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RESUMO 
 

 O Estágio Curricular, última unidade curricular do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas, é sem dúvida o nosso maior desafio enquanto estudantes de 

Ciências Farmacêuticas. É o estágio que nos permite aplicar os conhecimentos 

adquiridos ao longo de 5 anos, relacioná-los e utilizá-los em prol do bem-estar dos 

utentes. É nele que aprendemos a integrar uma equipa de profissionais e a desenvolver 

as nossas capacidades de estabelecer relações profissionais profícuas, estando 

simultaneamente em contacto com a realidade e aprendendo, também, a lidar com 

situações menos favoráveis do dia-a-dia de um farmacêutico.  

O meu estágio em farmácia comunitária decorreu na Farmácia Lisboa, em Angra do 

Heroísmo durante 4 meses (de 7 de fevereiro a 7 de junho de 2017). Tive oportunidade 

de integrar uma equipa agradável. 

 Este relatório é composto por duas partes: a primeira parte relata as funções que 

desempenhei na farmácia e as valências adquiridas, enquanto a segunda aborda os 

projetos que desenvolvi no seio da farmácia e da comunidade com quem tive 

oportunidade de contactar, com o objetivo de informar e educar a população para alguns 

temas de saúde que considerei pertinentes. Como primeiro projeto decidi abordar a 

temática das Disfunção Erétil, Pela quantidade de vendas dos fármacos relacionados 

com esta sintomatologia, era quase obrigatório de estudar este tema. Como segundo 

projeto optei por criar uma nova de divulgação da farmácia Lisboa. 

 Concluída mais uma etapa, sinto que a vivenciei ao máximo, tornando-me numa 

profissional apta pronta abraçar novos desafios. Certa que cada experiência me vai 

ajudar a crescer e a aprender ainda mais, fortalecendo o setor farmacêutico e ajudando a 

dar a importância à profissão que tem tudo para ser cada vez mais valorizada. 
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PA- Pressão arterial 
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PVP- Preço de Venda ao Público 
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SNS – Sistema Nacional de Saúde  
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INTRODUÇÃO 
 

 O estágio curricular em Farmácia Comunitária (FC) é o culminar das 

aprendizagens ao longo do ciclo de estudos do Mestrado Integrado em Ciências 

Farmacêuticas (MICF), onde o estudante assume as suas funções como farmacêutico, 

que não se traduzem apenas no seu papel como técnico do medicamento, mas como 

profissional de saúde que aconselha sobre o uso racional dos fármacos e faz a 

monitorização dos utentes [1]. 

 Ciente de que a FC se rege pela importância na dispensa de medicamentos e pela 

prestação e promoção de cuidados de saúde, optei por fazer os 4 meses de estágio na 

Farmácia Lisboa (FL), em Angra do Heroísmo, uma vez que já tinha tido oportunidade 

de realizar estágio universitário nesta farmácia, o que me permitiu ter a garantia de que 

iria ter uma formação sustentada por profissionais interessados na minha aprendizagem. 

Além disso, já dominava o espaço, podendo-me entregar de uma forma mais 

enriquecedora, ajudando-me a tornar numa melhor profissional.  

Este relatório espelha a minha experiência como estagiária, representada através das 

atividades descritas na Tabela 1. 

Tabela 1 - Cronograma das atividades desenvolvidas. 

Atividades Desenvolvidas Fevereiro Março Abril Maio Junho 

Receção e Armazenamento de Encomendas      

Atendimento ao Público      

Formações      

Serviços Farmacêuticos      

Controle dos Prazos de Validade      

Gestão e Regularização de devoluções      

Organização de Receituário      

Acompanhamento do fecho e faturação do 
receituário 

     

Projeto I- Disfunção Erétil      

Projeto II- Divulgação da Farmácia Lisboa      
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1. PARTE I 

1.1. FARMÁCIA LISBOA 

1.1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E BREVE DESCRIÇÃO 

 

 O início do meu estágio em farmácia comunitária teve lugar a 7 de fevereiro, na 

Farmácia Lisboa, sob a orientação da Senhora Doutora Maria da Conceição Pacheco, 

proprietária e diretora técnica da farmácia. A Farmácia Lisboa foi fundada a 1832, 

localizando-se desde sempre, na Rua Direita, no centro da cidade de Angra do 

Heroísmo. Sendo uma das farmácias mais antigas da ilha, a prática farmacêutica é 

exercida com elevada dedicação e empenho, respeitando as máximas dos antecessores 

da proprietária. 

 Sendo o concelho ocupado por cerca de 35 000 mil habitantes, e adicionando o 

fato de numa distância de cerca de 200 metros existirem 5 farmácias, os utentes são das 

mais variadas classes socioeconómicas. Assim sendo, o contacto pessoal tem 

obrigatoriedade de ser individualizado, havendo uma abordagem cuidada ao nível do 

vocabulário acessível. A população idosa tem uma enorme expressão no aviamento de 

receituário na Farmácia Lisboa. 

 O funcionamento da farmácia é assegurado por nove colaboradores. À diretora 

técnica cabe assegurar a qualidade, segurança, e eficácia dos medicamentos 

dispensados. À farmacêutica adjunta cabem todas as tarefas da diretora técnica na 

ausência deste, bem como, o atendimento de todos os delegados comerciais, avaliando 

todas as suas propostas junto da diretora técnica, faz a gestão de stock e encomendas 

diárias e ainda controle e organização de psicotrópicos e estupefacientes. Aos sete 

técnicos de diagnóstico e terapêutica (TDT) é incumbido o atendimento ao público, sob 

a supervisão dos farmacêuticos, receção de encomendas, o seu armazenamento e ainda 

conferência de receituário. A conferência de receituário é realizada com dupla 

conferência pelo farmacêutico adjunto, e esta é feita diariamente, de forma a evitar 

erros, e se os houverem possam ser corrigidos. 
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A farmácia apresenta um horário de segunda-feira a sábado, encontrando-se 

aberta das 8:30 às 18:30, sem interrupção para almoço Está aberta de Segunda-feira a 

sábado. Faz serviço permanente uma vez por semana, assegurando dois colaboradores 

até às 22 horas, havendo apenas um colaborador que assegura o serviço até às 08:30 do 

dia seguinte, atendendo à legislação em vigor [2]. Enquanto estagiária tive a 

oportunidade de efetuar o serviço noturno, e dessa forma passar pela experiência de 

lidar, muitas vezes com situações de urgência. 

1.2. ESPAÇO FÍSICO 

1.2.1. ESPAÇO INTERIOR 

 Segundo a Deliberação n.º 2473/2007, de 28 de novembro, uma farmácia deve 

ser composta, no mínimo, por uma sala de atendimento ao público, um armazém, um 

laboratório, instalações sanitárias e um gabinete de atendimento personalizado, 

exclusivamente para a prestação dos serviços [3]. A FL é dotada de grande espaço, pelo 

que contem uma área de atendimento ao público, uma casa de banho, um gabinete de 

apoio personalizado, uma área de receção de encomenda, uma área de conferência de 

encomenda, o escritório da Direção Técnica, uma área de armazenamento e um anexo 

que funciona como depósito. 

