissionais pertencentes ao Grupo Holon, 

mas externos à farmácia, havendo por isso uma marcação das consultas para datas 

previamente acordadas entre a farmácia e o Grupo Holon. 

O serviço de dermofarmácia é um serviço em que os profissionais, da área da dermocosmética, 

efetuam um diagnóstico da pele (tipo de pele e problemas de pele mais comuns, como por 

exemplo a acne) dos utentes e um aconselhamento personalizado dos produtos adequados a 

cada situação. 

O serviço de nutrição é um serviço de aconselhamento, reeducação e acompanhamento 

alimentar com objetivo como: prevenir doenças relacionadas com a alimentação, alcançar o 

peso desejável, aumentar o bem-estar e a auto-estima, e melhorar a saúde no caso de 

patologias aguda e crónicas (obesidade, diabetes, entre outras). 

O serviço de podologia é prestado por um podologista licenciado, especialista na prevenção e 

tratamento das doenças que afetam o pé, como por exemplo: micoses, unhas encravadas, 

calosidades, transtornos da marcha, verrugas, etc. Este serviço ajuda os utentes a sentirem-se 

melhor e a melhorar a saúde dos seus pés. 

O serviço do pé diabético destina-se a diabéticos tipo I e II em que o profissional realiza uma 

avaliação dos pés dos doentes com diabetes, o corte de unhas e ajuda o doente no que toca 

ao autocontrolo da Diabetes e nas boas práticas nos cuidados dos pés. Além dos pés o 

profissional efetua uma avaliação da circulação do sangue nas pernas bem como da 

sensibilidade periférica. 

O serviço de consulta farmacêutica é um serviço prestado pelo Farmacêutico que consiste no 

acompanhamento do doente através de visitas programadas à Farmácia, com a finalidade de 

contribuir para resultados clínicos positivos. Envolve a identificação, prevenção e resolução de 

Problemas Relacionados com Medicamentos. 

O CheckSaúde é um serviço, que se destina a todas as pessoas que pretendam monitorizar e 

controlar a sua Saúde, em que a farmácia disponibiliza diversos testes para a determinação de 

vários parâmetros bioquímicos: Índice de Massa Corporal, Massa Gorda, Pressão Arterial, 

Glicemia capilar, Colesterol Total, Triglicerídeos, Ácido Úrico, Gravidez, entre outros. 

A FHBM e o Grupo Holon não se limitam ao seu espaço físico indo ao encontro da comunidade 

estabelecendo parcerias com instituições e escolas na elaboração de vários projetos como por 

exemplo: “A Escola também ensina a comer”, “A escola e a pediculose”, “Avaliação do Risco 

Cardiovascular”, “Intervenção da Farmácia no Cancro Colorretal”, “A escola e a Contraceção”, 

“A escola e o Tabagismo”, entre outros. 
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Durante o estágio, o contacto com os prestadores dos diversos serviços foi muito enriquecedor 

para uma formação profissional diferenciada. A determinação de parâmetros fisiológicos e 

bioquímicos (CheckSaúde) foi uma atividade constante ao longo do estágio. A Farmácia 

constitui um espaço de saúde de eleição para o controlo e monotorização de diversos 

parâmetros fisiológicos e bioquímicos, nomeadamente medição da pressão arterial, controlo do 

peso corporal, determinação capilar dos níveis de glicemia, colesterol e triglicerídeos. 

 
5.1. VALORMED 

A VALORMED (Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagens e Medicamentos) é uma 

sociedade responsável pela gestão dos medicamentos fora de uso e dos resíduos de 

embalagens vazias, cuja recolha é atualmente feita em contentores próprios e devidamente 

identificados, estando estes disponíveis nas farmácias [15]. Os contentores (Anexo XXI) vão 

sendo cheios por embalagens e medicamentos que os utentes trazem e, quando cheios, são 

selados por um responsável da farmácia de modo a garantir que chegam ao destino nas 

condições adequadas. Cada contentor possui uma ficha de identificação (Anexo XXII) onde o 

responsável pela selagem coloca os dados como: o nome da farmácia, peso do contentor e a 

sua rúbrica.  
Posteriormente, este contentor é recolhido por um distribuidor aderente, no caso da FHBM o 

distribuidor é a OCP, que preenche o resto da ficha do contentor com o número do 

armazenista, data de recolha e a sua rubrica, procedendo depois à entrega do contentor na 

empresa que realiza a sua reciclagem/eliminação de forma segura [16].  
Este processo contribui para menores riscos de poluição ambiental e acidentes domésticos 

com medicamentos.  
 

6. Cuidados Farmacêuticos 
 
O conceito de Cuidados Farmacêuticos refere-se a um “conjunto de atitudes, comportamentos, 

compromissos, valores éticos, funções, conhecimentos, responsabilidades e aptidões na 

prestação da farmacoterapia, com o objetivo de atingir resultados terapêuticos concretos em 

saúde e na qualidade de vida do doente” [17]. Desta forma, os cuidados farmacêuticos 

prestados pela Farmácia devem englobar a dispensa responsável de medicamentos, a 

indicação farmacêutica, a educação para a saúde, a promoção do uso racional do 

medicamento, a farmacovigilância e o acompanhamento farmacoterapêutico. 

No ato da dispensa de medicamentos, independentemente da classe do medicamento e do 

produto de saúde, é importante o farmacêutico assumir um espírito crítico. Quando o utente 

apresenta uma receita ou indica um medicamento ou produto de saúde, o farmacêutico deve 

avaliar a farmacoterapia e verificar a possível existência de Problemas Relacionados com o 

Medicamento (PRM). De acordo com o consenso de Granada, os PRM podem ser classificados 

em [18]:  
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• Necessidade: 
PRM 1 – O doente não usa os medicamentos que necessita; 
PRM 2 – O doente usa medicamentos que não necessita; 

• Efetividade: 
PRM 3 – O doente usa um medicamento que está mal selecionado; 

PRM 4 – O doente usa uma dose, frequência e/ou duração inferior à que necessita; 
• Segurança: 

PRM 5 – O doente usa uma dose, frequência e/ou duração superior à que necessita; 

PRM 6 – O doente usa um medicamento que lhe provoca uma reação adversa a 

medicamentos.  
 

No decorrer do estágio, tive alguns casos em que pude detetar alguns PRM nomeadamente 

casos em que os utentes estavam a usar medicamentos em que não eram necessários e 

outros casos em que detetei alguns efeitos adversos relativamente aos medicamentos que 

estavam a tomar. Estes problemas detetados e a sua prevalência levaram-me a desenvolver os 

dois temas que abordarei na segunda parte deste relatório. 

 

7. Produtos Holon 
 
O Grupo Holon desenvolveu uma marca própria de produtos que contempla diversas 

categorias de produtos desde suplementos alimentares, produtos de dermocosmética, de 

higiene dentária, para cuidado do bebé, para cuidado oftálmico, etc. As marcas próprias 

assumem uma importância crescente no mercado e o desenvolvimento dos produtos Holon, 

além de reforçar a imagem de marca das Farmácias Holon, garantem um artigo único, sendo 

uma importante ferramenta de fidelização de clientes e um fator de diferenciação no mercado.  
O estágio na FHBM permitiu o contacto e o conhecimento dos diversos produtos disponíveis da 

marca Holon. 

 

8. Sistema de Gestão de Qualidade 
 
Na FHBM está implementado um Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) que tem como 

objetivo cumprir com os requisitos da legislação aplicável, a Norma ISO 9001 de 2008 e Boas 

Práticas de Farmácia. O SGQ pretende garantir uma melhoria contínua na qualidade dos 

serviços e cuidados de saúde prestados, assim como, uma melhoria do desempenho da equipa 

e, desta forma, satisfazer as necessidades e expectativas dos clientes, dos profissionais de 

saúde e da comunidade em geral. 
Durante o estágio, realizou-se uma auditoria interna por parte do Grupo Holon em que foram 

avaliados todos os parâmetros da Qualidade. Desta forma pude percecionar a importância da 

existência de um SGQ numa farmácia e a sua relevância na prestação de um serviço de 

qualidade. 
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9. Formações 
 
Durante o estágio tive a possibilidade de participar em quatro formações, três na própria 

farmácia: uma da FDC®, sobre os vários suplementos vitamínicos; uma da Nestlé®, sobre os 

vários produtos de nutrição clínica (Nestlé Health Science); uma da SVR®, sobre os diversos 

produtos disponíveis na farmácia. A outra formação, que teve lugar na Seção Norte da Ordem 

dos Farmacêuticos, foi promovida pela Expanscience® e Asepta®, sobre as suas marcas 

Mustela®, Moustidose® e Ecrinal®, Akileine®, respetivamente. 

Estas formações são importantes permitindo obter conhecimentos sobre diferentes produtos 

disponíveis no mercado proporcionando um melhor aconselhamento aos utentes. 
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TEMA 1: As Estatinas e as Dores Musculares 
 

1.1. Contextualização 
No decorrer do estágio fui-me deparando com o facto de vários doentes se queixarem de dores 

musculares. Numa tentativa de perceber se as dores musculares se deveriam a algum tipo de 

medicação que esses utentes estariam a fazer, pude observar que alguns desses utentes 

estavam a recorrer ao uso de estatinas para o tratamento da hipercolesterolemia. Uma vez que 

o grupo das estatinas possuem este efeito adverso, resolvi fazer uma pesquisa bibliográfica 

sobre este assunto para aprofundar os conhecimentos sobre este grupo farmacoterapêutico. 

Resolvi ainda realizar um pequeno questionário tentando avaliar se haveria alguma associação 

entre os diferentes tipos de estatinas e as dores musculares e, ao mesmo tempo, aconselhar 

os utentes com dores musculares a referenciarem essa situação ao seu médico. 

 

As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de morte a nível mundial. Estima-se 

que 17,7 milhões de pessoas morreram, em 2015, devido a DCV representando 31% de todas 

as mortes. Destas mortes, estima-se que 7,4 milhões se deveu a doença coronária e 6,7 

milhões devido a enfarte [20]. Em Portugal, pela primeira vez, as mortes por DCV situaram-se 

abaixo dos 30% [21]. 

As dislipidemias, em particular, a hipercolesterolemia são uma das principais causas que 

contribuem para as DCV, contribuindo para a formação de placas ateroscleróticas [20]. Estudos 

epidemiológicos, evidenciaram a relação direta entre o risco de desenvolvimento de DCV e a 

hipercolesterolemia [22]. 

O tratamento das dislipidemias varia de acordo com os casos. Geralmente, os médicos devem 

optar pelo tratamento não-farmacológico através de intervenções no estilo de vida dos doentes 

(redução do consumo de sal, cessação do tabagismo, controlo e manutenção do peso e 

perímetro abdominal, e alterações na dieta, etc.). Contudo, e de acordo com o risco 

cardiovascular e o SCORE obtido por cada doente, os médicos podem optar pelo tratamento 

farmacológico em que as estatinas são os fármacos de primeira escolha por reduzirem o risco 

cardiovascular reduzindo o colesterol [23]. 

 

1.2. As estatinas 

 
1.2.1. Perspetiva Histórica 

Em 1971, Akira Endo microbiologista e investigador de uma empresa farmacêutica japonesa, a 

Sankyo, isolou de uma cultura de bolor um princípio ativo, a citrinina, que inibia a 3-hidroxi-3-

metilglutaril-CoA redutase (HMGR). Este principio ativo inibia fortemente, esta enzima que é 

responsável pela biossíntese de colesterol convertendo a 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA em 

mevalonato. Contudo, a pesquisa desta substância foi interrompida devido à sua toxicidade 

para os rins [24]. 
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Em 1972, numa cultura de Penicillium citrinum, Akira e os seus colegas descobriram um 

segundo metabolito ativo, ML-236B ou compactina. Este composto tinha muitas semelhanças 

com a HMGcoA, sendo um potente inibidor competitivo da HMGR. Em 1976, a compactina foi 

reportada como sendo a primeira estatina [24].  

Durante anos a compactina foi sendo estudada relativamente à sua toxicidade em diversos 

animais. Até que em 1978, em colaboração com o hospital de Osaka, começaram a tratar 

doentes, com resultados favoráveis (diminuição do colesterol em 30%) e perfis de eficácia e 

segurança excelentes [24]. Em 1980, o desenvolvimento da compactina foi descontinuado 

devido ao aparecimento de linfomas em cães em que a compactina estaria a ser administrada. 

Mais tarde, viriam a descobrir que a dose administrada a estes cães era cerca de 200 vezes 

superior à dose administrada aos doentes [24]. 

No final de 1970, tendo em conta os bons resultados demonstrados no estudo em animais, 

levaram a que outros laboratórios iniciassem a pesquisa de novas estatinas. Assim em 1970, 

os laboratórios Merck isolaram um composto, a mevinolina ou lovastatina. A lovastatina viria a 

ser em 1987, a primeira estatina a ser comercializada [24]. 

Desde a comercialização da lovastatina, outras estatinas (Fig.1) foram introduzidas no 

mercado, incluindo as semi-sintéticas (pravastatina e sinvastatina) e as sintéticas (atorvastatina 

fluvastatina, rosuvastatina e pitavastatina) que ainda permanecem no mercado [24]. Outras 

estatinas como a cerivastatina seriam retiradas do mercado por causarem rabdomiólise [25].  

 

 
FIG. 1 - ESTATINAS COMERCIALIZADAS, RETIRADO DE [24]. 
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1.2.2. Mecanismo de Ação 
O colesterol é um constituinte das membranas celulares e precursor na síntese de hormonas 

esteroides e ácidos biliares, sendo muito importante para o organismo. Contudo, quando este 

se encontra presente, em elevadas quantidades, no sangue é um fator de risco para a DCV. O 

colesterol é em grande parte sintetizado a nível hepático, mas pode ser obtido através da dieta. 

A redução do colesterol plasmático passa sempre pelo ajuste da dieta para que esta seja pobre 

em gorduras e quando não é suficiente, a segunda opção passa pela inibição da síntese de 

colesterol a nível hepático [26]. 

A síntese do colesterol envolve mais de trinta reações sendo a redução do HMG-coA em 

mevalonato a mais importante e limitante da síntese do colesterol [27]. 

 

As estatinas atuam inibindo competitivamente e reversivelmente a HMG-coA redutase, a 

enzima limitante na síntese do colesterol, através da ligação da sua porção análoga à HMG-

coA, à parte ativa da enzima. A forte ligação das estatinas a esta enzima deve-se ainda às 

interações que existem entre a porção hidrofóbica destes fármacos e o local ativo da enzima, 

bem como as fortes interações provenientes das ligações de van der Waals [28].  

As estatinas têm diferentes características farmacocinéticas e seletividade para os tecidos de 

acordo com o seu grau de hidrofilia. Assim, temos da menos hidrofílica para a mais hidrofílica: 

a cerivastatina, a sinvastatina, a fluvastatina, a atorvastatina, a pitavastatina, a rosuvastatina e 

a pravastatina [28]. 

 

A redução na síntese do colesterol durante o tratamento com estatinas causa uma redução do 

colesterol intracelular, isto leva a que haja um aumento da expressão de recetores de LDL nos 

hepatócitos. Estes recetores são responsáveis pela captação de LDL e VLDL provocando a 

sua degradação pelas células contribuindo para um menor risco de aterosclerose [28]. As 

estatinas também contribuem para a diminuição do risco de DCV através do aumento das HDL. 