 A área de atendimento ao público é constituída, na entrada principal, por 5 

balcões de atendimento (espaçados entre si, com um computador cada um, 

providenciando boas condições de atendimento e privacidade dos utentes). Como a 

farmácia mantêm um enquadramento histórico, esta possui um balcão anterior aos 

balcões de trabalho. 

 É no gabinete de atendimento que são feitos os testes bioquímicos e fisiológicos, 

a administração de injetáveis, aconselhamento dermatológico ou ainda aconselhamento 

farmacêutico mais reservado. 

 A área de receção e de conferência de encomendas, onde são recebidas e 

conferidas as encomendas, onde é verificado o receituário é também a área de 

armazenamento de medicamentos e da central de reservas. 

 

 O depósito funciona com armazém de medicamentos e laboratórios, é a maior 

zona da farmácia, onde são guardadas as encomendas, onde são guardados os materiais 

de campanhas e ainda todo o material de escritório. 
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1.2.2. ESPAÇO EXTERIOR 

 A Farmácia Lisboa está situada no rés-do-chão de um prédio habitado. Ostenta 

no exterior a Cruz Verde, característica das farmácias e símbolo obrigatório. À porta 

existe uma placa que contém o nome da farmácia e a direção técnica atual. É composta 

por duas zonas envidraçadas, de modelo antigo sendo as duas aproveitadas para fazer as 

montras da farmácia. No exterior possui a designação “Farmácia Lisboa” e ainda a 

referência às farmácias portuguesas, uma vez que esta farmácia é associada à ANF 

(Associação Nacional das Farmácias). Na porta está exibido o horário de 

funcionamento.  

1.3. SISTEMA INFORMÁTICO 

 O sistema informático existente na farmácia é o Sifarma 2000 da Glintt, que se 

revelou fulcral para o desempenho de todo o trabalho. A nível de atendimento ao 

público, é possível perceber o que cada cliente consome através da ficha cliente. 

Através desta também é possível registar todos os problemas de saúde do utente, desde 

hipertensão a hipersensibilidades. É ainda permissível obter listagens dos créditos 

concedidos num determinado período de tempo. O software emite listagens das 

requisições diárias, ou seja, listagens de produtos que se encontram com o stock menor 

que o estabelecido, relatórios de inventários, histórico de vendas, acerto de preços, 

acompanhamento de encomendas, e ainda rastrear um produto em específico. A nível de 

faturação a utilização do programa passa pela verificação dos lotes por faturar e dos já 

faturados a cada entidade. A partir de todas estas valências, e sendo estas bem 

exploradas, a gestão da farmácia, a dispensa de medicamentos e de outros produtos é 

bastante facilitada. 

1.4. AQUISIÇÃO, CONFERÊNCIA, RECEÇÃO E ARMAZENAMENTO DE 

MEDICAMENTOS OU PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

1.4.1. AQUISIÇÃO 

 A aquisição de medicamentos ou produtos farmacêuticos é feita diariamente, 

sejam encomendas de grande volume ou de pequeno volume. As encomendas de grande 

volume são realizadas, por norma aos delegados comerciais pelo responsável pelas 

compras da farmácia. As pequenas encomendas, traduzem-se em encomendas diárias 

onde estas são geradas automaticamente pelos stocks mínimos e máximos que o 

software regista. Assim quem executa as encomendas diárias é responsável por analisar 

e aprovar as quantidades a encomendar, de acordo com as necessidades e condições 

definidas pelo fornecedor. As encomendas instantâneas são feitas durante o atendimento 
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ao público, são de extrema vantagem já que conseguimos obter resposta imediata sobre 

a disponibilidade do produto no armazenista e ainda sobre a sua hora, estimada, de 

chegada. 

 Atendendo ao estatuto do medicamento [4], as farmácias só podem adquirir 

medicamentos a fabricantes e grossistas autorizados pelo INFARMED. Embora a 

Região Autónoma dos Açores seja regida pela Direção Regional da Saúde, esta permite 

a aquisição de produtos a armazéns de medicamentos constantes da lista publicada pela 

entidade referida. 

A Farmácia Lisboa adquire medicamentos ou produtos farmacêuticos aos grossistas 

locais (Luís Peixoto, Nanques Farma Lda, PROCONFAR, Oliveira Leitão &Pena S.A., 

Urialdo Bettencourtt Limitada) daí que as necessidades diárias possam ser suprimidas 

no próprio dia. O elevado número de grossistas justifica-se com o facto de nenhum deter 

todos os laboratórios exigidos para o aprovisionamento da farmácia. A escolha do 

grossista passa sempre pela melhor condição comercial e/ou financeira. 

1.4.2. CONFERÊNCIA E RECEÇÃO 

 A receção é realizada posteriormente à conferência da encomenda entregue. A 

conferência é feita a partir da nota de encomenda em comparação com a fatura que 

acompanha a encomenda. Para além de ser verificado a nível quantitativo é também a 

nível qualitativa, é controlado o prazo de validade, o estado da embalagem e até mesmo 

do produto. Os produtos termolábeis, psicotrópicos e benzodiazepinas tem prioridade na 

conferência. 

 A receção é executada com auxílio da fatura e da fatura duplicada ou guia de 

transporte. Durante este processo é obrigatório averiguar o preço de venda ao público 

(PVP), os descontos e/ou bónus acordados anteriormente com o delegado comercial ou 

grossista e ainda se o valor da fatura é igual ao do SIFARMA 200. A fatura deve ser 

rubricada e carimbada pelo o autor da conferência e receção. 

1.4.3. ARMAZENAMENTO 

 O armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos obedecem à 

legislação em vigor [5]. Os medicamentos termolábeis são armazenados a uma 

temperatura entre 2-8ºC, sem condensação de humidade, os restantes medicamentos a 

uma temperatura entre 15-25ºC e humidade a 55 % devidamente protegidos do sol e 

com ventilação. 
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 A organização de todos os produtos deve ser orientada cumprindo diversos 

critérios, devem ser colocados nas prateleiras por ordem alfabética, serem sequenciados 

pela dosagem e quantidade na embalagem, e o mais importante, devem respeitar o 

FEFO, First Expired First Out. Os produtos encontram-se seccionados atendendo à 

forma farmacêutica, natureza, dendo aqui divididos em medicamento sujeito a receita 

médica e medicamento não sujeito a receita médica. 

 Uma vez que a farmácia dispõe de uma área grande de armazenamento, esta 

apresenta uma logística de reserva. Sendo os medicamentos de referência organizados à 

parte dos genéricos, bem como, os produtos de venda livre. A política de organização 

do armazém obedece ainda à distinção, no armazenamento, das formas farmacêuticas. 

1.4.4. RESERVA DE MEDICAMENTOS E DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

 De forma a satisfazer todas as necessidades dos seus utentes, a FL possui uma 

central de reservas. Em caso de pedido de um medicamento ou produto farmacêutico 

que a farmácia não possua, esta contacta o fornecedor para efetuar a encomenda. Este 

contato pode ser feito via telefónica ou até mesmo por encomenda instantânea, via B2B. 

Dessa forma o farmacêutico consegue transmitir a existência ou não do produto. 

 De forma organizada, o utente é contatado pela farmácia assim que o produto em 

falta chegar à farmácia. O produto deverá ser pago no ato da encomenda, havendo 

situações excecionais como é caso de produtos que nunca existiram na farmácia. Para 

estes é necessário criar a ficha do produto inicialmente e só depois vendê-lo. 

1.5. CONTROLO DE PRAZOS DE VALIDADE E DEVOLUÇÕES 
 É da responsabilidade do farmacêutico evitar devoluções ou até mesmo quebras, 

por produtos expirados. Por isso, no início de cada mês o responsável entrega aos dois 

técnicos escalados para esta função, a lista com as validades a vencer daqui a três meses 

e a lista de produtos para diabéticos com prazo a expirar em 6 meses. Os responsáveis 

separam todos os produtos nas condições já referidas, e estes são desenvolvidos. 

 Para efeitos de devolução é gerada uma nota de devolução e é entregue ao 

fornecedor o original e o duplicado para posterior nota de crédito. A farmácia deverá 

guardar o triplicado, carimbado e rubricado pelo fornecedor. Assim, é feita uma nota de 

crédito para regularização da situação. 
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1.6. DISPENSA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS 
 O Decreto-Lei 176/2006, de 30 de agosto os medicamentos classificam-se 

em: medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM); medicamentos não sujeitos a 

receita médica (MNSRM); e medicamentos não sujeitos a receita médica exclusivos de 

farmácia (MNSRM-EF). 

 A dispensa de um medicamento é um ato de responsabilidade, pelas suas 

propriedades farmacológicas e toxicológicas, e por isso é obrigatório a avaliação 

particular de cada doente. 

1.6.1. DISPENSA DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 

 Os medicamentos sujeitos a receita médica apenas são vendidos com receita 

médica autorizada e numa farmácia [4]. Existe uma necessidade de controlar estes 

medicamentos, de forma a prevenir o seu uso abusivo ou desadequado. 

 A regulamentação dos modelos de receita médica, a prescrição médica, as 

condições de dispensa de medicamentos e informação a prestar a doentes estão descritas 

da Portaria nº 79/2012, 12 de julho retificada pela declaração de Retificação nº 16/2012 

de 17 de julho [6]. Embora a prescrição exclusiva de receita eletrónica seja obrigatória 

desde 1 de abril de 2016, durante os quatro meses de estágio contactei com dois tipos de 

receita médica, a prescrição manual em documento pré-impresso (edição da INCM) e as 

receitas prescritas eletronicamente (desmaterializadas) e impressas (materializadas).  

 As receitas eletrónicas podem ou não ser renováveis, as renováveis apresentam 

três vias, prazo de validade de seis meses após data de prescrição correspondendo estas 

a tratamentos de longa duração. As não renováveis têm validade de trinta dias após data 

de prescrição [7]. 

 Apenas em caso de falência do sistema informático, inadaptação do médico 

prescritor, prescrição ao domicílio ou prescrição de mais de 40 receitas por mês, é 

permitido a utilização de receitas manuais. 

 O ato de receção de uma prescrição implica inicialmente a verificação do prazo 

de validade, e a assinatura do médico prescritor. Assim o farmacêutico deve conferir os 

dados do utente, como nome, número de utente e de beneficiário e ainda entidade 

comparticipadora. As vinhetas de local de prescrição e do médico prescritor são 

obrigatórias, bem como a sua localização. A receita não poderá apresentar qualquer 
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rasura ou caligrafia diferente ou cor de tinta de esferográfica diferente, no caso das 

receitas manuais [10]. 

 Na análise da prescrição é necessário a verificação do cumprimento das regras 

de prescrição impostas, assim a prescrição de um medicamento deverá ser por DCI da 

substância ativa, forma farmacêutica, dosagem, apresentação e posologia. O nome 

comercial do medicamento deverá contar entre vírgulas, em casos excecionais. Estes 

casos devem fazer-se acompanhar de exceções, a exceção a) margem ou índice 

terapêutico estreito, em que esta justificação está limitada a um conjunto de 

medicamentos estabelecidos pelo INFARMED; exceção b) reação adversa prévia, sendo 

que só se aplica a reações adversas reportadas pelo INFARMED; exceção c) 

continuidade do tratamento superior a 28 dias, sendo permitido ao utente escolher 

medicamentos com a mesma DCI, forma farmacêutica, dosagem, e tamanhos 

semelhantes, no entanto com preço inferior ao prescrito [9]. É também importante 

verificar se o número máximo de medicamentos por prescrição e se o número de 

unidades por cada medicamento é respeitado. Cada receita terá 4 medicamentos 

diferentes e cada medicamento 2 unidades, atendendo às exceções, os medicamentos em 

unidose salvaguardam-se. A prescrição médica de psicotrópicos e estupefacientes 

deverá ser feita de forma isolada numa única prescrição, de acordo com as tabelas I a II 

anexas ao Decreto Regulamentar nº 61/94, de 12 de outubro [11]. A entidade 

comparticipadora é a última parte a ser verificada numa prescrição médica. 

Passando à dispensa propriamente dita a farmacêutica revela o papel de incentivador a 

uma boa adesão à terapêutica e ainda ao uso dos genéricos. Assim, o profissional 

escolhe o medicamento inserido no grupo homogéneo do medicamento prescrito. A 

transmissão ao utente, de um medicamento genérico mais barato é obrigatório. 

O Sistema de Preços de Referência abrange medicamentos comparticipados para os 

quais já existem medicamentos genéricos autorizados, comparticipados e 

comercializados. Este sistema estabelece um valor máximo a ser comparticipado, 

correspondendo ao escalão ou regime de comparticipação aplicável (dependendo do que 

for inferior), que é calculado sobre o PVP do medicamento para cada grupo homogéneo 

(mesma SA, forma farmacêutica e dosagem) onde se inclua, pelo menos, um 

medicamento genérico existente no mercado. O preço de referência de um medicamento 

a ser utilizado nos regimes de comparticipação corresponde ao 5º preço mais baixo dos 
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medicamentos pertencentes ao mesmo grupo homogéneo, sendo que as farmácias 

devem possuir no seu stock, no mínimo, três medicamentos de entre os cinco mais 

baratos [12]. No caso de a farmácia não ter um dos cinco mais baratos, possui de 12 

horas para o obter. 

 Na FL existem vendas suspensas, sendo estas exclusivas a utentes habituais da 

farmácia onde a sua medicação seja crónica sem ocorrência de reações adversas. Nestas 

situações é efetuado o pagamento da totalidade do medicamento e aquando 

regularização com prescrição médica é feito o ajuste de acordo com o regime de 

comparticipação. O utente possui de 30 dias para resolução da situação. 