O mecanismo pelo qual isto acontece pensa-se que pode derivar de um aumento da 

Apolipoproteína A-I (a maior apolipoproteína do HDL) devido à redução na produção de 

pirofosfato de farnesilo o que leva a um aumento da expressão dos recetores PPARa com o 

consequente aumento de apolipoproteína A-I. Outro mecanismo pode dever-se na inibição da 

enzima, colesterol éster transferase, que é responsável pela transferência dos ésteres do 

colesterol do HDL para o VLDL e LDL [28]. 

 

Como já foi referido anteriormente, as estatinas podem ser mais ou menos seletivas para um 

determinado tecido de acordo com a sua hidrofilia. As estatinas menos hidrofílicas 

(sinvastatina, atorvastatina) têm uma maior facilidade em penetrar nos tecidos hepáticos e 

extra-hepáticos por difusão passiva enquanto que as estatinas mais hidrofílicas (pravastatina e 

rosuvastatina) têm uma menor capacidade de entrar nos tecidos extra-hepáticos tendo uma 

maior seletividade para os hepatócitos devido à presença de transportadores seletivos [28]. 

Esta diferença na seletividade das estatinas para os tecidos é responsável pela diferença entre 
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as estatinas no que toca à sua propensão para causar efeitos adversos, principalmente a nível 

extra-hepático [29]. 

 
1.2.3.  Efeitos Adversos 

As estatinas, como muitos outros fármacos, podem ter efeitos adversos. Contudo, os riscos são 

baixos em comparação com os benefícios do uso deste grupo de fármacos no tratamento da 

dislipidémia. Ainda assim foram reportados vários efeitos adversos: obstipação, astenia, dores 

abdominais, náuseas, caibrãs e aumento das transaminases [30]. Dos efeitos adversos mais 

graves e com causa demonstrada atribuída ao uso de estatinas foram a miopatia e a diabetes 

mellitus [31]. Contudo o número de casos é relativamente baixo estimando-se que se situem 

entre os 50-100 casos por cada 10000 doentes em tratamento, num regime de 40 mg de 

atorvastatina por dia [31]. Apesar de não se conseguir determinar o número real de doentes em 

tratamento com estatinas em que foram evitados problemas cardiovasculares, estima-se que 

foram evitados eventos cardiovasculares em cerca de 20000 doentes por cada milhão em 

tratamento com estatinas [31]. 

 

1.3. Miopatia 
A miopatia é um termo que engloba todas as desordens a nível muscular podendo apresentar 

diferentes sintomas e sinais. Relativamente às estatinas existem várias definições para 

descrever os efeitos adversos a nível muscular, de acordo com algumas associações (Tabela 

2): American College of Cardiology (ACC); American Heart Association (AHA); National Heart, 

Lung and Blood Institute (NHLBI); U.S. Food and Drug Administration (FDA) [32]. 

 

 
Tabela 2 – Efeitos adversos das estatinas a nível muscular, 

de acordo com ACC, AHA, NHLBI, FDA. Adaptado de [32]. 

Termos Definições 

Miopatia Qualquer doença muscular 

Mialgia 
Dor ou fraqueza muscular 

sem elevação da CK 

Miosite 
Sintomas musculares com 

elevação da CK 

Rabdomiólise 
Sintomas musculares associados 

a elevações acentuadas da CK, 

normalmente superior a 10x o ULN 

CK – Creatina Quinase, ULN – Limite superior normal 
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Os dados dos estudos sobre a incidência das miopatias associadas às estatinas, são variados. 

Há estudos que reportam uma baixa incidência, 1-13% dos doentes [33,34] enquanto que 

outros estudos reportam uma incidência maior, 7-30% dos doentes [35,36]. 

Relativamente ao tempo indicado para o inicio dos efeitos adversos, este também varia com 

estudos. Um dos estudos indica uma média de 1 mês [37] para o surgimento dos efeitos 

adversos e outro estudo aponta para uma média de 3 meses [38]. 

Os resultados relativos às miopatias provocadas pelas estatinas não são conclusivos 

relativamente ao risco de uma estatina provocar mais efeitos adversos do que outra, tendo sido 

associadas miopatias a todas as estatinas [39]. No entanto, num estudo em que compara as 

doses máximas aprovadas para as várias estatinas, o uso de 40 mg de sinvastatina parece 

provocar uma maior taxa de miotoxicidade relativamente à administração de 80 mg de 

fluvastatina, que tinha a menor taxa de miotoxicidade das estatinas em estudo [40]. 

Os efeitos adversos são uma problemática não só no tratamento da dislipidémia, com as 

estatinas, mas em qualquer tratamento envolvendo a toma de medicamentos. Isto porque os 

doentes que sofrem os efeitos adversos durante o tratamento têm uma maior probabilidade de 

interromper o tratamento [41]. Segundo um estudo cerca de 25% dos adultos que sofrem de 

efeitos adversos após o início da toma das estatinas interrompem o tratamento dentro de 6 

meses, e pelo menos 60% abandonam dentro de 2 anos [42]. 

O risco de um doente, em tratamento com estatinas, sofrer de miopatia está dependente de 

diversos fatores identificados com recurso a diversos estudos publicados [32]. Estes riscos 

estão presentes na Tabela 3. 

 

 
Tabela 3 – Fatores de risco associados à miopatia 

provocada pelas estatinas, retirado de [32]. 

Sexo Feminino 

Hipotiroidismo 

Infeções víricas 

Idade avançada 

Fragilidade corporal 

Doenças crónicas (insuficiência renal, 

insuficiência hepática) 

Doenças hepáticas 

Alcoolismo 

Polimedicação 

Medicação concomitante 

(inibidores de transportadores, 

inibidores do metabolismo das estatinas) 

Esforço físico 
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1.3.1. Mecanismo da Miopatia Associada à Toma de Estatinas 
Muitas teorias têm sido propostas para explicar o desenvolvimento da miopatia devido aos 

efeitos miotóxicos das estatinas, ainda assim o mecanismo exato ainda não foi descoberto. 

Pensa-se que, os efeitos miotóxicos das estatinas possam estar associados ao facto destes 

fármacos inibirem a HMG-coA redutase tendo não só os efeitos hipolipemiantes, mas também 

efeitos secundários relacionados com a inibição da síntese de outros precursores que estarão 

relacionados com vários processos celulares. Dentro destes mecanismos estão a depleção do 

próprio colesterol, as selenoproteínas, a ubiquinona (coenzima Q10) e as proteínas preniladas 

(Fig. 2) [32]. Além destes mecanismos relacionados com a via de síntese do colesterol, está 

também referenciado que a alteração da homeostasia do cálcio mitocondrial, ou mesmo a 

diminuição na concentração de Vitamina D podem contribuir para a miopatia associada às 

estatinas [32]. 

 

 
FIG. 2 - MECANISMOS DE MIOPATIA PELA TOMA DE ESTATINAS, RETIRADO DE [32]. 

 

 

Selenoproteínas 
A formação das selenoproteínas estão dependentes da isopentenilação da selenocisteína-

tRNA (Sec-tRNA) e qualquer falha nesta reação enzimática diminuí a disponibilidade de 

selenoproteínas. As estatinas ao inibirem a HMG-coA redutase estão a diminuir a produção de 

IPP que é importante para a formação de selenoproteinas e tendo em conta que estas são 

importantes para a regulação do estado redox das células, uma alteração na sua 

disponibilidade alterará as funções das células musculares levando a uma possível miopatia 

[43,44]. 
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Ubiquinona (CoQ10) 
A inibição da HMG-coA pelas estatinas provoca a diminuição da produção de CoQ10 uma vez 

que esta é uma das vias de biossíntese da CoQ10. 

A CoQ10 está presente na mitocôndria sendo importante para a cadeia transportadora de 

eletrões e, por isso, importante na produção de energia e na integridade celular. Uma 

diminuição de CoQ10 tem a capacidade de provocar a disfunção mitocondrial e, por 

consequência, a morte celular [45]. Durante o tratamento com estatinas têm sido referidas 

diminuições de 20-40% nos níveis de Ubiquinona [46]. 

 
Proteínas Preniladas 
Ao inibirem a via mevalonato, as estatinas reduzem a síntese de pirofosfato de geranil-geranilo 

e pirofosfato de farnesilo, esta redução diminui a prenilação de proteínas como as GTPases 

que estão envolvidas na regulação do crescimento celular e noutros processos das células 

[47]. Assim, as GTPases permanecerão inativas nas células, levando à indução da apoptose 

celular, diminuição da síntese proteica e alteração, da expressão génica e da sinalização 

intracelular [47]. Vários estudos têm demonstrado que a diminuição na produção de 

isoprenóides e, consequentemente, na diminuição da prenilação de proteínas pode conduzir à 

apoptose celular [48]. 

 
Depleção do Colesterol 
A depleção do próprio colesterol tem sido apontada como a chave para a compreensão da 

miotoxicidade das estatinas. 

Sabemos que a terapia com estatinas está associada a danos ao nível do músculo esquelético 

e que a depleção do colesterol pode estar associada. Estudos in vitro, em que foi retirado o 

colesterol da membrana, comprovaram esta hipótese [49]. No entanto, nem todos os estudos 

suportam esta hipótese uma vez que a inibição da síntese do esqualeno, percursor do 

colesterol, não provoca miotoxicidade in vitro [50,51]. 

 
Alteração da Homeostasia do Cálcio 
Sabe-se que a alteração da homeostasia do cálcio a nível celular pode resultar em fenómenos 

de apoptose [32]. Assim existem estudos que apoiam a ideia de que a miotoxicidade associada 

à toma de estatinas possa estar associada a uma alteração precoce na cadeia respiratória, 

comprometendo a função mitocondrial e, assim, provocar a alteração na homeostasia do cálcio 

[52].  

Foi demonstrado que a sinvastatina prejudica a função mitocondrial ao interferir com a cadeia 

respiratória. Desta forma, pode ocorrer a despolarização da membrana mitocondrial e o efluxo 

de cálcio do reticulo sarcoplasmático para o citoplasma através do poro de transição de 

permeabilidade ou do trocador Na+/Ca2+, o que pode ser um importante passo para a 

destruição das fibras musculares [53,54]. 
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Vitamina D 
Num estudo realizado, foi administrada vitamina D em 38 doentes com deficiência desta 

vitamina e com mialgia. Em 35 destes 38 doentes a mialgia desapareceu, enquanto 

continuavam a tomar as estatinas. De acordo com estes resultados, a deficiência em vitamina 

D foi sugerida com potenciadora da mialgia associada às estatinas e/ou que as estatinas 

causam deficiência em vitamina D [55,56]. 

Num estudo realizado, o 1,25-dihidroxicolecalciferol, um metabolito ativo da vitamina D, liga-se 

ao recetor da vitamina D provocando a ativação da CYP3A4 que é responsável pela 

metabolização da atorvastatina e de outras estatinas [57]. Isto sugere que baixos níveis de 

vitamina D podem reduzir a atividade da CYP3A4, levando ao aumento da concentração de 

estatinas o que poderá provocar miotoxicidade [58]. 

 

 
1.3.2.  Prevenção/Tratamento 

Tendo em conta os diversos mecanismos e os efeitos adversos provocados pela toma de 

estatinas, vários estudos foram realizados tentando descobrir se a suplementação ou outras 

alternativas terapêuticas seriam benéficas para uso concomitante com as estatinas, diminuindo 

os seus efeitos adversos, ou se seriam uma alternativa ao uso das estatinas para redução e/ou 

controlo da hiperlipemia, respetivamente. 

 

Coenzima Q10 
A suplementação com CoQ10 é apontada como sendo uma forma de prevenção e tratamento 

dos efeitos adversos relacionados a toma de estatinas. Existem estudos referem que a toma de 

CoQ10 reduz os efeitos miotóxicos associados às estatinas [59,60,61] e outros estudos 

referem que não existe efeitos benéficos [62,63].  

Pelo fato dos estudos não serem conclusivos, não é recomendada a suplementação de CoQ10 

às pessoas que estão em terapia com estatinas [32]. 

 
Vitamina D 
Assim com a suplementação com CoQ10 a suplementação com vitamina D tem sido alvo de 

estudo relativamente à sua eficácia na prevenção/tratamento da miotoxicidade associada à 

toma de estatinas. 

Existem alguns estudos que verificaram que existe uma diminuição da mialgia associada à 

toma de vitamina D concomitantemente com as estatinas [64] noutros estudos essa diminuição 

não foi verificada [65]. 

 

Inibidores PCSK9 
Uma vez que o tratamento com estatinas está associado a efeitos miotóxicos, existem sempre 

pesquisas no sentido de encontrar alternativas ao uso destes fármacos. Existem estudos que 

demonstram que o uso de anticorpos monoclonais anti-PCSK9 (proprotein convertase 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Holon Baguim do Monte 

 

 
 

27 

subtilisin/kexin type 9), uma proproteina que ligada ao LDL promove a degradação do recetor 

do LDL impedindo a captação de LDL do sangue, são eficazes e não parecem provocar 

miotoxicidade, ainda assim, são necessários mais estudos para perceber quais os efeitos 

secundários destes fármacos [66,67]. Uma outra proposta seria terapia com RNA de 

interferência (RNAi) que iniba a síntese de PCSK9 [68].  

 
1.3.3.  Inquérito 

Durante o estágio na Farmácia comunitária, e atendendo a algumas queixas, por parte dos 

utentes, de dores musculares e cãibras e verificando que podiam estar associados à toma de 

estatinas que efetuavam, decidi elaborar um inquérito (Anexo XXIII). 

Com este inquérito pretendia avaliar o número de pessoas que, estando em terapia com 

estatinas, sentissem dores musculares e cãibras noturnas e, se possível, associar ao sexo, 

idade, qual a estatina e a sua dosagem. 

 
Resultados (Anexo XXIV) 
Durante o estágio este inquérito foi realizado a 28 utentes que foram abordados por mim 

durante o atendimento. 

Destes 28 utentes, 9 estavam em tratamento com atorvastatina, 1 com fluvastatina, 1 com 

lovastatina, 1 com pitavastatina, 3 com pravastatina, 2 com rosuvastatina, e 10 com 

sinvastatina. 16 utentes eram do sexo feminino e 12 do sexo masculino. Tinham idades 

compreendidas entre 32 e 79 anos, contudo a maior parte dos utentes tinham mais de 60 anos. 

Dos 28 utentes, 19 revelaram que sofriam de cãibras noturnas com alguma frequência e, 

destes 19 utentes, 7 revelaram sentir também dores musculares. 

No que toca às estatinas, pode-se verificar que todos os utentes que tomavam sinvastatina, 

administravam uma dose diária de 20 mg e revelaram, na sua totalidade que sentiam cãibras 

noturnas e, 4 destes utentes sentiam também dores musculares. Quanto às restantes estatinas 

os dados recolhidos são muito escassos para retirar qualquer conclusão. 