A experiência de atendimento ao público foi sem dúvida a mais importante de todo o 

meu estágio. Obrigou-me a uma concentração redobrada e a utilizar o conhecimento 

técnico adquirido. Na minha opinião a receita eletrónica evita possíveis erros 

transmitindo segurança aos utentes. 

1.6.2. REGIME DE COMPARTICIPAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 A comparticipação que o estado faz a cada utente corresponde a determinados 

escalões em que o grupo farmacoterapêutico o medicamento se insere, como está 

determinado na Portaria nº 195-D/2015 de 30 de junho [12]: 

 a) Escalão A é de 90-100% do preço do PVP dos medicamentos, como é 

exemplo as insulinas, antidiabéticos orais, medicamentos antineoplásicos entre outros; 

 b) Escalão B é de 69% do preço do PVP dos medicamentos, como é exemplo os 

anti-infeciosos, medicamentos destinados ao aparelho cardiovascular entre outros; 

 c) Escalão C é de 37% do preço do PVP dos medicamentos, como é exemplo os 

antialérgicos, anti-inflamatórios entre outros; 

 d) Escalão D é de 15% do preço do PVP dos medicamentos, neste inserem-se 

aqueles que se encontram em avaliação após pedido de comparticipação; 

 Para além das comparticipações gerais, existem dois regimes especiais de 

comparticipações. Os pensionistas que apresentem rendimentos inferiores ao 

rendimento mínimo nacional, acresce 5% ao valor da comparticipação dos 

medicamentos inseridos no escalão A no caso de dispensa de genéricos a 

comparticipação dos mesmos é de 100%. Estes utentes inserem-se no grupo de 
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pensionistas abrangidos pelo regime especial de comparticipação e no receituário são 

referenciados pelo "R". O outro regime especial de comparticipação diz respeito à 

patologia. Este regime abrange as seguintes patologias, paramiloidose, lúpus, hemofilia, 

hemoglobinopatias, doença de alzheimer, psicose maníaco-depressiva, doença intestinal 

crónica, artrite reumatóide espondilite anquilosante, dor oncológica moderada a forte, 

dor crónica não oncológica moderada a forte, psoríase e ictiose, procriação 

medicamente assistida e mais recentemente doença de Machado-Joseph. 

 

1.6.3. RECEITUÁRIO E FATURAÇÃO 

 No momento da dispensa é atribuída um número à respetiva receita, sendo esta 

inserida num determinado lote e número de série dependendo da entidade 

comparticipadora. Cada lote é composto por 30 receitas, que devem ser organizadas, 

conferidas e corrigidas ao longo do mês. No último dia de cada mês o receituário é 

faturado sendo impresso o verbete correspondente a cada lote e enviado ao Centro de 

Conferência de Faturas (CCF). Neste envio inclui-se ainda a relação de resumos dos 

lotes, a fatura mensal de medicamentos [13]. 

 Após análise do CCF poderão haver receitas devolvidas com objetivo de 

correção, sendo estas integradas nos lotes respetivos do mês corrente. A sua 

regularização é feita a partir da emissão de notas de débito ou crédito. 

 

 No decorrer do meu estágio, organizei o receituário por organismo e lote e pude 

ainda assistir a todo o procedimento que envolve o fecho do mês. Este decurso de 

faturação é de uma enorme responsabilidade já que o receituário representa parte do 

ativo da farmácia. 

1.6.4. PRESCRIÇÃO DE PSICOTRÓPICOS E ESTUPEFACIENTES 

 Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes dispensados em farmácia 

comunitária constam nas tabelas I e II do Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de janeiro e no 

Decreto-Lei nº 61/94, de 12 de outubro. Pelas suas propriedades, estes passam um 

rigoroso controlo desde a sua produção até à dispensa. Após a receção da prescrição 

médica o Sifarma identifica o fármaco, aparecendo no canto superior direito a sigla PSI. 

Durante a sua dispensa o Sifarma obriga ao preenchimento dos dados do utente, bem 

como do adquirente. No final da venda são emitidos dois talões, o primeiro é adicionado 

à fotocópia do BI/CC do adquirente e da fotocópia da receita. Ambos são guardados no 

dossier reservado aos psicotrópicos e estupefacientes. Neste dossier estão também 
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organizadas as entradas e saídas. No final de cada mês é enviado à entidade reguladora, 

Direção Regional da Saúde, a relação das entradas e saídas dos fármacos. 

 Na FL existe uma variedade de psicotrópicos dispensada sendo difícil descrever 

com maiorias. 

1.7. MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA 
 Designam-se por medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) aqueles 

não cumprem os requisitos do artigo nº 114 do Estatuto do Medicamento. A aquisição 

destes é de forma livre podendo ser por aconselhamento farmacêutico ou por 

automedicação. Podem ser adquiridos em farmácias ou em locais de venda de MNSRM. 

Apesar da designação de "medicamento de venda livre" ou "OTC (over the counter)" a 

sua venda deve ser acautelada pelo farmacêutico, uma vez que se trata de um 

medicamento e que por isso poderão ocorrer reações adversas e sobredosagens. Assim o 

seu uso deve ser aconselhado de forma racional.  

1.8. MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A RECEITA MÉDICA E EXCLUSIVOS 

DE FARMÁCIA 
 Os medicamentos não sujeitos a receita médica exclusivos de farmácia 

(MNSRM-EF) traduzem uma forma de combater os locais de venda. Com esse intuito 

foi aprovado pelo INFARMED a Deliberação nº024/CD/2014, de 26 de fevereiro. 

1.9. MEDICAMENTOS MANIPULADOS 
 A preparação e dispensa de medicamentos manipulados é regulamentada pelo 

Decreto-Lei nº95/2004, de 22 de abril. Segundo este, o medicamento manipulado trata-

se de “qualquer fórmula magistral ou preparado oficinal preparado e dispensado sob a 

responsabilidade de um farmacêutico [14]. 

 As prescrições médicas de medicamentos manipulados vem referenciadas nas 

receitas como "MM". 

1.10. MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS E PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS HOMEOPÁTICOS 
 Os medicamentos designam-se por homeopáticos por serem desenvolvidos a 

partir de matérias-primas homeopáticas, baseado num processo de fabrico constante na 

farmacopeia europeia. O processo de introdução do medicamento é regulado pelo 

Estatuto do Medicamento [4] e dá-se de forma igual ao dos restantes medicamentos. O 
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INFARMED é o responsável por averiguar a eficácia, qualidade e segurança dos 

respetivos. 

 A representar os medicamentos homeopáticos existem os produtos da Boiron®. 

Assim conclui-se que a homeopatia tem pouca expressão na Farmácia Lisboa. 