Relativamente ao sexo, pode-se verificar que 13 dos utentes que referiram sentir cãibras 

noturnas eram do sexo feminino e 6 eram do sexo masculino. Isto leva a concluir que, desta 

sondagem efetuada, 81% dos utentes do sexo feminino revelavam sofrer de cãibras enquanto 

que do sexo masculino apenas 50% dos utentes apresentaram a mesma sintomatologia. Isto 

leva a crer, tal como se previa [69], que as mulheres apresentam um risco maior em 

apresentarem miopatia associada à toma de estatinas. 
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1.4. Considerações finais 
A miopatia associada à toma de estatinas é uma experiência muito comum nos doentes em 

tratamento. Desta forma os médicos enfrentam um grande desafio ao ponderar a prescrição 

das estatinas para a prevenção das doenças cardiovasculares. Assim, antes de se iniciar uma 

terapêutica com o uso de estatinas, os médicos devem avaliar os fatores de risco para cada 

doente, considerando outras opções para o seu tratamento. 

O maior efeito adverso das estatinas continua a ser a miopatia, que pode incluir: um aumento 

da creatina quinase sem que se haja sintomatologia; mialgia; fraqueza, cãibras noturnas nos 

membros inferiores. 

Fatores de risco como a idade avançada, sexo feminino, doenças concomitantes 

(hipotiroidismo, Diabetes Mellitus), deficiência de vitamina D, doenças musculares, 

insufuciência hepática e/ou renal, podem aumentar a probabilidade de um doente, em 

tratamento com estatinas, vir a sofrer de miopatia. 

O uso concomitante de outros fármacos inibidores da metabolização das estatinas (macrólidos, 

ciclosporina, bloqueadores dos canais de cálcio) podem predispor os doentes em tratamento a 

sofrerem de miopatia. 

A suplementação com CoQ10 e vitamina D não é recomendada, uma vez que os resultados de 

estudos efetuados não foram conclusivos. Apesar disso, os estudos não mostraram efeitos 

adversos da toma destes suplementos, dentro dos parâmetros recomendados, sendo uma 

possível terapêutica adjuvante na prevenção e/ou tratamento da miopatia. Durante o estágio 

deparei-me com receitas que prescreviam BioActivo Q10Ò juntamente com estatinas. 

O inquérito realizado, não mostrou resultados conclusivos, principalmente reduzido número de 

dados recolhidos. Ainda assim foi extremamente útil porque permitiu identificar doentes que 

apresentavam sintomatologia associada à toma de estatinas, sendo possível explicar que 

esses sintomas poderiam estar associados com um medicamento que estavam a tomar, 

aconselhando-os a falarem com o médico de família. 
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Tema 2: A Obstipação 
 

2.1. Contextualização 
Durante o estágio na FHMB pude observar que existe um grande número de utentes a usar 

laxantes e vários destes doentes fazem-no de forma recorrente. Esta situação levou-me a fazer 

uma pesquisa sobre este tema tentando perceber se existe alguma problemática associada 

com o uso continuado de laxantes. De forma a possibilitar aos utentes alguma informação 

sobre este tema, resolvi criar um folheto informativo (Anexo XXV) para ser entregue no ato da 

dispensa deste tipo de medicação. 

A obstipação é uma condição que se estima afetar 12-19% da população sendo mais 

prevalente no sexo feminino e à medida que a idade aumenta, podendo afetar 30-40% das 

pessoas com mais de 65 anos [70]. Existe uma maior propensão para a incidência da 

obstipação em pessoas de raça negra, com pouca atividade física, baixo estrato 

socioeconómico e baixa escolaridade [71]. Os baixos recursos económicos aliados a um baixo 

grau de literacia são fatores que afetam o tipo de dieta adotado por essas pessoas sendo, 

geralmente, uma dieta pobre e pouco variada o que leva a problemas de transito intestinal e, 

por consequência, à obstipação. 

 

2.2. A obstipação e a sua etiologia  
A obstipação é uma condição fisiológica que em há um comprometimento da função do 

intestino. Segundo os critérios de Roma IV, a obstipação crónica ocorre quando existe uma 

evacuação difícil, infrequente ou incompleta com presença, ou não, de dor, mas sem que esta 

seja o sintoma predominante. E é diagnosticada apenas quando estão presentes 2 ou mais dos 

seguintes sintomas, pelo menos durante 3 meses, com início dos sintomas 6 meses antes do 

diagnóstico [72]:  

1. esforço excessivo em pelo menos 25% das defecações;   

2. fezes duras ou grumosas em pelo menos 25% das defecações (Tipo 1 e 2 da Escala 

de Fezes de Bristol);  

3. sensação de evacuação incompleta em pelo menos 25% das defecações; 

4. sensação de bloqueio anorectal em pelo menos 25% das defecações; 

5. uso de manobras para facilitar a evacuação em pelo menos 25% das defecações; 

6. movimentos intestinais infrequentes (<3/semana); 

7. fezes soltas raramente presentes, exceto com o uso de laxantes; 

8. critérios insuficientes para síndroma do cólon irritável; 

Uma ferramenta muito útil e usada para auxiliar o diagnóstico da obstipação é a escala de 

fezes de Bristol (Fig.3). Esta escala correlaciona a dureza das fezes com o transito intestinal, 

assim, os tipos 1 e 2 estão relacionados com um transito intestinal lento sendo assim 

indicadores de obstipação, e os tipos 6 e 7 relacionados com um transito intestinal acelerado 

[73].  
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FIG. 3 - ESCALA DE FEZES DE BRISTOL. RETIRADO DE [74]. 

 

 

Fisipatologicamente, a obstipação funcional pode advir de causas primárias ou causas 

secundárias, sendo importante identificar o tipo de causa para escolher o tratamento adequado 

[75]. As causas primárias estão relacionadas com processos que modificam o normal 

funcionamento do cólon ou da porção anorretal e manifestam-se de três formas: trânsito normal 

ou síndrome do cólon irritável; trânsito lento; e difunção anorretal. As causas secundárias estão 

relacionadas com patologias sistémicas, com a toma de medicamentos e com a dieta ou o 

estilo de vida [76]. 

Na obstipação com trânsito normal os doentes reportam sintomas que eles acreditam ser 

consistentes com a obstipação como a presença de fezes duras e dificuldade em evacuar. 

Contudo demonstram, após observação, ter um trânsito intestinal normal. Neste tipo de 

obstipação os doentes  apresentam dor e disconforto abdominal sendo muitas vezes associado 

ao síndrome do intestino irritável [77]. 

Na obstipação com trânsito lento o tempo de trânsito intestinal está aumentado o que se traduz 

em movimentos intestinais infrequentes, por vezes, menores do que uma vez por semana e, 

geralmente, os doentes sentem inchaço e desconforto abdominal [77]. Este tipo de obstipação 

tem como causas [78]: a diminuição das contrações propulsoras do músculo liso do cólon por 

perda de inervação como se verificou em estudos que observaram um menor número de 

células intersticiais de Cajal e de outros elementos nevosos como os gânglios mioentéricos; a 

perda de atividade contrátil no reto e no cólon sigmóide; a diminuição do limiar sensitivo retal; e 

aumento da motilidade do estômago e do jejuno. A obstipação com trânsito lento é comum nas 

mulheres  jovens [77]. 
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A obstipação por disfunção anorretal é causada pela existência de anormalidades funcionais e 

anatómicas na região anorretal. O tónus do pavimento pélvico está muitas vezes aumentado 

levando a um comprometimento na expulsão das fezes. O esforço exercido pela acumulação 

das fezes pode levar à formação de hemorróidas e fissuras anais traduzindo-se num maior 

desconforto para o doente [77]. 

Como já foi referido, além das causas  primárias, a obstipação pode ser causada por patologias 

sistémicas ou pela utilização de fármacos, a que chamamos as causas secundárias. Patologias 

como hipotiroidismo, diabetes mellitus, doença de Parkinson, paraplegia, amiloidose podem 

causar obstipação. Fármacos com os opiáceos/opióides, agentes antihipertensores, 

antidepressivos tricíclicos, medicamentos contendo ferro, fármacos anticolinérgicos e 

dopaminérgicos também podem causar obstipação. Dietas pobres em fibras, a desidratação e 

um estilo de vida sedentário também contribuem para o surgimento da obstipação [79]. 

 

A obstipação pode ter como complicações como: o sangramento retal devido a ulceração da 

mucosa; complicações cardiovasculares, angina de peito; doença vascular cerebral. Por este 

motivo é necessário efetuar um tratamento adequado para evitar complicações [80]. 

 

2.3. Tratamento 

O tratamento da obstipação é muito importante para o doente permitindo melhorar a qualidade 

de vida deste diminuindo o desconforto físico e também psicológico inerente a estte problema 

fisiológico. 

O tratamento da obstipação passa, inicialmente, pelo diagnóstico e pela identificação da causa 

da obstipação, de acordo com os critérios de Roma IV e com o auxílio da escala de fezes de 

Bristol, além de uma anamnese do doente e, em algumas situações, com o auxílio de técnicas 

auxiliares de diagnóstico como a manometria anorretal [76]. 

 

Tratamento Não-farmacológico 
O tratamento da obstipação deve ser individualizado e de acordo com o tipo de obstipação. 

Inicialmente, o tratamento passa por uma reeducação do doente empregando uma rotina diária 

de evacuação, adaptando horários de defecação e corrigindo a postura no momento da 

evacuação [80]. 

A alteração da dieta é também apontada como uma importante ajuda no combate à obstipação. 

A ingestão de fibras é importante uma vez que estas são capazes absorver a água no cólon, o 

que irá promover o aumento do volume fecal e, com isto, diminuir o tempo do trânsito intestinal 

[80]. A ingestão de fibras deve ser moderada, 20 a 35 g/dia,  e introduzida ao longo do tempo 

para  não causar flatulência e deve ser acompanhada de muitos fluídos para não haja um 

aumento da compactação das fezes e, assim, causar ela própria obstipação. Os legumes, 

frutas e cereais são boas fontes de fibra, principalmente o farelo de trigo, o centeio e as 

ameixas secas [80]. 
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A ingestão de líquidos é essencial uma vez que a obstipação também se pode dever à 

desidratação que promoverá uma maior compactação das fezes, tornando-as mais secas e, 

com isto, aumentar o trânsito intestinal. É recomendada a ingestão de 1,5 a 2 litros de líquidos, 

de preferência  a água, uma vez que outras bebidas podem contribuir para uma maior diurese 

[80]. 

O exercício físico é um fator que ajuda na prevenção da obstipação. A realização de exercício 

físico moderado 2 a 6 vezes por semana diminuí a prevalência da obstipação em cerca de 35% 

[81]. 

A interrupção dos fármacos obstipantes também é uma das abordagens no tratamento da 

obstipação, principalmente, em casos agudos [76]. Quando os doentes estão em tratamentos 

prolongados  para as suas patologias crónicas a interrupção do tratamento com os fármacos 

obstipantes não é uma abordagem primária, optando-se pela adoção das medidas acima 

mencionadas bem como a inclusão de um tratamento farmacológico com laxantes [76]. 

 

Tratamento Farmacológico 
Existem quatro grupos de laxantes ou modificadores da motilidade intestinal: expansores do 

volume fecal; osmóticos; emolientes; e de contacto ou estimulantes [82]. De acordo com as 

guidelines da World Gastroenterology Organisation (WGO) o primeiro grupo a ser usado são 

expansores do volume fecal, seguido dos osmóticos e depois os laxantes de contacto, os 

laxantes emolientes são menos usados [76]. 

Os expansores do volume fecal são laxantes que mimetizam a ação das fibras, podem ser 

constituídos por metilcelulose, carboximetilcelulose, gomas, preparados de Psilium, entre 

outros. Estes laxantes são bastante seguros e podem ser usados por todo o tipo de pessoas, 

incluindo diabéticos e grávidas [83]. 

Os laxantes osmóticos são de três tipos: agentes salinos, açúcares fracamente absorvíveis, e 

os polietilenoglicóis (PEG). Os agentes salinos (hidróxido de magnésio, sulfato de magnésio, 

citrato de magnésio, fosfato de sódio, sulfato de sódio) são preparações pouco absorvíveis ou 

não-absorvíveis que promovem a secreção de água no cólon mantendo a isotonicidade e 

assim hidratar as fezes facilitando a sua evacuação [83]. Quando usados em doses elevadas 

podem ser absorvidos causando complicações como hiperfosfatémia, hipocalcémia e não 

devem ser administrados em doentes com insuficiência renal ou cardíaca [83]. Os açúcares 

fracamente absorvíveis (lactulose, manitol e sorbitol) atuam promovendo a secreção de água 

no cólon atuando como agentes osmóticos. Estes laxantes têm como efeitos negativos a 

produção de flatulência e o desconforto abdominal, podendo ser um entrave à sua utlização 

pelos doentes. Não devem ser usados por diabéticos porque podem influenciar a glicémia [83]. 

Os PEGs são laxantes que atuam por efeito osmótico no cólon tal como os outros laxantes 

osmóticos, são seguros e graças à sua grande atividade osmótica são também usados na 

limpeza do intestino para exames como a colonoscopia [83]. 

Os laxantes de contacto (bisacodilo, sene, cáscara sagrada, fenolftaleína) são agentes de ação 

rápida e têm a sua ação ao alterar o transporte iónico através da mucosa com efeito direto nas 
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células epiteliais, nervosas e do músculo liso. Estes laxantes têm vários efeitos secundários 

(desconforto abdominal, cólicas, hipocalémia, sobrecarga de sais, pigmentação da mucosa do 

cólon devido às antraquinonas da sua constituição) devendo ser usados com precaução [83]. 

Os laxantes emolientes (parafina líquida, docusatos) têm a sua ação por lubrificação das fezes 

facilitando a sua expulsão. Estes laxantes têm como efeitos secundários a pneumonia por 

aspiração e o fato de interferirem com a absorção de vitaminas lipossolúveis [83]. 

 

O uso prolongado de laxantes é prejudicial e pode agravar a obstipação ao diminuir as 

evacuações espontâneas uma vez que o constante esvaziamento do cólon diminui o 

peristaltismo e o tónus muscular [80]. O uso crónico de laxantes pode ainda levar ao cólon 

catártico devido há perda de inervação e hipotrofia do músculo liso [80]. 

 

2.4. Discussão 
A obstipação é um problema do nosso quotidiano e com o qual lidamos diariamente e o 

farmacêutico comunitário tem um papel importantíssimo ao intervir na obstipação e ajudar a 

melhorar a qualidade de vida dos doentes. Pode-se observar que na hora de tratar ou prevenir 

a obstipação é imperial que se recolham todas as informações clínicas e as informações sobre 

o estilo de vida dos doentes para identificarmos a causa da obstipação e, assim, poder tratá-la 

adequadamente. Neste panorama, o serviço de consulta farmacêutica disponível na FHBM é 

uma mais valia, permitindo avaliar o plano farmacoterapêutico dos doentes e verificar os efeitos 

adversos dos medicamentos. Desta forma, o farmacêutico pode intervir de imediato e, se 

necessário, reencaminhar o doente para o médico. 

A primeira medida no tratamento da obstipação passa pelo ajustamento da dieta, do estilo de 

vida e dos hábitos na hora da evacuação. A FHBM dispõe de um serviço de nutrição o que se 

torna uma mais valia como adjuvante no tratamento da obstipação. A reeducação alimentar, a 

identificação e correção das carências nutricionais são os principais objetivos deste serviço no 

que toca à obstipação permitindo a prevenção desta condição fisiológica e/ou tratando-a sem 

que se recorra ao uso de fármacos.    