1.11. PRODUTOS DIETÉTICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES 
 Os preparados para lactentes, leites de transição, géneros alimentícios com baixo 

valor energético e alimentos adaptados para crianças com erros congénitos de 

metabolismo fazem parte do grupo de produtos dietéticos. Define-se produto dietético 

como género alimentício com o fim de uma alimentação especial segundo o Decreto-Lei 

nº 227/99 de junho. O Despacho nº 4326/2008 (2ª série), de 23 de janeiro, estabeleceu 

as listas de produtos dietéticos com caráter terapêutico para grupos de indivíduos com 

aminoacidopatias, acidúrias orgânicas, doenças do ciclo da ureia, défices da β oxidação 

dos ácidos gordos, hiperdislipidémias, acidúria, argininosuccínica, acidúria propiónica, 

metilmalónica, isovalérica, 3-hidroxi-3-metilglutárica e glutárica do tipo I, citrulinemia, 

défice em OCT e CPS I, argininemia e galactosemia. 

 Os suplementos alimentares têm como objetivo suplementar o regime alimentar 

normal. São fonte concentrada de nutrientes e de ouras substâncias. 

 Na FL existe uma procura diária deste tipo de produtos, sendo a sua maioria para 

efeitos de emagrecimento, bem como, de diabéticos, para redução de glicose ou ainda 

de doentes cardiovasculares. Existe uma área reservada para estes produtos, sendo uma 

valência da farmácia em constante crescimento. 

1.12. PRODUTOS FITOTERAPÊUTICOS 
 O medicamento que tenha na sua composição, como substância ativa uma ou 

mais plantas é intitulado como produto fitoterapêutico. Os produtos mais requisitados 

pelos utentes são para o tratamento de insónia, ansiedade, dislipidemias, reforço do 

sistema imunitário, aumento da capacidade energética e ainda regulação do trânsito 

intestinal. Apesar de haver uma enorme procura destes produtos, os utentes revelam 

falta de noção em relação aos possíveis efeitos adversos ou contraindicações, por isso o 

aconselhamento farmacêutico é fulcral de forma a evitar uma automedicação 

desajustada. 
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1.13. SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMÁCIA COMUNITÁRIA 
Na FL são prestados serviços de saúde de forma a responder às necessidades 

básicas dos seus utentes. É feito o controlo de parâmetros bioquímicos e fisiológicos, o 

teste de gravidez, o aconselhamento dermatológico e ainda realizado a administração de 

injetáveis e vacinas não integradas no plano nacional de vacinação. A farmácia 

apresenta ainda a valência de gestão de resíduos. 

1.13.1.   DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS BIOQUÍMICOS E FISIOLÓGICOS 

É realizada a determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos, de forma a 

rastrear possíveis patologias de forma precoce. O peso e a pressão arterial (PA) são 

determinados numa balança para o atendimento o público, em caso de necessidade 

existem tensiómetros e esfinganómetros no gabinete. Para determinação da glicemia são 

utilizados aparelhos OneTouch®, fazendo-se acompanhar com tiras específicas para 

este. Assim a partir da picada no dedo com uma lanceta descartável é possível obter a 

glicemia e fazer uma avaliação desta, aconselhando da melhor forma o doente. Para 

uma avaliação e posterior aconselhamento é revelante a denúncia de jejum ou não, da 

medicação atual e de alguma doença existente. Para determinação do colesterol é 

utilizado um aparelho Accutrend®. Este aparelho também serve para medição dos 

triglicerídeos. À semelhança do que é feito na determinação da glicemia, é também 

avaliação e posteriormente aconselhado o melhor para o utente, são feitos registos dos 

parâmetros num cartão de utente da farmácia, para que dessa forma seja possível 

acompanhar a evolução do mesmo. 

Ao longo do estágio foram inúmeras as determinações que foram realizadas. A 

área de fitoterapia e de suplementos alimentares como tem uma grande dimensão na 

farmácia, foi utilizada maioritariamente nos aconselhamentos. 

1.13.2. TESTE DE GRAVIDEZ 

O pedido de realização do teste de gravidez na farmácia é feito na maioria das 

vezes pelo receio do teste ser mal-executado pelas utentes. Assim é cedido um 

recipiente de colheita, havendo a necessidade da urina recolhida ser a da manhã, uma 

vez que é nesta urina que a Hormona Coriónica Humana (hCG) se encontra mais 

concentrada. Após colheita e realização do teste, é feita a leitura. Para efeito desta, é 

necessário que apareça uma primeira linha designando-se por linha controle. Em caso 

de negatividade não há aparecimento de uma segunda, em caso de positividade é 
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revelada a segunda linha. Neste último caso, a utente deve ser encaminhada para o 

médico para que seja assistida ao longo dos meses de gestação. 

Administração de medicamento injetáveis e vacinas não integradas no Plano 

Nacional de Vacinação 

A administração de injetáveis e de vacinas é realizada em condições legais e 

regulamentares e por profissionais legalmente habilitados. Esta prestação de serviço 

desempenha-se de acordo com a Portaria º 1429/2007, de 2 de novembro, que 

possibilita que as farmácias prestem serviços de saúde e de bem-estar aos doentes [15]. 

No meu local de estágio pude observar a administração de injetáveis, na sua 

maioria à administração de Diprofos® ou Lovenox® e ainda à administração de vacinas. 

1.13.3.  ACONSELHAMENTO DERMATOLÓGICO 

A Farmácia Lisboa possui o equipamento dermatológico Antiaging SD, dessa 

forma a sua avaliação é feita com recurso ao aparelho e é executada por um 

farmacêutico. Os parâmetros biofísicos analisados são, elasticidade, hidratação, textura, 

quantidade de lípidos e ainda a porosidade. Com o auxílio do aparelho é mais fácil a 

determinação do produto dermocosmético a aconselhar. 

É prática recorrente a promoção de aconselhamento dermocosmético com o 

objetivo de potenciar as vendas de determinada marca. Por isso, assisti ao longo do 

estágio ao aconselhamento da Avéne® e da Eucerin®. Nestes as conselheiras das 

marcas deslocam-se à farmácia em dias específicos e usando uma lista de marcação, 

recomendando produtos. 

1.13.4. VALORMED E RECOLHA DE RADIOGRAFIAS 

O Valormed é uma organização sem fins lucrativos que prima pela gestão de 

resíduos nas farmácias. Através da colheita de embalagens vazias e de medicamentos 

fora de prazo de validade é possível melhorar a qualidade ambiental. Todas as 

embalagens são colocadas no depósito de cartão, onde existe uma ficha a ser preenchido 

aquando o seu fecho. 

A campanha de recolha de radiografias executada pela Assistência Médica 

Internacional (AMI) é feita em parceria com as Farmácias Portuguesas com o objetivo 

de colheita radiografias com mais de 5 anos e sem valor de diagnóstico. O propósito 

desta campanha é a angariação de fundos para fins humanitários [16]. 
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1.14. CONTABILIDADE, GESTÃO E MARKETING NA FARMÁCIA 
A gestão é um ramo fundamental em qualquer atividade, mas torna-se um 

grande desafio pela dualidade entre a vertente comercial e o dever ético de colocar a 

saúde dos utentes em primeiro lugar. As alterações nas margens de lucro e o aumento do 

número de genéricos em Portugal levaram a problemas na rentabilidade das farmácias. 

Como tal, os farmacêuticos tiveram de adotar estratégias para aumentar o lucro da 

farmácia, recorrendo a estratégias de marketing e vendas para conseguir que a farmácia 

seja rentável, mas sem deixar de atender à essência do serviço comunitário que presta. 

Neste sentido, tem especial importância o trabalho de toda a equipa, que deve estar 

focada, motivada e organizada, que se reflete nos resultados obtidos. Este fator faz com 

que os utentes da farmácia sintam confiança na equipa, fiquem agradados com o 

atendimento independentemente de quem os atende, levando à satisfação e fidelização 

do cliente. Criam-se assim clientes habituais, com os quais se estabelece uma relação de 

proximidade, conhecendo os seus gostos e preferências. A abertura de novos postos de 

venda de MNSRM fora das farmácias veio aumentar a concorrência. Neste sentido 

torna-se essencial criar uma estratégia de marketing que chame os utentes à farmácia. 

Sejam as montras, expositores, publicidade eletrónica (página web, redes sociais) e 

descontos. O grande fator de diferenciação entre as farmácias e um estabelecimento 

comum de venda ao público reside precisamente no dever ético dos profissionais que lá 

trabalham em exercer o seu trabalho em prol da saúde do doente e dos seus interesses. 

Com a referida redução de preços e margens de lucro dos medicamentos em Portugal e 

a consequente quebra da rentabilidade da farmácia, surgem problemas como dificuldade 

em repor stocks, pagar a fornecedores e manter todos os postos de trabalho. Além disso, 

a exportação de medicamentos para outros países onde os preços dos medicamentos são 

superiores levam a prolemas no abastecimento das farmácias, com falhas de stock com 

uma frequência superior à desejada. Na gestão de stocks é necessário ainda estar atento 

a ações de marketing televisivas que influenciam a procura dos utentes, para que se faça 

o reforço dos stocks em tempo útil. Por outro lado, quando se fazem negociações 

comerciais é necessário considerar a proporção em que os medicamentos são prescritos, 

para adequar o volume encomendado à real procura local. Uma negociação bem 

conseguida permitirá obter melhores margens de lucro, preços mais acessíveis, 

aumentando a competitividade. A oferta de outros serviços na farmácia, como a 

medição de parâmetros bioquímicos ou rastreios faciais, chama o utente à farmácia e 

leva à sua fidelização. Muitas vezes estes serviços podem não gerar lucro por si 
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mesmos, mas promovem a fidelização do cliente à farmácia, aumentando a sua 

satisfação. 

1.15. Conclusão 
 O estágio em FC permitiu-me aplicar os conhecimentos teóricos e científicos 

adquiridos ao longo do curso e perceber qual é o papel do farmacêutico atualmente. 

Com este estágio tive a oportunidade de interiorizar a responsabilidade de um 

farmacêutico comunitário.  

Em suma, posso afirmar que foi uma etapa recompensadora tanto a nível 

profissional como a nível pessoal. 
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2. PARTE II- PROJETOS DESENVOLVIDOS NO ESTÁGIO 

CURRICULAR 

2.1. DISFUNÇÃO ERÉTIL 

2.1.1. INTRODUÇÃO 

A escolha deste tema foi logo decidida após o primeiro mês de estágio, já que na 

FL existe uma procura diária, maioritariamente masculina. A equipa que integra a 

farmácia é de igual número em géneros, porém a venda destes fármacos só acontece 

com os colaboradores masculinos, e ainda assim os pedidos são feitos sempre de forma 

reservada e embaraçada. 

Estes fármacos são potenciadores do desempenho sexual, e por isso a sua 

utilização deve ser acautelada. Por isso, foi meu objetivo central consolidar os meus 

conhecimentos técnicos, para que enquanto farmacêutica possa aconselhar da melhor 

forma os utentes e assim evitar possíveis interações medicamentosas com medicação 

crónica. Dessa forma, foi elaborado um folheto informativo (Anexo I) com o objetivo 

quebrar o tabu e elucidar os utentes deste problema. Assim a todos que requeriam os 

fármacos inibidores da fosfodiesterase, era cedido o folheto e explicado o tema para que 

assim se evita-se o seu abuso. 

2.1.2. DEFINIÇÃO E EPIDEMIOLOGIA 

A disfunção erétil (DE) define-se pela incapacidade de ocorrer uma ereção com 

o fim de desempenho de uma relação sexual. Em casos mais severos designa-se por 

"impotência sexual". A disfunção erétil é a mais frequente disfunção sexual masculina, 

podendo ser recorrente ou constante, definindo-se como disfunção num período superior 

a 3 meses. Sendo que não é considerada doença, mas uma manifestação sintomática de 

patologia isolada ou associada, esta pode ocorrer em homens de qualquer idade, 

havendo maior probabilidade com o avançar do tempo [17].  

Estima-se que cerca de 150 milhões de homens no mundo sofram de disfunção 

erétil, 30 milhões nos Estados Unidos e mais de 1 milhão em Portugal. Prevê-se que em 

2025 a população mundial afetada seja de 322 milhões. 

2.1.3. FISIOPATOLOGIA 

 O pénis é um órgão erétil e copulador, apresentando-se como forma 

cilindroide onde a sua extremidade livre é arredondada. É constituído por dois corpos 

cavernosos e estes envolvidos por uma membrana. Nessa membrana existem os 
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sinusoides cavernosos que integram o sistema vascular e o músculo liso. Dessa forma o 

sangue circula livremente. 

A ereção peniana é resultante de um fenómeno fisiológico dependente de fatores 

psicológicos e hormonais ocorrendo através do relaxamento da musculatura lisa. Da 

interação entre o sistema nervoso central e a estimulação, resulta a ereção. O fenómeno 

de ereção pode ser dividido em 7 fases: a Fase Flácida, do domínio do sistema nervoso 

simpático; Fase Latente, ocorre após o estímulo sexual; Tumescência, onde ocorrem 

alterações hemodinâmicas devido ao ligeiro aumento do fluxo sanguíneo; Ereção 

Completa, alterações hemodinâmicas devido ao grande aumento do fluxo sanguíneo; 

Fase de Transição, com aumento da neurotransmissão simpática; Detumescência 

Inicial, início da diminuição da pressão intracavernosa; Detumescência Rápida, 

diminuição da pressão intracavernosa e inativação dos mecanismos veno-oclusivos [18]. 