Os laxantes expansores do volume fecal são os fármacos de primeira escolha no tratamento da 

obstipação uma vez que mimetizam a ação das fibras que, normalmente, estão em deficiência 

nestes doentes. Quando o tratamento com estes fármacos não resulta são usados os laxantes 

osmóticos e, em último caso, usam-se os laxantes de contacto. 

A obstipação crónica é um problema que deve ser tratado de forma a evitar complicações 

maiores e em que o uso de laxantes deve ser usado a curto prazo. 
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Conclusão  
 

O estágio em farmácia comunitária marcou o início de uma nova etapa com a alteração de 

hábitos e a adaptação a uma nova realidade. A responsabilidade e a constante atualização de 

conhecimentos inerentes à profissão farmacêutica contribuíram em grande medida para um 

desenvolvimento pessoal e profissional. Durante o estágio, todos os dias fui aprendendo algo 

de novo e mesmo os erros cometidos ajudaram-me a evoluir. Termino o estágio com a certeza 

que me tornei mais forte e preparado para enfrentar o mercado de trabalho.  

Um farmacêutico tem que ser versátil no exercício da sua profissão, apostando sempre num 

atendimento de qualidade e num serviço de excelência, para que os seus utentes saiam 

sempre satisfeitos da farmácia sem nunca perder a vontade de voltar. 

Nos atendimentos deparei-me com alguns problemas apresentados pelos utentes o que me 

levou a desenvolver os dois temas que apresentei neste relatório. Estes temas foram uma mais 

valia, permitindo adquirir conhecimentos que não possuía, além de me recordar de outras 

matérias dadas na faculdade e que já estavam algo esquecidas. A pesquisa efetuada 

contribuiu para o meu desenvolvimento como farmacêutico permitindo explicar aos utentes as 

possíveis causas das suas queixas, bem como promover serviços contribuindo para a 

valorização económica da farmácia. 

Em suma, este estágio foi extremamente enriquecedor e gratificante, tendo superado todas as 

expectativas. Foi-me dada a oportunidade de contribuir para o bom funcionamento da FHBM, 

através da execução das múltiplas tarefas que constituem a atividade farmacêutica, o que 

possibilitou uma aprendizagem contínua e multidisciplinar. 
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Anexos  
 
Anexo I – Exterior da Farmácia Holon Baguim do Monte 
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Anexo II – Zona de Atendimento ao Público  
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Anexo III – Gabinete de Atendimento Personalizado 
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Anexo IV – Zona de Receção, Conferência e Armazenamento 
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Anexo V – Laboratório 
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Anexo VI – Zona de Armazenamento de Excessos, Injetáveis e de Uso tópico 

 

 
 
 
 
 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Holon Baguim do Monte 

 

 
 

47 

Anexo VII – Software WinPharâ 
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Anexo VIII – Fatura do Fornecedor 
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Anexo IX – Talão de Reserva 
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Anexo X – Guia de Devolução 
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Anexo XI – Nota de Crédito 
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Anexo XII – Guia de Remessa 
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Anexo XIII – Receita Eletrónica Materializada (Frente e Verso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Holon Baguim do Monte 

 

 
 

54 

Anexo XIV – Receita Manual 
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Anexo XV – Guia de Tratamento (Receita Sem Papel) 
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Anexo XVI – Talão de Venda Especial (Psicotrópicos e Estupefacientes) 
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Anexo XVII – Receita Veterinária 
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Anexo XVIII – Verbete 
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Anexo XIX – Relação Resumo de Lotes 
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Anexo XX – Fatura Mensal do Receituário 
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Anexo XXI – Localização do Contentor VALORMED 

 

 
 

 

Anexo XXII – Ficha de Contentor VALORMED 
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Anexo XXIII – Inquérito “Estatinas e Dores Musculares” 

 

 
 
 
 
 

	

Estatinas	e	Dores	musculares	

	

1. Sexo:	 M__	 F__	

2. Idade:	___	

3. Sintomas:		

a. Mialgia	(Dores	Musculares):		 S__	 N__	

b. Cãibras:	 S__	 N__	

4. Qual	a	estatina	que	está	a	tomar	e	dosagem:	

a. Atorvastatina	(Zarator®)	 	 	

10mg__		 20mg__	 40mg__	 80mg__	

b. Fluvastatina	(Cardiol®,	Lescol®)	 	

20mg__		 40mg__	 80mg__	

c. Lovastatina	(Lipdaune®)	 	 	

20mg__	

d. Pitavastatina	(Alipza®,	Livazo®)	 	

1mg__	 	 2mg__		 4mg__	

e. Pravastatina	(Pravacol®)	 	 	

10mg__		 20mg__	 40mg__	

f. Rosuvastatina	(Crestor,	Visacor®)	 	

5mg__	 	 10mg__	 20mg__	

g. Sinvastatina	(Zocor®)	 	 	 	

10mg__		 20mg__	 40mg__	
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Anexo XXIV – Resultados do Inquérito “Estatinas e Dores Musculares” 

 

 
 
 

Mialgia Cãibras
M 56 N N 20
M 49 N N 20
M 70 N N 40
M 59 N S 20
F 60 N N 10
F 79 N N 10
F 62 N S 20
F 59 S S 40
F 61 S S 20

FLUVASTATINA M 60 N S 40

LOVASTATINA F 74 N N 20

PITAVASTATINA M 47 N N 2

M 72 N S 20
M 32 N N 20
F 49 N S 10

M 72 N N 20
F 41 S S 5

M 72 N S 20
M 57 N S 20
M 70 S S 20
F 74 N S 20
F 64 S S 20
F 75 N S 20
F 63 N S 20
F 68 S S 20
F 61 N S 20
F 63 N S 20
F 69 S S 20

Sexo

ATORVASTATINA

PRAVASTATINA

ROSUVASTATINA

SINVASTATINA

Dosagem	(mg)Idade Sintomas
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Anexo XXV – Folheto “A Obstipação” 

A OBSTIPAÇÃO 

CONHEÇA AS CAUSAS, OS SINTOMAS 
E COMO TRATAR

Tratamento 

O tratamento passa por identificar a causa e 
tratá-la, sempre com  o objetivo de melhorar a 
qualidade de vida do doente. 

Como opções de tratamento temos: 

• A educação do doente para que este crie
hábitos de defecação; 

• A alteração da dieta com a ingestão apropriada
de calorias, fibras e  líquidos. 

• A implementação de exercício físico como por 
exemplo as caminhadas; 

• A interrupção, em alguns casos, da medicação
obstipaste; 

• Uso de laxantes. 

• Em casos mais problemáticos, a cirurgia. 

Dentro dos laxantes existem vários grupos 
diferentes e com formas de ação distintas. , desta 
forma, são utilizados de forma diferente caso a 
caso. 

Como pode a farmácia ajudar? 

A sua farmácia Holon Baguim do Monte e os seus 
profissionais de saúde podem ajudar a identificar 
a causa e auxiliar no seu tratamento e, se 
necessário, reencaminhá-lo para o seu médico. 

Para isso temos ao seu dispor os serviços: 

de Consulta Farmacêutica que o irá ajudar: a 
controlar as suas doenças crónicas, inclusive o 
controlo da obstipação na identificação das suas 
causas.  

de Nutrição que o irá ajudar a tratar e prevenir a 
obstipação adequando a sua dieta às suas 
necessidades melhorando o seu bem-estar, a sua 
auto-estima e, acima de tudo, a sua qualidade de 
vida. 

Contactos 

Morada: Rua D. António de Castro Meireles, 745  
4435-670 Rio Tinto 

Tel.:  224802122 

Email: farmacia.holon.baguimdomonte@grupo-
holon.pt 

O que é a Obstipação? 

A obstipação, ou prisão de ventre, não é uma 
doença mas sim um sintoma que pode estar 
relacionado com alguns problemas de saúde, 
medicamentos ou ao estilo de vida. 

Diz-se que estamos com obstipação quando 
estão presentes 2 ou mais dos seguintes 
sintomas:  

• movimentos intestinais infrequentes (menos 
de 3 vezes por semana); 

• fezes duras ou grumosas em pelo menos 
25% das defecações; 

• esforço excessivo em pelo menos 25% das 
defecações; 

• sensação de bloqueio anorectal em pelo
menos 25% das defecações;

• uso de manobras para facilitar a evacuação
em pelo menos 25% das defecações; 

• sensação de evacuação incompleta em pelo
menos 25% das defecações. 

Sintomas 

A obstipação pode fazer-se acompanhar de 
outros sintomas como: 

• Cansaço, fadiga; 

• Cólicas ou desconforto abdominal; 

• Distensão abdominal (“Barriga inchada”); 

• Enjoos; 

• Anorexia ou perda de peso; 

• Flatulência ou produção de gases; 

• Hemorróidas. 

Causas 

A obstipação pode surgir por diversos motivos 
como: 

• Alterações da estrutura ou da função do
intestino; 

• Problemas associados à toma de alguns 
m e d i c a m e n t o s c o m o p o r e x e m p l o 
medicamentos que contenham ferro ou cálcio, 
antiácidos, opióides, entre outros; 

• Doenças já existentes como hipotiroidismo, 
hiperparatiroidismo, insuficiência renal, 
Doença de Parkinson, etc.

Fatores de Risco 

Existem alguns fatores que aumentam a 
predisposição  para que surjam casos de 
obstipação, entre os quais: 

• A Imobilidade ou Sedentarismo; 

• Alimentação pobre em fibras ou muito rica
em hidratos de carbono; 

• Ingestão de líquidos insuficiente; 

• Falta de hábitos de  defecação; 

• Gravidez; 

• Stress; 

• Viagens; 

• Abuso de laxantes. 

Complicações 

A obstipação prolongada e recorrente pode 
trazer algumas complicações para a sua saúde, 
como: 

• Angina de peito; 

• Acidentes isquémicos transitórios, como
mini-AVCs. 

• Hemorragia no reto; 

• Hipotensão (quebra de tensão); 

• Aumento da frequência cardíaca; 
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Resumo 
No âmbito da unidade curricular Estágio tivemos oportunidade de estagiar nos Serviços 

Farmacêuticos do Centro Hospitalar do Porto durante os meses de Abril e Maio de 2017, sob a 

orientação da Doutora Teresa Almeida. No total éramos 6 estagiários, sendo 4 de nós, da 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, autores deste relatório.  

Na primeira semana de estágio, assistimos a apresentações sobre os vários setores dos Serviços 

Farmacêuticos, de forma a nos podermos enquadrar com as normas do local de trabalho. Após 

este período, fomos divididos em grupos de dois elementos e passamos uma semana em cada 

setor. No primeiro dia de cada semana fazíamos a leitura de toda a documentação existente sobre 

o setor que estaríamos nessa mesma semana, de forma a haver uma maior contextualização; nos 

dias seguintes estávamos nos setores respetivos e observávamos e participávamos nas atividades 

decorrentes.  

Assim, durante o estágio no Centro Hospitalar do Porto tivemos a oportunidade de conhecer o 

funcionamento dos diversos setores que constituem os Serviços Farmacêuticos, tais como: 

Ambulatório, Armazém, Distribuição, Farmacotecnia e Ensaios Clínicos.  

De facto, o estágio num hospital central como o Hospital Geral de Santo António permitiu-nos 

adquirir valências tanto a nível profissional como pessoal. Isto porque, obtivemos uma noção mais 

realista das funções do farmacêutico hospitalar, mas acima de tudo, obtivemos noção de que o 

farmacêutico hospitalar tem que estar preparado para combater todas as situações adversas que 

lhe aparecem diariamente, como é típico dos hospitais de grandes dimensões e com verbas 

restritas. Ainda, permitiu-nos colocar em prática muitos dos conhecimentos adquiridos durante o 

curso, valorizando-o.  

De facto, esta experiência foi única para todos nós. Crescemos e aprendemos enquanto pessoas 

e profissionais de saúde, daí a sua extrema importância.  

Assim, com este relatório, pretendemos demonstrar o contexto de trabalho nos vários setores dos 

Serviços Farmacêuticos, sempre com espírito crítico. Realçamos também todas as atividades em 

que participamos nos diversos setores, assim como outras atividades realizadas no âmbito deste 

estágio curricular. 
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Introdução  
O presente relatório refere-se ao estágio curricular decorrido nos Serviços Farmacêuticos (SF) 

do Hospital Geral de Santo António (HGSA), pertencente ao Centro Hospitalar do Porto (CHP), 

que surge no âmbito do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Universidade do 

Porto.  

O estágio curricular em Farmácia Hospitalar tem como objetivo a aquisição de conhecimentos 

teórico-práticos, sendo uma excelente oportunidade para aplicar os conhecimentos adquiridos 

durante o curso, mas também compreender melhor o funcionamento e organização dos SF.  

O nosso estágio teve a duração de 2 meses e procurou promover uma formação adequada aos 

estudantes através de um contacto próximo com o ambiente e realidade hospitalar, sendo 

essencial para o desenvolvimento e aprofundamento profissional dos mesmos. Ainda, o facto 

de se tratar de um hospital central permitiu-nos ficar alertas para todas as situações adversas 

que vão aparecendo diariamente num hospital com estas dimensões e com as verbas restritas.  

Durante os dois meses foi-nos possibilitada a passagem em cada um dos setores dos SF. Na 

primeira semana de estágio, assistimos a apresentações sobre os vários setores, de forma a 

nos podermos enquadrar com as normas do local de trabalho. Após este período, fomos 

divididos em grupos de dois elementos e passamos, então, pelos diversos setores. No primeiro 

dia de cada semana fazíamos a leitura de toda a documentação existente sobre o setor em que 

estaríamos nessa mesma semana, de forma a haver uma maior contextualização; nos dias 

seguintes estávamos nos setores respetivos nos quais pudemos observar e participar 

ativamente nas atividades desenvolvidas, e assim procurar adquirir competências nas 

diferentes valências dos serviços prestados dentro do hospital.  

Com este relatório, pretendemos demonstrar o contexto de trabalho nos vários setores dos SF, 

sempre com espírito critico. Realçamos também todas as atividades em que participamos nos 

diversos setores, assim como outras atividades realizadas no âmbito deste estágio curricular. 

 

1. Organização e Gestão da Farmácia Hospitalar do CHP-HGSA  
O CHP é uma entidade pública empresarial criada em 2007 pelo Decreto-Lei n.º 326/2007, de 

28 de Setembro. O CHP resultou da união dos hospitais da cidade do Porto: Hospital Geral de 

Santo António, Hospital Maria Pia (HMP) e Maternidade de Júlio Dinis (MJD). Mais tarde, em 

2011, aliou-se o Hospital Joaquim Urbano (HJU) e em 2013 o Centro de Genética Médica Dr. 

Jacinto Magalhães. Ocorreu ainda a junção das valências e especialidades do HGSA, HMP e 

MJD que permitiu criar o Centro Materno Infantil do Norte (CMIN). 

Esta união procurou otimizar a qualidade e eficácia da prestação de cuidados de saúde à 

população, sendo o principal objetivo do centro hospitalar. Este exerce, ainda, atividades 

complementares de investigação, ensino e formação [1].  

Quanto aos SF, estes são um departamento com autonomia técnica e científica, sujeito à 

orientação geral do Órgão de Administração do hospital [2]. Localizam-se no piso 0 do edifício 

neoclássico, com exceção da Unidade de Farmácia Oncológica (UFO) e do armazém de 

injetáveis de grandes volumes que se situam no edifício Dr. Luís de Carvalho. Os SF 
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encontram-se divididos por setores que incluem o Armazém de Produtos Farmacêuticos (APF), 

Farmacotecnia, UFO, sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU), 

Unidade de Farmácia de Ambulatório (UFA) e Ensaios Clínicos (EC). 