O estímulo erótico é processado no hipotálamo, libertando neurotransmissores 

como a dopamina, serotonina e ocitocina. Estes, por sua vez, estimulam a produção do 

óxido nítrico (NO), principal modulador bioquímica da ereção peniana. A libertação de 

NO dá-se na musculatura lisa provocando a ativação da enzima guanilato ciclase, 

responsável pela formação da guanosina monofosfato ciclíca (cGMP). O fato de esta 

existir na musculatura vascular e no corpo cavernoso, provoca a diminuição de influxo 

de cálcio e por fim ocorre relaxamento muscular. Assim é promovida a entrada de 

sangue nos sinusoides cavernosos provocando a ereção. O cGMP formado é hidrolisado 

a GMP (guanosina fosfato) pela enzima fosfodiesterase tipo 5 (PDE5), a isoforma mais 

comum no pénis. É justamente nesta fase que atuam os inibidores da PDE5 (sildenafil; 

vardenafil e taladafil), bloqueando a hidrólise da cGMP.- 

2.1.4. ETIOLOGIA E FATORES DE RISCO 

A DE é vulgarmente associada a problemas psicológicos, porém está 

comprovado que são os fatores vasculares responsáveis por 75% dos casos descritos. 

A idade é fator primordial no desenvolvimento da DE, estimando-se que homens 

com 75 anos ou mais representem 55% da população. 

Existem estudos que relacionam a utilização de substâncias nocivas, como o 

tabaco e o álcool à disfunção. O uso prolongado de nicotina induz a diminuição da 

síntese de NO. A utilização de álcool em doses baixas pode levar a uma ereção mais 
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rápido com aumento do desejo sexual devido ao seu efeito vasodilatador, porém em 

grandes quantidades provoca diminuição da líbido e disfunção sexual transitória. 

A origem da DE deve-se a quatro tipos, psicológicos, vasculares, neurológicos e 

endócrinos. 

As causas vasculares passam por pré-existência de doenças cardíacas, níveis 

altos de colesterol, triglicerídeos plasmáticos elevados e aterosclerose. A hipertensão 

arterial sistémica é a principal causa de DE, a nível vascular. Está relacionada com a 

diminuição da quantidade de NO e a sua associação à doença pode provocar 

interferência hemodinâmica. Os fármacos anti hipertensores estão correlacionados no 

desenvolvimento da DE. Os β-bloqueadores como o propanolol e atenelol ou ainda 

diuréticos tiazídicos como a hidroclorotiazida provocam insuficiência arterial nos vasos 

penianos. 

 A diabetes mellitus, a síndrome metabólica e a disfunção hormonal masculina 

são de etiologia endócrinas de DE. Entre 35% a 75% dos diabéticos revelam-se com 

DE. Um nível glicémico alto provoca a deposição de proteínas plasmáticas na camada 

sub-endotelial, o que originará a inativação do NO endotelial impedindo a vasodilatação 

do endotélio dependente. A obesidade visceral, referente à síndrome metabólica está 

associada a níveis elevados do péptido C, glicose e insulina, causando um efeito 

negativo nos níveis de testosterona. A alteração hormonal masculina por si só prejudica 

a DE pois resulta de oscilações de testosterona [18].  

É estimado que entre 10% a 19% de DE seja devido a causas neurológicas, são 

exemplos dessas: doença de Parkinson, demências, lesões medulares. A medicação para 

o controle da doença de Parkinson é responsável pela ocorrência de disfunção, pois o 

seu défice de dopamina impede a regulação central na ereção. A lesão medular associa-

se à DE pela dependência de mecanismos a serem regulados no sistema central e 

periférico. A utilização de fármacos que atuem no sistema nervoso central, como 

inibidores da recaptação da serotonina, exemplo da fluoxetina, ou antipsicóticos como 

tioridazina potenciam a DE. 

A inervação peniana é influenciada pelo estado psicológico. A ansiedade, os 

conflitos no relacionamento, transtornos psiquiátricos são sintomatologia de génese 

psicológico e influenciam a possibilidade de ocorrer ereção. 
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2.1.5. DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico só poderá ser realizado por um médico especializado em urologia 

ou andrologia. Só estes especialistas conseguiram fazer um diagnóstico correto e acima 

de tudo, um aconselhamento particularizado a cada utente. O primeiro passo no 

diagnóstico é a descrição da vida sexual do utente e do companheiro do utente, 

seguindo-se da enumeração de fatores de risco, caso hajam. A metodologia utilizada 

para avaliação é o Índice Internacional de Função Erétil (IIFE), é composto por 15 

questões em cinco domínios diferentes: função erétil, orgasmo, desejo sexual, satisfação 

sexual e satisfação geral. Os intervalos da pontuação permitem classificar a gravidade 

da DE em cinco grupos: Sem DE (26-30), DE leve (22- 25), DE leve a moderada (17-

21), DE moderada (11-16) e DE grave (6-10). O IIFE mostrou-se ser um método 

sensível e eficaz numa fase inicial de diagnóstico. 

Numa segunda fase do diagnóstico deverá ser realizado um exame físico, 

avaliando possíveis anomalias no pénis, escroto e testículos. 

É necessário um controle analítico e hormonal. Deve ser feito um hemograma, 

para despiste de infeção e ainda análise bioquímica para controle de diabetes ou 

hipertensão arterial, causas de DE. O hipogonadismo também é causa de DE, por isso 

deve ser doseado FSH ou o LH e ainda as hormonas da tiroide. O nível de antigénio 

específico da próstata (PSA) deverá ser analisada, pois poderá indicar também possível 

patologia. 

No caso de o médico necessitar de informação adicional para avaliação pessoal 

os seguintes exames poderão ser realizados, prova de tumescência e rigidez peniana 

noturna; raio-X de contraste dos vasos sanguíneos e imagiologia do pénis. 

Entre muitos exames possíveis, deverá ser realizado um eco-doppler peniano, 

exame chave na avaliação da disfunção erétil, em caso de esta confirmar-se.  

Dependendo do diagnóstico final, o médico poderá encaminhar o doente para o 

neurologista, endocrinologista ou psiquiatra para realização de mais exames. 

2.1.6. TRATAMENTO 

Para a resolução da disfunção erétil existem variadas formas de tratamento 

passando pela pelo grau desta. O tratamento pode ser de primeira, segunda e terceira 

linha. 
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2.1.6.1.  TRATAMENTO DE 1ª LINHA 

Num paciente com DE é necessário orientar e auxiliar na correção de fatores que 

contribuem para essa disfunção, tais como alterações de estilo de vida, tratamento ou 

minimização de doenças físicas e ainda psicoterapia, caso haja doença envolvida. 

Em casos de hipogonadismo, a Terapia Hormonal de Substituição é o mais 

recomendado. É administrada testosterona e controlada a pressão arterial, havendo 

probabilidade de apneia de sono. 

A terapêutica oral para a dificuldade de ereção passa pela utilização dos 

inibidores da fosfodiesterase. Os quatro utilizados são: Sildenafil, de nome comercial 

Viagra® sendo também utilizado no tratamento da hipertensão arterial; Tadalafil 

comercialmente conhecido por Cialis®; Vardenafil , de nome Levitra®  e mais 

recentemente o Spedra®  com substância ativa designada por Avanafil. Os quatro 

fármacos apresentam o mesmo mecanismo de ação e são igualmente eficazes, cada uma 

característica particular o que leva à liberdade de escolha entre médico e utente [19].   