No CHP existe desde a sua formação um sistema de controlo de qualidade que visa garantir 

que todos os serviços prestados, bem como todos os medicamentos e produtos farmacêuticos 

(PF), administrados e dispensados, tenham uma garantia de qualidade. É por este motivo que 

o CHP se encontra certificado pelo Comparative Health Knowledge Systems (CHKS) e pela 

Associação Portuguesa de Certificação (APCER) cumprindo a norma NP EN ISO 9001:2008. 

Neste sentido, os SF possuem guias para as funções e tarefas que são executadas 

diariamente no serviço – as Instruções de Trabalho – as quais são sujeitas frequentemente a 

revisões e auditorias para que se mantenham atualizadas.  

 
1.1. Funções e Responsabilidades 

O principal objetivo dos SF é assegurar a gestão, qualidade, eficácia e segurança de todos os 

medicamentos e PF. Os SF são, também, responsáveis por todo o circuito do medicamento, 

incluindo a sua seleção, aquisição, armazenamento, distribuição e administração. O 

fornecimento de informações relativas ao bom uso dos medicamentos e PF, assim como a 

colaboração no processo de prescrição é também de extrema importância. Também é da 

competência dos SF a produção de preparações estéreis, não estéreis e de nutrição 

parentérica (NP) e a análise de matérias-primas e respetivos produtos acabados. Outras 

funções incluem a participação em Comissões Técnicas Hospitalares, prestação de Cuidados 

Farmacêuticos e participação em EC. 

A gestão de todos os processos dos SF é complexo e obriga a constante melhoria de forma a 

garantir a qualidade dos serviços prestados e uma boa gestão dos recursos económicos. 

 

1.2. Recursos Humanos 
Os recursos humanos alicerçam o bom funcionamento dos SF e, como tal, requerem um 

conjunto de profissionais capacitados a exercer todas as atividades incluídas no circuito do 

medicamento. No Anexo I estão representados todos os profissionais dos SF, incluindo os 

responsáveis pelos diversos setores. Esta é uma equipa profissional constituída por 23 

Farmacêuticos/Técnicos Superiores De Saúde (TSS), 27 Técnicos de Diagnóstico e 

Terapêutica (TDT), 15 Assistentes Operacionais (AOP) e 3 Assistentes Técnicos (AT) que 

trabalham em conjunto garantindo uma prestação de cuidados de saúde de qualidade. A 

direção dos SF do HGSA é assegurada por um farmacêutico hospitalar, Dra. Patrocínia Rocha, 

conforme definido pelo Decreto-Lei n.º 44 204 de 2 de Fevereiro de 1962. 
 

1.3. Sistemas Informáticos 
O sistema informático usado nos SF do HGSA é designado por Gestão Hospitalar de 

Armazéns e Farmácia (GHAF). No programa os vários setores farmacêuticos estão divididos e 
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classificados de acordo com códigos numéricos, permitindo gerir os stocks, realizar 

transferências entre armazéns e encomendar produtos em falta nos diversos setores. 

Também é utilizada a plataforma Circuito do Medicamento (CdM), instalada nos SF e nos 

serviços clínicos. A aplicação permite ter acesso a todo o percurso do medicamento, aceder às 

prescrições dos doentes em regime de ambulatório, internamento e hospital de dia, assim 

como fazer validações e verificar o registo das intervenções farmacêuticas. 

Por fim, é ainda utilizado o Portal Interno que surgiu para substituir as ligações telefónicas e 

permite agilizar a comunicação entre os SF e as enfermarias. 

 

1.4. Comissões Técnicas Hospitalares  
Os farmacêuticos participam em comissões hospitalares como é o caso da Comissão de Ética 

para a Saúde (CES), da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) e da Comissão de 

Controlo de Infeção Hospitalar (CCIH).  

A CFT é formada por três médicos, três farmacêuticos e presidida pelo diretor clínico do 

hospital ou por um dos seus adjuntos. A comissão visa melhorar a ligação entre os serviços de 

ação médica e serviços farmacêuticos e promove o cumprimento do Formulário Nacional de 

Medicamentos (FNM), sendo este uma ferramenta de apoio à aquisição e utilização de 

medicamentos nos serviços de saúde do Sistema Nacional de Saúde (SNS) com vista à 

utilização racional de medicamentos. De salientar que se trata de um documento dinâmico e 

em permanente elaboração, o que permite a constante atualização [3]. O seu propósito é 

garantir rigor e segurança na prescrição farmacológica, uniformizar os critérios de tratamento e 

racionalizar custos, sendo obrigatória a sua utilização pelos prescritores nos hospitais do SNS 

[4]. De salientar, que a CFT é responsável por emitir pareceres e relatórios acerca dos 

medicamentos a incluir ou a excluir do formulário, bem como elaborar adendas de aditamento 

ou exclusão [5]. 

Quanto à CCIH, esta visa prevenir, detetar e controlar eventuais infeções no centro hospitalar, 

sendo constituída por um farmacêutico, seis médicos, dois enfermeiros e o diretor dos serviços 

hoteleiros [6]. 

Os farmacêuticos integram, ainda, a CES, que é um órgão multidisciplinar que tem como 

principal função garantir cumprimento dos padrões de ética no exercício das ciências médicas 

de forma a proteger a dignidade e integridade humana [7]. 

 

2. Armazém de Produtos Farmacêuticos 
O APF é responsável por assegurar a disponibilização de medicamentos e PF em quantidade e 

qualidade adequadas, no prazo expectável e ao menor custo possível. O setor inicia os 

processos de aquisição e garante a correta receção, armazenamento, conservação, gestão e 

distribuição dos diversos medicamentos e PF de forma a colmatar as necessidades dos 

diferentes serviços clínicos [2]. De forma a garantir uma gestão eficaz de todos estes 

processos é aplicada a filosofia Kaizen, que inclui o sistema Kanban, sendo que este 

corresponde a um cartão com a identificação do produto, quantitativo de reposição (quantidade 
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a encomendar), ponto de encomenda, código de barras, observações e localização, como 

representado no Anexo II. Através deste sistema é possível ter um maior controlo dos stocks e 

simultaneamente evitar o desperdício dos recursos disponíveis. 

 
2.1. Compras e Critérios de Aquisição 

A seleção dos medicamentos e PF a adquirir é feita com base nas necessidades terapêuticas 

dos doentes do hospital e no FNM ou na adenda elaborada pela CFT [2]. 

Para os produtos, em que o uso na instituição foi previamente autorizado, comunica-se a 

necessidade de aquisição após se atingirem o ponto de encomenda. Os respetivos Kanbans 

são retirados e colocados em local denominado de “Produtos a encomendar”, posteriormente, 

estes são adicionados à lista comum disponível informaticamente no GHAF. O serviço de 

aprovisionamento é posteriormente responsável por efetuar a compra. Por fim, é emitida a nota 

de encomenda e o Kanban fica na receção até à receção da encomenda. 

Em situações de urgência é possível solicitar empréstimos a outras entidades de saúde ou 

serviços clínicos. A transferência de PF e medicamentos do FNM e adenda do CHP é efetuada 

informaticamente, após contacto telefónico, sendo posteriormente impressas 2 vias do 

documento de transferência (uma para a entidade destinada e outra arquivada na receção do 

APF) e uma guia de transporte. De ressalvar que, os PF/medicamentos extra-FNM e extra-

adenda do CHP exigem justificação prévia. Ainda, é também possível fazer encomendas à 

Farmácia Lemos, sendo os pedidos geralmente referentes a manipulados ou PF de utilização 

esporádica. 

 

2.2. Receção e Conferência 
A receção e conferência dos medicamentos e PF é realizada na zona do armazém localizada 

junto ao cais de descarga. Este processo tem como objetivo garantir a conformidade do 

produto recebido e inclui duas fases distintas. Numa primeira fase o TDT/AOP verifica se o 

produto pertence ao hospital, se o nº de volumes de mercadoria entregues corresponde ao que 

está mencionado na guia de remessa/nota de encomenda, se o estado das embalagens é 

adequado e ainda o seu destino interno. Posteriormente, realiza-se uma segunda conferência 

em que o AOP abre a encomenda, coloca os medicamentos no local estipulado com o 

respetivo Kanban e documentos (guias de transporte, faturas e notas de encomenda). Nesta 

fase, o TDT/TSS verifica o lote e o prazo de validade (PV), sendo que se o PV for inferior a 6 

meses a encomenda só é aceite em caso de garantia de troca por outro com validade mais 

alargado. No caso dos dispositivos médicos, verifica-se ainda a marcação CE e arquiva-se o 

respetivo certificado. Os medicamentos hemoderivados devem vir acompanhados do 

Certificado de Autorização de Utilização de Lote (CAUL) emitido pelo INFARMED e as 

matérias-primas devem conter o Boletim de Análise que será avaliado pelo setor de produção 

dos SF para validação da sua conformidade. Os estupefacientes e psicotrópicos são avaliados 

obrigatoriamente por farmacêuticos e armazenados numa sala fechada e com acesso 

condicionado. Finalmente, caso esteja tudo conforme, coloca-se a etiqueta de conferido e 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Centro Hospitalar do Porto 

Hospital Geral Santo António 

5 
 

validado e a documentação é enviada para o serviço de aprovisionamento para que seja dada 

a entrada no GHAF. 

 

2.3. Armazenamento    
A organização dos medicamentos, PF e dispositivos médicos no armazém é feita de maneira a 

facilitar o acesso e a garantir a correta conservação. O armazenamento deve garantir as 

condições necessárias de espaço, luz, temperatura, humidade e segurança, sendo a 

temperatura e humidade monitorizadas por um sistema de controlo adequado e de registo 

automático contínuo [2]. Com base nestes critérios, o armazém está dividido nas seguintes 

áreas: armazém geral; zona de grandes volumes; corredor destinado exclusivamente a 

manipulados, colírios, pomadas oftálmicas, gotas nasais e contrastes de raio-X; corredor 

destinado à nutrição artificial; corredor para o material de penso; armazém de injetáveis de 

grande volume; e corredor destinado ao ambulatório (Anexo III). Existem ainda 

PF/medicamentos, que devido às suas características, exigem condições especiais de 

armazenamento, tais como os medicamentos termolábeis (que devem ser armazenados na 

câmara frigorífica), os produtos inflamáveis e os estupefacientes e psicotrópicos (armazenados 

em sala fechada com acesso condicionado). 

 

2.4. Gestão do Stock 
O plano de gestão dos medicamentos e outros PF é baseado no consumo, relevância e valor 

económico. A arrumação dos medicamentos nas prateleiras é feita por ordem alfabética da 

Denominação Comum Internacional (DCI) e aplicando a regra first expired/first out (FEFO), ou 

seja, os medicamentos com validade mais curta deverão ser os primeiros a ser utilizados. Na 

última semana de cada mês, deve ser verificado o PV dos medicamentos e PF, sendo que se o 

PV for inferior a 3 meses devem-se colocar etiquetas especificas de cor amarela com a 

informação “PV curto” para sinalizar estes produtos e caso o PV seja inferior a 1 mês, o 

produto deve ser retirado e colocado numa prateleira devidamente identificada. Se o PV for 

ultrapassado, ou exista outro motivo que não permita a sua utilização, deverão ser colocados 

nos contentores vermelhos para posterior destruição por inceneração.  

Quanto à reposição de stocks, esta pode ser feita por três métodos diferentes:  

• Reposição por Hospital Logistic System (HLS): consiste na reposição por trocas de 

caixas SUC® vazias por cheias; 

• Reposição de stocks nivelados: reposição feita no local após a contagem das 

unidades; 

• Reposição por Kanban: obedece a pontos de encomenda previamente estudados e 

após este ser atingido, o Kanban é retirado e emitido um pedido ao fornecedor. 

A requisição por parte dos serviços clínicos ou unidades pode ser realizada informaticamente, 

em papel ou pelo sistema de reposição HLS, sendo em seguida entregue e debitado ao 

respetivo requerente. O aviamento dos PF/medicamentos requer o embalamento em caixas 

devidamente identificadas com o nome do serviço a que é destinado. No caso da medicação 
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de frio, o transporte é feito em caixas de material isolante de forma a garantir a estabilidade da 

medicação.  

Durante o estágio tivemos a oportunidade de observar as diversas atividades do setor, 

incluindo a requisição e cedência de empréstimos a outros hospitais, armazenamento de 

medicamentos, gestão de stocks e controlo dos PV. Participamos ativamente na reorganização 

do stock de medicamentos da câmara frigorífica, elaboração de novos Kanbans e a listagem 

dos mesmos (Anexo IV). Contactamos, ainda, com sistemas HLS e Pyxis (sistema semi-

automático de dispensa de medicamentos) existentes na Unidade de Cuidados Intensivos e no 

Bloco Operatório. 

 

3. Distribuição de Medicamentos  
Uma responsabilidade dos SF é a distribuição de todos os medicamentos e PF armazenados 

de acordo com as normas das Boas Práticas Farmacêuticas. Isto implica garantir que as 

prescrições médicas são satisfeitas a custo reduzido e com o menor número de erros possível 

[2]. De referir que, a distribuição abrange tanto os doentes em regime de internamento (feita 

essencialmente pela distribuição clássica e pela DIDDU) como os doentes em regime de 

ambulatório, tal como demonstrado no Anexo V. 

 

3.1. Distribuição Clássica 
A distribuição clássica foi o primeiro sistema de distribuição implementado no hospital e está 

divido em três circuitos (A, B e C). Estes circuitos englobam todos os blocos, serviços clínicos, 

consultas, veículos médicos de emergência e, farmácias satélites (HJU, CMIN, UFA e UFO). 

Neste sistema, o fornecimento de medicamentos é efetuado após o pedido de reposição de 

stock, em formato eletrónico ou manual, sendo estes pedidos previamente acordados com os 

serviços no que respeita ao tipo de medicamentos e quantidades, de forma a assegurar um 

stock fixo no respetivo local.  

 

3.2. Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) 
A implementação deste setor nos SF possibilitou uma maior intervenção do farmacêutico na 

dispensa de medicamentos, permitindo seguir e estudar o perfil farmacoterapêutico do doente 

e diminuir o tempo despendido pela equipa de enfermagem nas tarefas relacionadas com o 

medicamento. A sua implementação trouxe vantagens económicas, tendo sido alargado a 

quase todos os serviços clínicos [8].  

De salientar que na DIDDU assegura-se a distribuição de medicamentos e PF aos doentes, 

nas quantidades e qualidade exigidas para um período de 24 horas, uma vez que as 

prescrições médicas podem variar a cada dia durante as visitas médicas aos doentes. No 

entanto, ao sábado as prescrições são preparadas e enviadas para 48 horas, uma vez que, 

não decorrem visitas médicas ao Domingo. 
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3.2.1. Circuito Interno da DIDDU 
O circuito interno da DIDDU inicia-se com a receção das prescrições médicas no sistema 

informático GHAF. De seguida, o(s) TSS(s) presentes no serviço irão proceder à validação das 

prescrições decidindo se estão ou não em conformidade relativamente ao plano 

farmacoterapêutico do doente. Desta forma, o farmacêutico está a otimizar os resultados da 

farmacoterapia através do uso racional dos medicamentos, reduzindo o risco de efeitos 

adversos, identificando problemas relacionados com os medicamentos (PRMs) e reduzindo os 

custos relacionados com a má utilização e desperdício de medicamentos.  

De salientar que, na prescrição médica, independentemente do seu formato (eletrónica ou 

manual), devem constar os seguintes dados: identificação do Utente (nome, nº processo, 

serviço, nº cama); designação do medicamento por DCI; forma farmacêutica, dose, frequência, 

via de administração e duração do tratamento; data e hora da prescrição; identificação do 

prescritor. Para uma mais correta validação da prescrição médica é desejável que estejam 

indicados dados como a idade, dados antropométricos, alterações fisiopatológicas relevantes, 

inclusivamente a função renal, função hepática e o diagnóstico do doente. 

De salientar que contudo, existem serviços (por exemplo: cuidados intensivos) com stocks de 

apoio, pelo que só são validadas, para esses serviços, as prescrições de medicamentos anti-

infeciosos, medicamentos imunomoduladores, nutrição artificial, material de penso e outros 

medicamentos que não façam parte do stock de apoio.  

Quando existe a necessidade do farmacêutico intervir, ora porque a prescrição não contém os 

dados necessários, ora porque há alguma incompatibilidade farmacoterapêutica para o doente, 

essa intervenção é feita no sistema informático ou, no caso de a prescrição ser manual, em 

impresso próprio (Anexo VI). De salientar que, a prescrição para esse doente só é validada 

após justificação médica ou após respetiva correção. 

Após a validação das prescrições, são emitidas listas das prescrições para aviamento seguindo 

uma ordem de preparação por carro (Anexo VII). De salientar, que estas listas sofrem 

alterações ao longo do dia, de acordo com as alterações efetuadas nas prescrições médicas, 

sendo produzidas listas com revertências.  

Cada carro (Anexo VIII) é composto por várias malas que correspondem a um serviço em 

específico. Cada mala é composta por uma série de cassetes (gavetas) que estão associadas, 

cada uma, a um doente/cama estando devidamente identificadas. A preparação das malas é 

da responsabilidade do TDT e é efetuada de forma manual ou semi-automática, sendo este 

último realizado recorrendo ao Pharmapick®, uma cabine de grande dimensão com um robot no 

seu interior, que movimenta gavetas de diferentes tamanhos, cada qual contendo um 

determinado medicamento/PF, apresentando como principais vantagens, a redução dos erros 

humanos, aumento de produtividade e da segurança no aviamento da medicação.  

O aviamento manual é realizado para medicamentos/PF de baixa rotação (referências B e C) 

que estão alocadas em Torres (Anexo IX) e medicamentos/PF de maior rotação (referências 

A), não disponíveis no Pharmapick®, que estão alocadas em Células (Anexo X). Este tipo de 

aviamento é também efetuado para as prescrições urgentes e para os pedidos de 
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medicamentos/PF realizados depois da entrega das malas nos serviços, sendo também 

realizado para a NP, produtos de frio e para grandes volumes. 

Depois de aviada a medicação e colocada nos carros estes são levados, para os serviços, por 

AOPs. Uma vez levada a medicação nos carros, sempre que seja necessária alguma 

medicação adicional ou haja alguma alteração da medicação, são geradas listas sem 

revertências ou impressas etiquetas com a medicação necessária que serão entregues aos 

TDTs. Esta medicação é colocada em envelopes fechados e identificados com as etiquetas 

impressas, contendo a informação do serviço clínico, os dados relativos ao doente (nome e nº 

de processo) e os dados da medicação prescrita (DCI do medicamento, dosagem e posologia) 

e, são então colocados em caixas SUC® (Anexo XI) para que sejam depois, em horários pré-

definidos, transportados para os serviços pelos mensageiros. 

Durante o estágio, tivemos a oportunidade de conhecer as instalações da DIDDU bem como 

observar todo o circuito inerente a este serviço. Foi-nos possibilitada a oportunidade de validar 

prescrições médicas, sempre com vigilância e supervisão dos farmacêuticos de serviço, bem 

como fazer o aviamento da medicação psicotrópica e estupefaciente, assim como de outros 

medicamentos e PF sujeitos a controlo especial. Tivemos, também, contacto com o registo de 

impressos, como é o caso dos impressos de prescrição de antídotos, sendo que observamos 

que na maioria dos casos refletem tentativas de suicídio com recurso a benzodiazepinas. 

Ainda, foi-nos solicitada a realização de tabelas informativas de acesso rápido sobre 

simpaticomiméticos, para que caso surgisse alguma dúvida durante a validação deste tipo de 

substâncias houvesse uma ferramenta que permitisse o rápido acesso (Anexo XII). 

 

3.3. Medicamentos Sujeitos a Controlo Especial 
Existem medicamentos que devido às suas características, legislação em vigor e, para um 

maior controlo e uso mais racional, são sujeitos a um circuito especial de prescrição e 

dispensa. 

 

Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os medicamentos estupefacientes e psicotrópicos têm uma margem terapêutica estreita e 

causam habituação e dependência física e psicológica, sendo muitas vezes associados a atos 

ilícitos, havendo por isso necessidade de legislação mais restrita. Assim, este tipo de 

medicamentos apenas pode ser dispensado por farmacêuticos, tal como regulamentado pelo 

Decreto-Lei nº 15/93 de 22 de Janeiro. 

A prescrição destes fármacos é, então, realizada em impresso próprio, o “Anexo X” – “Modelo 

Nº1509 da INCM” (Anexo XIII), o qual deverá ser preenchido e assinado pelo médico de 

serviço, devendo o mesmo estar numerado e conter o carimbo, ou na sua ausência o código do 

serviço ao qual a farmácia vai realizar o débito do produto. Após receção do impresso, o 

farmacêutico deverá preencher os restantes campos do documento, debitar no sistema 

informático ao serviço respetivo, destacar a “via serviço” devolvendo-a ao serviço requisitante 
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e, por último, conferir os documentos e medicamentos aviados procedendo à assinatura das 

respetivas guias. 

 

Hemoderivados  

A dispensa de medicamentos hemoderivados destinados aos doentes internados em cada 

serviço clínico, bloco operatório ou serviço de urgência do hospital é da responsabilidade do 

farmacêutico, ao abrigo do Despacho Conjunto Nº1051/2000, 2ª série, de 14 de Setembro.  

O pedido desta medicação é realizado em impresso próprio, “Modelo Nº1804 da INCM” (Anexo 

XIV), sendo da competência do médico prescritor enviar conjuntamente os autocolantes 

identificativos do doente em quantidade suficiente para identificar individualmente as 

embalagens a dispensar. A prescrição tem obrigatoriamente que ter o nº de processo do 

doente a que se destinam os hemoderivados, de forma a facilitar a sua rastreabilidade. Os 

farmacêuticos, aquando da dispensa, têm que preencher o quadro C do impresso e registar o 

número de lote e o CAUL. Ainda, é seu dever debitar informaticamente o medicamento 

dispensado identificando o lote. De salientar que, a dispensa deste tipo de medicação é 

realizada apenas para um dia. 

 

Anti-infeciosos  

A prescrição médica de anti-infeciosos tem um período de validade máximo de 7 dias após a 

validação da mesma, permitindo, assim, que o uso de anti-infeciosos seja feito de forma 

racional, evitando desperdícios e, principalmente, o desenvolvimento de estirpes resistentes 

aos mesmos. A prescrição de anti-infeciosos é feita em impresso próprio (Anexo XV), no caso 

dos doentes não internados, e através do CdM, no caso dos doentes internados. 

 

Nutrição Artificial 

A prescrição de nutrição artificial é válida, no máximo, durante 7 dias após a validação da 

mesma e é realizada em impresso próprio, para doentes em ambulatório, e através do CdM, 

para doentes internados. 

 

Antídotos  

A prescrição dos antídotos é realizada em impresso próprio (Anexo XVI). Geralmente, serve 

como reposição de stocks do serviço de urgência, uma vez que o serviço apresenta stock 

interno. No impresso é indicado o doente em que foi administrado o antídoto, assim como a 

informação clínica relevante. Quando é efetuado o pedido eletronicamente, em caso de 

urgência, a dispensa e aviamento devem ser efetuados o mais rapidamente possível para que 

seja administrado prontamente. 

 

Antissépticos e Desinfetantes  

Os antissépticos e os desinfetantes são muito importantes na prevenção de infeções 

nosocomiais. O pedido deste tipo de produtos é efetuado em impresso próprio e de acordo com 
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os stocks pré-definidos nos serviços hospitalares pelo diretor do serviço clínico, farmacêutico e 

enfermeiro. Neste caso, o TDT é o responsável pelo aviamento destes produtos a partir do 

APF, tendo em consideração os quantitativos estipulados para cada serviço clínico. 

 

Material de Penso 

O material de penso deve ser prescrito em impresso próprio (Anexo XVII) e a sua prescrição é 

válida para 8 dias, após validação. O farmacêutico é responsável pela dispensa e débito deste 

material e, como tal, é importante que este tenha conhecimento sobre os diferentes materiais 

de penso para que possa adequar e confirmar se o pedido do material de penso é adequado 

para a aplicação pretendida. 

 

3.4. Distribuição em Regime de Ambulatório  
A Farmácia de Ambulatório tem como missão assegurar a distribuição de medicamentos e 

outros produtos de saúde aos utentes (inclusive doentes do ambulatório) nas quantidades, 

qualidade e prazos exigidos, assegurando a preservação das características dos mesmos. O 

regime de ambulatório resulta da necessidade de garantir uma maior monitorização e controlo 

das terapêuticas inerentes a patologias com custo elevado e potencial risco para a saúde 

pública, vigiando a ocorrência de efeitos adversos graves e permitindo melhorar a adesão à 

terapêutica durante o período de tratamento [2]. 

A dispensa de medicamentos neste setor serve os utentes do HGSA e cujos tratamentos se 

encontrem listados (Anexo XVIII) no FNM, em diplomas legais que constam em Diário da 

República ou sob deliberação específica, autorizada pelo Conselho de Administração do CHP e 

pela CFT. Os medicamentos abrangidos pelos diplomas legais e FNM apresentam total 

comparticipação por parte do Estado.[9] Para além disso, são medicamentos de uso reservado 

pelo seu alto custo/risco e, por isso, não se encontram acessíveis nas farmácias comunitárias. 

Quanto aos medicamentos sem diplomas legais mas com deliberações específicas, 

autorizadas pela Administração do CHP e pela CFT (por exemplo tratamento da Hipertensão 

Arterial e Hepatite B), os custos destes são suportados pelo CHP.  

 

Disposição da Unidade de Farmácia de Ambulatório  

A UFA está situada nos SF do CHP, apresentando um horário de funcionamento de segunda a 

sexta-feira das 9-17h. Esta é composta por um sala de espera na qual se encontra um sistema 

de senhas informático, que segue para três balcões de atendimento devidamente sinalizados, à 

qual os doentes se dirigem de acordo com a sua posição sequencial gerada pelo sistema de 

senhas. Existe ainda uma quarta zona de atendimento (gabinete) que se encontra disponível, 

de forma a responder às horas de maior afluência ou quando o atendimento requer alguma 

privacidade.  

Salienta-se ainda, que o sistema de senhas, para além do posicionamento sequencial dos 

utentes por ordem de chegada, permite que seja criada uma ordem sequencial de 

atendimentos prioritários, sendo este destinado a grávidas e pessoas com deficiência ou 
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acompanhadas de crianças de colo, ou atendimento preferencial, para funcionários em serviço 

(como funcionários do CHP ou bombeiros devidamente identificados).  

Os medicamentos encontram-se organizados em gavetas de acordo com a patologia em causa 

e por ordem alfabética. Para além desta disposição existem frigoríficos onde são armazenados 

os medicamentos de frio e estantes, nas quais se encontram os produtos destinados à 

nutrição. De salientar, que parte do stock dos medicamentos de ambulatório encontra-se 

guardada no APF, visto ser um local de maior dimensão e que permite o armazenamento de 

maiores quantidades de medicamentos, sendo que por este motivo existem 2 Kanbans para 

cada medicamento/PF, um localizado na UFA e outro no APF, para uma gestão mais eficiente. 

 

Prescrição Médica 

Para que um cliente possa obter a sua medicação em regime de ambulatório, é essencial que 

apresente uma prescrição que reúna as condições necessárias para a dispensa dos respetivos 

medicamentos, de acordo com os diplomas legais, autorizações da Direção Clínica (DC), do 

Conselho de Administração (CA), CFT e CES. 

Assim, para validação da prescrição médica devem ter-se em conta os seguintes critérios: 

prescrição eletrónica de acordo com as normas estabelecidas; modelo apropriado de 

prescrição médica para Farmácia de Ambulatório; dados de identificação do doente; DCI do 

medicamento; forma farmacêutica, dose, frequência, via de administração; identificação da 

especialidade médica emissora da prescrição; indicação da próxima consulta; identificação e 

assinatura do prescritor; identificação do diploma legal a que obedece a prescrição médica.  

As prescrições encontram-se na sua maioria em formato digital e são submetidas no CdM. 

Existem, no entanto, exceções como as prescrições em papel dos serviços de Gastrenterologia 

e Nutrição (Anexo XIX), assim como para a dispensa de Medicamentos Hemoderivados, sendo 

neste caso necessário o registo do número de lote e respetivo CAUL.   

Existe ainda o caso dos medicamentos de uso exclusivo hospitalar destinados ao tratamento 

de clientes externos ao CHP, seguidos em clinicas ou médicos particulares, com artrite 

reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular e 

psoríase em placas. Neste caso, existem requisitos a cumprir como a prescrição médica 

apresentar vinheta do médico prescritor, carimbo ou vinheta do local de prescrição e 

identificação do número de certificação de registo na Direção Geral de Saúde. Ainda, deve 

proceder-se ao preenchimento de Folha de Registo Farmacêutico/Hospital, modelo 

049ENB007 (fornecido pelo INFARMED), com o nome do cliente, número de embalagens 

dispensadas, lote, data da dispensa, número da receita médica, número do SNS e rúbrica do 

farmacêutico [10; 11]. 

 

Dispensa de Medicamentos 

Para que ocorra a dispensa de medicamentos em regime de ambulatório deve verificar-se uma 

das situações relatadas acima, como a autorização por diplomas legais, ou a prescrição de 

medicamentos no âmbito de alta precoce, sendo que este último caso requer prescrição 
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médica acompanhada de “Justificação de fornecimento de medicamentos para ambulatório no 

momento da alta” publicado em boletim informativo nº 27/11. Neste caso os SF informam a DC 

quanto à classificação e custo do medicamento, sendo apenas dispensado após autorização. 

No caso de medicamentos sem diplomas legais nem deliberações específicas do CHP, o 

processo de decisão é remetido “caso-a-caso” à CFT, podendo obrigar a informação adicional 

(exemplo serviço social).  

Durante a dispensa de medicamentos existem parâmetros que devem ser equacionados, de 

forma a haver uma terapêutica segura, eficaz e de qualidade. Desta forma, um parâmetro 

importante é a quantidade a dispensar, sendo que este deve seguir critérios como o montante 

total a dispensar, proximidade da área de residência e condição clínica em questão (doença 

crónica/transplante). 

No caso de novos medicamentos e na primeira vez em que o doente levanta determinado 

medicamento deve ser fornecida informação detalhada sobre o mesmo, tanto verbalmente 

como escrita, por exemplo através da entrega de folhetos informativos, tanto do medicamento 

em si como do uso correto do medicamento em geral (Anexo XX), elaborados pelos SF. Ainda, 

deve ser entregue um termo de responsabilidade (Anexo XXI), que deve ser preenchido e 

assinado pelo doente, sendo que neste deve constar o nome e o número do cartão de 

cidadão/bilhete de identidade das pessoas que o doente autoriza a levantar a sua medicação. 

O farmacêutico é responsável por ponderar o fornecimento de material acessório à terapêutica, 

como contentores de risco biológico ou seringas, de forma a promover a segurança e o 

sucesso da mesma. Ainda, deve garantir o alerta para as consequências do não cumprimento 

do plano terapêutico/perda de medicação.  

Finalmente, deve verificar-se a necessidade de emitir pendente (receita que permite o 

levantamento da medicação para os períodos seguintes até próxima consulta) e garantir a 

assinatura do recetor da medicação. 

 

Venda de Medicamentos 

Os SF hospitalares apenas estão autorizados a vender medicamentos ao público, caso se 

verifique uma rutura do medicamento no mercado da farmácia aberta ao público (sendo neste 

caso necessária a apresentação de três carimbos de farmácias diferentes que confirmem essa 

situação) ou por razões clínicas que justifiquem a imediata acessibilidade ao medicamento [12]. 

 

Devolução de Medicamentos  

Pode ocorrer a devolução de medicamentos aos SF, tendo por base razões como interrupção 

da terapêutica, substituição por outro medicamento ou falecimento do doente. Para se aceitar 

os medicamentos devolvidos e voltar a dispensá-los deve-se verificar a origem do 

medicamento, as condições de conservação e se está em conformidade com as normas 

exigidas. Verificar ainda, a integridade física da embalagem primária e secundária, o PV e se 

os medicamentos em unidose se apresentam devidamente rotulados e, no caso de serem 
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exigidas condições especiais de armazenamento, se estas foram cumpridas. Caso se tratem 

de embalagens multidose, estas deverão ser rejeitadas. 

De salientar, podem ser aceites medicamentos que não são dispensados nos SF do CHP e 

que estejam nas devidas condições para o uso, sendo estes destinados aos “Médicos do 

Mundo”.  

 

Durante o nosso estágio, tivemos oportunidade de organizar e gerir stocks, reconhecendo a 

localização dos medicamentos de acordo com a sua organização por patologia e ordem 

alfabética. Ainda, dispensamos medicamentos aos doentes, avaliando os critérios necessários 

à validação da prescrição médica, os impressos de prescrição de Hemoderivados e Nutrição, e 

posterior registo no sistema GHAF. Organizamos e reavaliamos os medicamentos devolvidos 

aos serviços farmacêuticos, de forma a verificar se podem ser novamente dispensados. 

Finalmente, elaboramos folhetos informativos que serão entregues aos doentes na primeira 

dispensa, relativos aos medicamentos: Gilurytmal®, Pylera®, Felexipag® (Anexo XXII).  

 

4. Farmacotecnia  
A farmacotecnia é o “setor dos SF onde é efetuada a preparação de formulações de 

medicamentos necessários ao hospital” que não se encontram disponíveis no mercado, sendo 

regulada por leis que obrigam às Boas Práticas [13-16]. 

A existência deste setor a nível hospitalar é de grande importância pois, para além de 

assegurar uma personalização da terapêutica por adaptação do medicamento ao perfil 

fisiopatológico dos doentes, permite também combater lacunas terapêuticas para as quais a 

indústria farmacêutica ainda não apresenta soluções, assim como reduzir os desperdícios 

relacionados com a preparação de medicamentos. 

As preparações que são diariamente produzidas no CHP têm como principal destino os 

serviços de neonatologia e pediatria, pois tratam-se de subgrupos populacionais com 

necessidades farmacoterapêuticas especiais. De salientar que neste setor procede-se à 

produção de medicamentos não estéreis, estéreis e citotóxicos (CTX). 

 

4.1. Produção de Não Estéreis 
As solicitações para a preparação de não estéreis podem chegar por Kanban ou GHAF. De 

seguida, o farmacêutico procede à validação das requisições e emite uma Ordem de 

Preparação (OP) (Anexo XXIII) e os respetivos rótulos. Aquando da emissão da OP é 

designado um lote de produção de acordo com a metodologia definida no serviço, que permite 

a rastreabilidade do produto. Também lhe é atribuído um PV de acordo com as recomendações 

da United States Pharmacopeia (USP). A OP contém, ainda, outras informações essenciais 

como a identificação da preparação, composição qualitativa e quantitativa, número de unidades 

a preparar, técnica de preparação, ensaios de verificação e identificação do operador e 

supervisor. 
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A execução das preparações é realizada pelo TDT, que durante todo o procedimento deverá 

seguir as medidas de proteção exigidas. Este deve também proceder ao registo, na OP, da 

origem, lote e PV das matérias-primas utilizadas e resultados dos ensaios de verificação. 

De modo a fazer um controlo da qualidade do produto final são realizados, em todos os lotes 

de produção, ensaios de verificação como: uniformidade de massa, em FF sólidas; pH, em FF 

semissólidas e líquidas; e transparência, em soluções. 

Após a preparação dos manipulados, o TDT deve registar no GHAF e em folha de registo 

próprio os débitos das matérias-primas utilizadas, dar entrada às novas composições e fazer a 

transferência para o armazém de destino. 

Durante o nosso estágio, acompanhamos todo este processo, desde a emissão das OP até 

aos registos dos débitos de matérias-primas e entradas das composições. Tivemos também 

oportunidade de participar ativamente na preparação de diversas formulações. Por fim, 

também apresentamos um Power Point explicativo dos cálculos envolvidos para a preparação 

de cápsulas, visto este ser um processo que os SF ambicionam introduzir futuramente.  

 

4.2. Produção de Estéreis  
O setor da produção de estéreis é responsável pela produção de estéreis extemporâneos (EE) 

e de nutrição parentérica (NP) para os diversos serviços do CHP.  

De modo a garantir a esterilidade destas preparações, estas devem ser produzidas recorrendo 

à técnica assética em Câmara de Fluxo Laminar vertical (CFLv), em sala com ambiente 

controlado e pressão positiva, de forma a evitar a contaminação do ambiente interno. Assim, 

este setor pode ser dividido em 3 zonas com grau de esterilidade crescente: a zona negra 

(zona de apoio), a zona cinza (zona onde se procede à lavagem assética das mãos e 

fardamento adequado que consiste em fato de bloco, bata esterilizada, touca, máscara, 

protetores de sapatos e luvas estéreis) e a zona branca (zona de preparação com CFLv). De 

salientar ainda que, de forma a garantir a esterilidade, todos os materiais/matérias-primas 

necessárias à preparação devem ser descontaminados com álcool 70º antes de serem 

colocados na CFLv. De igual modo, antes de se colocar as mãos dentro da CFLv também se 

deve pulverizar as luvas com álcool 70º. Um outro procedimento importante na garantia de 

esterilidade das preparações é a limpeza e desinfeção das CFLv e salas brancas, sendo estas 

realizadas de acordo com a metodologia implementada no serviço, na qual a limpeza do 

interior da CFLv e mesa de trabalho é realizada no início e final de cada sessão de trabalho 

pelo TDT. 

 

4.2.1. Estéreis Extemporâneos 
Neste setor são preparados medicamentos de uso intravenoso e oftálmico, como colírios e 

medicamentos intravítreos.  

Os pedidos para a produção de EE podem ser solicitados por sistema de Kanban, GHAF e 

mediante prescrição médica. Tal como na produção de não estéreis, após a validação das 

requisições, a emissão da OP (Anexo XXIV) e elaboração dos respetivos rótulos com a 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Centro Hospitalar do Porto 

Hospital Geral Santo António 

15 
 

identificação da preparação é realizada por um farmacêutico e deverá posteriormente ser alvo 

de dupla verificação. Aquando da emissão da OP é também designado um lote de produção de 

acordo com a metodologia definida no serviço que permite a rastreabilidade do produto.  

Por fim, de modo a garantir a qualidade do produto acabado, o supervisor é responsável por 

fazer a sua verificação recorrendo a ensaios de verificação organoléticos de forma a detetar 

eventuais não conformidades como alterações da coloração, partículas em suspensão e a 

presença de ar. 

Durante o nosso estágio, observamos todo o procedimento da produção de estéreis 

extemporâneos como a emissão das OP e tivemos também a oportunidade de acompanhar na 

entrada para a sala branca, cumprindo todos os passos necessários. 

 

4.2.2. Nutrição Parentérica 
A NP total está indicada em pacientes cujo aporte nutricional adequado não é possível por via 

entérica ou esta está contraindicada. Assim, a maioria das bolsas de NP preparadas neste 

serviço têm como destino os serviços de neonatologia e pediatria, devido às necessidades 

nutricionais específicas deste grupo populacional.  

As prescrições médicas de NP chegam pelo GHAF e devem ser alvo de validação pelo 

farmacêutico, que deve verificar a presença de informações como a identificação e localização 

do doente, composição qualitativa e quantitativa das soluções I (hidrossolúvel) e II 

(lipossolúvel) e a identificação do médico prescritor. Aqui também, a validação da prescrição 

médica, a emissão da OP (Anexo XXV) e elaboração dos respetivos rótulos é da 

responsabilidade do farmacêutico. Aquando da emissão da OP é também designado um lote 

de produção de acordo com a metodologia do serviço que permite a rastreabilidade do produto. 

A produção de bolsas de NP consiste na preparação de duas soluções distintas. A preparação 

da solução I compreende a adição de macronutrientes a uma bolsa através de um sistema de 

enchimento automático e de micronutrientes através de um sistema de enchimento manual de 

forma ordenada. A solução II é acondicionada em seringa opaca ou bolsa, consoante o volume 

total, também através de um sistema de enchimento manual.  

De modo a garantir a qualidade do produto acabado, o supervisor é responsável por fazer a 

sua verificação recorrendo a ensaios de verificação organoléticos. Para além disto, é realizado 

ainda o controlo gravimétrico da solução I e o controlo microbiológico das primeiras bolsas de 

cada sessão de trabalho e da última do dia. 

Após a preparação de uma bolsa de NP esta é identificada imediatamente com o rótulo interno. 

Só depois a bolsa é colocada na mesa de apoio para ser embalada com folha de alumínio para 

proteção da luz e identificada com o rótulo externo. De salientar que, este processo deve ser 

alvo de dupla validação. Do mesmo modo, após a preparação de uma seringa de NP esta é 

identificada imediatamente com o respetivo rótulo. No final, as duas preparações (bolsa e 

seringa) devem ser acondicionadas em embalagem secundária, com o rótulo que identifica o 

doente.  
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Durante o nosso estágio, tivemos oportunidade de acompanhar todo o processo da produção 

de NP, desde a emissão das OP até à realização dos ensaios de verificação da qualidade. 

Tivemos ainda oportunidade de participar no XIX Congresso Anual da APNEP – “O direito à 

nutrição adequada” (Anexo XXVI). 

 

4.3. Produção de Citotóxicos 
Os elementos envolvidos neste setor (2 TDT’s e 2 farmacêuticos) devem frequentar uma 

formação teórica e prática com uma duração de um mês (160 horas) de modo a garantir a 

qualidade e segurança da produção de CTX. 

Os CTX são medicamentos que requerem um cuidado especial e por isso a UFO encontra-se 

centralizada, junto ao Hospital de Dia permitindo facilitar todo o circuito do medicamento CTX e 

minimizar a exposição ocupacional e ambiental. Ainda, a produção de CTX deve ser feita 

recorrendo a técnica assética em CFLv, para proteção do operador, em sala com ambiente 

controlado e pressão negativa para evitar a contaminação do ambiente externo. Este setor 

também se encontra divido em três diferentes zonas (negra, cinza e branca) da mesma forma 

que o setor de estéreis. De salientar também que, o fardamento a usar é semelhante ao que se 

usa para a produção de estéreis, no entanto, a máscara e bata usadas neste setor apresentam 

maior poder de retenção de partículas e, para além disso, é usado um 2º par de luvas de alta 

proteção (por exemplo, de nitrilo). 

Para o bom funcionamento deste setor, existe um farmacêutico na zona negra que verifica se 

as respetivas prescrições seguem as orientações dos Protocolos de Quimioterapia instituídos 

no CHP, à medida que cada paciente recebe “luz verde” no sistema informático, de modo a 

promover a segurança e eficácia da terapêutica. Para isso, a dose prescrita de determinado 

CTX para cada paciente é ajustada consoante a sua superfície corporal, peso ou área sob a 

curva (AUC) e ainda, em caso de toxicidade, a insuficiência hepática/renal e a 

mielossupressão. De seguida, o farmacêutico faz a preparação do respetivo tabuleiro com o 

fármaco já descartonado, solução injetável para diluição, OP e rótulos. 

Na sala branca, o TDT de apoio confirma o conteúdo do tabuleiro e seleciona o material 

necessário à preparação para posterior preparação pelo TDT operador na CFLv. Após 

preparação, identificação e, caso necessário, proteção da luz, a preparação é acondicionada 

em manga termosselada para o seu transporte seguro. 

O farmacêutico é ainda responsável pela dispensa de CTX que não necessitem de 

manipulação prévia, hemoderivados e ainda pela preparação da lista de pacientes para o dia 

seguinte e verificação das respetivas OP.  

Para finalizar é de referir que, em caso de derrame de CTX deve-se proceder de acordo com a 

metodologia implementada no serviço de forma a garantir a recolha, limpeza e eliminação 

correta dos CTX para evitar a contaminação tanto do meio ambiente como do pessoal 

envolvido. Toda a informação e material necessário está disponível no kit de derramamento, 

sendo que este deve ser substituído no final. 
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Durante o nosso estágio tivemos oportunidade de consultar alguns protocolos de 

quimioterapia, acompanhar todo o processo do circuito do medicamento CTX desde a 

validação da prescrição até à manipulação em CFLv, bem como a dispensa de hemoderivados, 

preparação da lista de pacientes do dia seguinte e pedidos de fármacos cujo PE foi atingido. 

 

4.4. Fracionamento e Reembalamento 
O fracionamento de medicamentos é um “procedimento que permite obter frações da dose de 

um medicamento, possibilitando a utilização de doses não disponíveis no mercado, sem 

prejuízo para as propriedades físico-químicas e biofarmacêuticas da formulação”. 

De salientar que, apenas podem ser fracionados medicamentos cujo Resumo das 

Características do Medicamento (RCM) comprove que não existem riscos físico-

químico/biológico na operação, cujo mecanismo de libertação da SA não seja comprometido e 

cujo RCM indique a possibilidade de fracionamento.  

Do mesmo modo que aos outros medicamentos obtidos por processos de farmacotecnia, o 

medicamento fracionado/reembalado é pedido através do preenchimento de um impresso 

próprio ou pelo sistema de Kanban e é atribuído um lote de produção recorrendo à metodologia 

no serviço e PV de acordo com as recomendações da USP. 

De forma a garantir a qualidade, são realizados ensaios de verificação, como o controlo visual 

da integridade do produto fracionado e o controlo do peso. 

Durante o nosso estágio, tivemos a oportunidade de efetuar o fracionamento de comprimidos 

com auxílio de um bisturi e de pós na sala de produção de não estéreis. Contudo apenas nos 

foi apresentada a sala de fracionamento e reembalamento dos SF. 

 

5. Investigação e Desenvolvimento 
EC é “qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou a verificar os 

efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais 

medicamentos experimentais, ou a identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais 

medicamentos experimentais, ou a analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a 

eliminação de um ou mais medicamentos experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança 

ou eficácia” [17]. De facto, os EC são essenciais para a introdução de novos fármacos no 

mercado, uma vez que muitos dos testes previamente realizados em modelos animais e 

celulares durante o desenvolvimento de uma nova molécula não apresentam resultados que 

sejam completamente transponíveis para a espécie humana, ou para a aprovação de uma 

nova indicação para fármacos já introduzidos no mercado. Assim, os EC podem ser divididos 

em 4 fases: I – avaliação da farmacocinética e perfil de segurança do medicamento 

experimental (ME); II – determinação da dose e a posologia adequada; III – demonstração da 

segurança, eficácia e benefício terapêutico do ME por comparação com um medicamento 

padrão/placebo; e IV – recolha de informação adicional, como efeitos adversos, sobre o 

comportamento do medicamento após introdução no mercado (farmacovigilância). 
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De salientar que, os EC têm por base a aplicação de princípios de Boas Práticas Clínicas, 

sendo estas guidelines internacionais que têm por objetivo assegurar os direitos, a segurança e 

o bem-estar dos participantes, tal como a credibilidade dos resultados [17]. Assim, é necessária 

uma boa cooperação entre vários elementos envolvidos nos EC, sendo eles: o promotor, o 

monitor, o investigador, o farmacêutico hospitalar responsável pelo ME, o auditor, as 

autoridades reguladoras (Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC), CES, 

INFARMED, Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD)), o centro de EC e o 

participante.  

Sempre que se pretende realizar um novo EC, é necessário que se proceda a uma avaliação 

prévia do protocolo proposto pelas entidades reguladoras. Caso seja aprovado, é assinado um 

contrato financeiro com a administração do centro de EC. Posto isto, o promotor do ensaio 

contacta todos os intervenientes para uma reunião em que é apresentado o protocolo, a 

análise das necessidades e os procedimentos exigidos. Durante o estudo, o monitor 

(previamente designado pelo promotor) faz visitas de monitorização para garantir a qualidade 

do mesmo.  

Com isto, os SF na figura do farmacêutico hospitalar responsável pelo ME, são responsáveis 

pelo estabelecimento/gestão do circuito do ME no respetivo centro de ensaio, devendo elaborar 

um procedimento normalizado de trabalho onde fica sistematizado o protocolo a implementar 

nas fases de receção, armazenamento, manipulação, dispensa, administração, registo e 

devolução do medicamento experimental. Ainda, é responsável por proceder ao registo e 

arquivo das informações relativas a todas as etapas do circuito dos ME, sendo que é 

necessário arquivar toda a documentação referente ao estudo em dossier exclusivo de cada 

EC, organizado de acordo com o Pharmacy File Index (Anexo XXVII). De salientar que, estes 

dossiers devem ser arquivados por um período mínimo de 5 anos após a conclusão do EC.[18] 

Este período pode ser alargado quando determinado pelo INFARMED ou pela CNPD, sendo 

que a maioria dos promotores solicita que sejam 15 anos, devido a tratarem-se de centros 

multinacionais e o período ser diferente em diferentes países.  

Ainda, relativamente aos SF, é de referir que as instalações seguem as Boas Práticas Clínicas, 

sendo que existe um espaço próprio destinado à unidade de EC composto por duas salas 

contíguas: gabinete de trabalho e sala de armazenamento dos ME (Anexo XXVIII). 

 
5.1. O Circuito do Medicamento Experimental 

Receção  

O ME entra no centro de ensaio (CHP) através do local de rececionamento do APF, onde, de 

forma a garantir a rastreabilidade, se preenche um impresso próprio (Anexo XXIX). 

Posteriormente, o ME segue para a unidade de EC acompanhada do mesmo impresso.  

Aquando da chegada à unidade de EC, o farmacêutico responsável procede à abertura das 

embalagens e verifica a medicação recebida quanto à integridade dos selos e das embalagens, 

número de produtos recebidos em comparação com o descrito no documento que o 

acompanha, estado de conservação, rotulagem, código do ME de acordo com o protocolo, PV, 
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número de lote e forma farmacêutica. Ainda, deve verificar que recebe o certificado de análise 

do ME. 

Visto ser essencial que o ME tenha as condições de acondicionamento adequadas, de forma a 

não haver interferências de fatores externos, como temperatura e humidade, na receção do ME 

conferem-se os dispositivos de registo de temperaturas (Data loggers) que acompanham a 

encomenda. Os dispositivos devem ser parados mal cheguem à unidade de EC e os seus 

dados devem ser descarregados para o computador, de forma a proceder à análise das 

temperaturas a que o ME esteve sujeito. Caso ocorram desvios de temperatura, o promotor 

deve ser notificado e, até decisão do mesmo, o ME é colocado de quarentena.  

Após conferência do ME, deve ser anunciada a receção do mesmo ao promotor, utilizando 

para o efeito softwares estabelecidos no protocolo, que servem de apoio à gestão 

automatizada do EC, permitindo randomizar os doentes, gerir os seus dados, alocar 

tratamentos, gerir o stock do ME, acusar a receção da medicação, registar a medicação 

perdida ou danificada, entre outros. Ainda, deve arquivar-se os Drug Shipment Receipts e os 

certificados de análise, atualizando o registo de receção no dossier do EC [19]. 

 

Acondicionamento 

Após conferência, o ME deve ser acondicionado na sala de armazenamento da unidade de EC, 

respeitando as condições de temperatura e humidade exigidas (temperatura ambiente: 15-

25ºC; frio: 2-8ºC). De salientar que o armazenamento da medicação é feito com base nos batch 

number, de forma a facilitar a dispensa [19]. 

 

Prescrição, Dispensa e Administração 

A prescrição do ME é feita em impresso próprio (Anexo XXX), pelo investigador principal ou por 

outro médico autorizado, de acordo com o protocolo, sendo necessário ter em conta que 

existem ME que exigem manipulação antes da dispensa, pelo que nestes casos o investigador 

faz chegar uma prescrição prévia por correio eletrónico. 

De salientar que, a dispensa pode ser feita ao doente diretamente (quando o doente faz a 

autoadministração) ou a um coordenador do estudo (quando a administração é realizada por 

enfermeiro ou médico com formação específica). No momento da dispensa, deve ser efetuado 

o registo em formulário interno, em que se regista o EC, prescritor, identificação do doente, 

medicamento, quantidade e posologia. Após a dispensa, o farmacêutico deve registar o batch 

number, quantidade e PV do ME dispensado. A identificação do doente e a data da dispensa 

devem ser também registadas na própria embalagem do ME.  

 

Devoluções e Destruição local 

De forma a haver maior controlo do ME, os doentes são informados que devem devolver as 

respetivas embalagens/excedentes, após a utilização ou por expiração do PV. Assim, aquando 

da devolução é feito o registo dos ME devolvidos, tendo em conta os que foram enviados, 

permitindo estimar indiretamente a percentagem de adesão.  
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Os medicamentos devolvidos são, maioritariamente, entregues ao promotor, sendo 

posteriormente destruídos em local próprio e previamente acordado. 

 

Durante o estágio, tivemos oportunidade de ler protocolos de vários EC a decorrer no CHP, 

assistir a visitas de monitorização e de qualificação, à dispensa e receção de ME, podendo 

proceder aos registos necessários supracitados. Ainda, assistimos ao processo de devolução, 

sendo que contabilizamos o número de comprimidos devolvidos, de forma a poder calcular a 

adesão à terapêutica. Tivemos também a oportunidade, de participar na formação “Good 

Clinical Practices”, realizado pela Novartis (Anexo XXXI). 

 

6. Cuidados Farmacêuticos 
Os Cuidados Farmacêuticos têm como objetivo garantir o uso correto dos medicamentos, de 

forma a evitar resultados negativos associados a estes. Existem, assim, três vertentes a ter em 

conta nesta área: a identificação e resolução de PRM, educação para a saúde e estudo de 

utilização de medicamentos. Quanto aos PRM, estes são encontrados aquando da validação 

farmacêutica das prescrições médicas. O objetivo, claro está, é minimizá-los, sendo que o 

farmacêutico deve intervir de forma a resolver o problema antes da dispensa do medicamento. 

Relativamente à educação para a saúde, esta é realizada de forma a aumentar o conhecimento 

da população em geral, como por exemplo através do fornecimento de folhetos informativos, 

sendo o esclarecimento de dúvidas, também, fundamental. Para finalizar, os estudos de 

utilização de medicamentos baseiam-se na elaboração de documentação interna sobre os 

medicamentos que permitam agilizar as intervenções farmacêuticas, sendo que estes incluem 

estudos de farmacoeconomia, promoção quanto ao uso racional do medicamento, entre outros. 

 

Conclusão  
Ao longo de dois meses de estágio tivemos a oportunidade de explorar as diversas valências 

da farmácia hospitalar e áreas de intervenção farmacêutica, e desta forma, conseguimos 

entender melhor a dinâmica hospitalar, interagir com múltiplos profissionais de saúde e 

compreender o papel desempenhado pelos SF.  

A atividade deste serviço é determinante para o bom funcionamento do hospital e 

consequentemente essencial para garantir a qualidade de cuidados de saúde prestados à 

população.  

Este primeiro contacto com a realidade hospitalar permitiu-nos não só adquirir novas 

competências, mas também consolidar e aplicar na prática alguns dos conhecimentos já 

previamente adquiridos em ambiente académico. Ao longo do estágio deparamo-nos com 

múltiplas situações e desafios que nos permitiram crescer e ter uma perspetiva mais real de 

como seremos como futuros profissionais de saúde. 

Deste modo concluímos que o estágio se revelou uma experiência importante para a nossa 

evolução pessoal e profissional, pelo que fazemos um balanço final bastante positivo.
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Anexos  
 

Anexo I - Recursos Humanos dos Serviços Farmacêuticos do CHP 

 

 
 

 

Anexo II - Sistema Kanban  
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Anexo III - Organização do Armazém dos SF 
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Anexo IV - Imagem representativa da lista dos medicamentos de frio, elaborada pelos 

estagiários 

 

 
 

 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Centro Hospitalar do Porto 

Hospital Geral Santo António 

25 
 

Anexo V -Circuito do Medicamento 
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Anexo VI - Impresso de intervenção farmacêutica acerca da prescrição médica 
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Anexo VII - Ordem de emissão das listas de preparação 

 

 
 
 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Centro Hospitalar do Porto 

Hospital Geral Santo António 

28 
 

Anexo VIII - Carro com medicação de DIDDU 

 

 
 

Anexo IX -Torre da DIDDU 
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Anexo X - Célula da DIDDU 

 

 
 

Anexo XI - Caixas SUC® 
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Anexo XII - Tabela informativa - Simpaticomiméticos - elaborada por estagiários 
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Anexo XIII - Prescrição de Psicotrópicos: Modelo nº1509 da INCM (Anexo X) 
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Anexo XIV - Modelo Nº1804 da INCM – Impresso para requisição/distribuição/administração de 

Hemoderivados 
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Anexo XV - Impresso para prescrição de Anti-infeciosos 
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Anexo XVI - Impresso para prescrição de Antídotos 
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Anexo XVII - Impresso para prescrição de Material de Penso 
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Anexo XVIII - Lista de Condições Clínicas ao abrigo da dispensa em Farmácia de Ambulatório 

 

Patologias/Contextos Clínicos ao abrigo da Distribuição em Ambulatório 

Fibrose quística 

Insuficiência renal crónica 

Transplantes renais 

VIH 

Deficiência em hormonas de crescimento 

Síndrome de Turner 

Perturbações de crescimento 

Esclerose lateral Amniotrófica 

Síndrome de Lennox-Gastaut 

Síndrome de Turner 

Patologias espásticas familiares e Ataxias cerebelosas hereditárias 

Profilaxia de rejeição aguda de transplante renal/hepático/cardíaco alogénico 

Insuficiência crónica e transplantados renais 

Hepatite C 

Esclerose múltipla 

Acromegalia 

Doença de Crohn ativa grave ou com formação de fístulas 

Infertilidade 

Planeamento familiar 

Anti-neoplásicos e imunomoduladores 

Tuberculose 

Lepra 

Polineuropatia amiloidótica familiar 

Doença de Machado-Joseph 

Artrite reumatoide/psoriática/idiopática juvenil poliarticular 

Psoríase em placas 

Espondilite anquilosante 
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Anexo XIX - Impresso para prescrição de medicamentos em terapêutica programada, em 

regime de ambulatório, usado pelo serviço de Gastrenterologia e Nutrição 
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Anexo XX - Publicação informativa sobre o uso correto do medicamento/Termo de 

Responsabilidade 
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Anexo XXI - Termo de Responsabilidade entregue aos doentes de ambulatório 
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Anexo XXII - Folhetos informativos para entrega na Farmácia de Ambulatório, realizados pelos 

autores deste relatório 
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Anexo XXIII – Exemplo de uma Ordem de Preparação de Produtos Não Estéreis 
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Anexo XXIV - Exemplo de uma Ordem de Preparação de Produtos Estéreis 
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Anexo XXV - Exemplo de uma Ordem de Preparação de Nutrição Parentérica 
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Anexo XXVI -Certificados de participação no XIX Congresso Anual da APNEP – “O direito à 

nutrição adequada” 
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Anexo XXVII - Pharmacy File Index  

 

ENSAIOS CLÍNICOS  
SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

 
 

PHARMACY FILE INDEX 
 
 

1. Study Contact List 

2. Pharmacy Visit Log 

3. Site Responsibility Log 

4. Study Communications 

4.1. Correspondence 

4.2. Faxes 

4.3. Mails 

5. Study Documents 

5.1. Current Protocol 

5.2. Investigator Brochure 

6. Regulatory Approvals and Correspondence – INFARMED 

7. EC/IRB Approvals and Correspondence 

7.1. Central EC/IRB 

7.2. Local EC/IRB 

8. Pharmacist CV 

9. Contracts/Insurance/Indemnity 

10. IVRS 

10.1. Manual 

10.2. IVRS Confirmation Faxes 

10.3. IVRS Correspondence 

11. Study Drug Information 

11.1. Certificate of Analysis 

11.2. Re-Labelling Documents 

11.3. Other 

12. Drug Shipment Receipts 

13. Supply and Return of Investigational Product 

14. Drug Accountability Log  

15. Code Break/Unblinding Instructions 

16. Documentation of Investigational Product Destruction (if applicable) 

17. Temperature Monitoring Log 

17.1. Temperature Logs 

17.2. Temperature Excursion Plans 

18. Miscellaneous 

18.1. Investigational Product Handling Procedures 

18.2. Other 
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Anexo XXVIII -Layout do Gabinete de Trabalho e da Sala de Armazenamento de ME 

 
 

Anexo XXIX -Impresso de Receção da Medicação de EC 
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Anexo XXX - Impresso de prescrição de medicamentos de EC 
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Anexo XXXI - Certificados de participação na formação “Good Clinical Practices” 
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