2.1.6.2. TRATAMENTO DE 2ª LINHA 

O tratamento de 2ª linha sucede-se quando não existem resultados com o de 1ª 

linha.  A vacuoterapia ou dispositivo de ereção por vácuo é uma técnica utilizada em 

alguns países que consiste na introdução do pénis num cilindro e neste há a produção de 

vácuo, provocando uma ereção. Posteriormente é adicionado um anel elástico na base 

do pénis, sendo que este impede o retorno venoso. Dessa forma a ereção mantêm-se 

durante o relacionamento sexual. 

A ereção fármaco induzida é considerado como tratamento de 2ª linha. Nesta há 

injeção intracavernosa de prostaglandinas; papaverina; fentolamina e clorpromazina. 

Estas podem ser adicionadas de forma exclusiva, ou ainda resultante da manipulação do 

médico urologista podem ser adicionadas duas a duas ou três a três. Este tipo de 

tratamento nem sempre é bem-sucedido já que o doente tem que aplicar dos fármacos 

no próprio pénis, resultando em complicações como equimoses, hematomas, infeções e 

fibroses penianas [19]. 

2.1.6.3. TRATAMENTO DE 3ª LINHA 

Cabe ao urologista avaliar o seu doente e decidir o que fazer, após os dois 

primeiros tratamentos fracassarem. Uma possibilidade de resolução é a prótese peniana. 

Existindo próteses maleáveis e semirrígidas. A principal indicação de utilização de 
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implante é a disfunção erétil grave, tendo havido já tentativa com outros tratamentos 

[19]. 

2.1.7. CONCLUSÃO 

A desmistificação de problemas que afetam o sistema sexual associado ao fator 

de exposição que um balcão de uma farmácia proporciona, resultou de um trabalho 

árduo, peculiar e por vezes, inglório. Ao longo da dispensa destes produtos pude 

perceber que os seus consumidores são totalmente desprovidos de preocupações sobre 

as possíveis interações medicamentosas. Na FL é necessária atenção redobrada na 

dispensa destes medicamentos devido às características dos seus utentes. Associado a 

estes fatos está também a dificuldade em comunicar com o farmacêutico de forma a tirar 

as possíveis dúvidas ou ainda a vergonha vinculada a assuntos do foro íntimo. 

Nos quatro meses de estágio pude acompanhar o controlo realizado pela diretora 

técnica, a nível de dispensa por parte dos TDT e ainda acompanhar o seu 

aconselhamento farmacêutico. Este passou sempre pela sensibilização e tentativa de 

despiste de possível doença. Os folhetos informativos entregues aos utentes 

complementaram este aconselhamento, já que o interesse nestes foi imediato. Assim 

houve uma maior consciencialização do problema e real perceção dos verdadeiros casos 

de disfunção erétil. Curiosamente, dos 60 panfletos distribuídos a maioria foi dada a 

homens com idade inferior a 60 anos. 

Assim concluo, que a utilização de fármacos para a disfunção erétil é na sua 

massiva maioria para potenciação de desempenho sexual e não para tratamento.  

O desenvolvimento desta nova classe de fármacos tem vindo a ser progressivo, 

melhorando a vida de cada utente e até mesmo quebrando tabus. 
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2.2. DIVULGAÇÃO DA FARMÁCIA LISBOA NUMA REDE SOCIAL 
As redes sociais revelaram-se instrumentos indispensáveis em comunicação e 

marketing. São meios fáceis de alcance e de projeção. Como tal, achei pertinente que a 

comunicação da FL aos seus utentes passa-se pela criação de uma página de Facebook. 

Fui então responsável pela criação e pela manutenção da mesma. 

O objetivo primordial foi promover a educação da saúde do utente. Assim foi 

desenvolvida a "dica do Farmacêutico". Semanalmente foi elaborada uma publicação 

em suporte de imagem referente aos mais variadíssimos temas. A escolha do tema a 

desenvolver era feita atendendo às datas assinalas ou temas em voga, por exemplo 

aquando do surto de sarampo em Portugal, foi desenvolvida uma dica do farmacêutico 

sobre o sarampo (Anexo I). A transmissão de conhecimento sobre hábitos de vida 

saudáveis a adotar foi também considerada e por isso foi desenvolvida a dica sobre 

diabetes mellitus (tipo I e II) e ainda à cerca de dislipidemias (Anexo I). Foi dada 

prioridade à linguagem acessível e apelativa de forma a alcançar o maior número de 

visualizações possíveis. 

A página foi também desenvolvida com a finalidade de otimizar as promoções 

decorrentes na farmácia, seja de produtos com pouca rotatividade ou de campanhas 

impostas pelas marcas. 

Através deste meio foi possível esclarecer de diversas formas os utentes e 

alcançar os mais jovens, fazendo-se sentir os resultados na farmácia. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I- FOLHETO INFORMATIVO SOBRE DISFUNÇÃO ERÉTIL
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O QUE É? 

 

 Incapacidade de obter e/ou 

manter uma ereção. 

 Não é considerada doença, 

mas sim sintomatologia 

associada a outra patologia. 

 Disfunção sexual masculina 

mais comum. 

 Em casos severos, designa-se 

por impotência sexual. 

Disfunção Erétil 

SINTOMAS 

 

 Inabilidade de obter uma 

ereção 

 

 Rigidez peniana insuficiente 

 

 Ejaculação precoce 

 

 Ausência ou redução de 

ereções espontâneas 

 

 Dificuldade em manter ereção 

com companheiras diferentes 
 

FATORES DE RISCO 

 Doenças Cardiovasculares 

 Tabagismo 

 Alcoolismo 

 Diabetes mellitus 

 Depressão e/ou 

transtornos psíquicos 

 Fármacos: Anti-

hipertensores; 

Psicotrópicos 

 

 

SABIA QUE? 

 Em Portugal, 23,8% dos homens 

com idades compreendidas entre 

15 a 75 anos têm Disfunção Erétil 

 Apenas 5,6% da população 

afetada procura ajuda médica 

 A Disfunção Erétil prevalece em 

países do continente Ásia 

 A maioria dos Homens 

automedica-se com fármacos 

potenciadores, onde 78% destes 

revelam interações 

medicamentosas. 
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RESUMO 
 

 Os serviços farmacêuticos do Hospital de Espirito Santo da Ilha Terceira estão 

organizados por áreas de trabalho, essencialmente: distribuição do medicamento e outros 

produtos farmacêuticos, nomeadamente – distribuição em dose unitária, distribuição 

tradicional, ambulatório interno e ambulatório externo; farmacotecnia – unidade de 

preparação de medicamentos estéreis e de medicamentos não estéreis; gestão; farmácia 

clínica; farmacovigilância; investigação e ensaios clínicos; informação e documentação; 

comissões técnicas e grupos de trabalho.  

 Ao longo do estágio de dois meses passei por todas estas áreas, onde fui 

introduzida nos procedimentos de trabalho, participando ativamente nas atividades 

realizadas, nomeadamente todas aquelas que concernem ao circuito do medicamento.  

Utilizando o conhecimento adquirido e recorrendo à bibliografia que orienta e regula as 

diferentes áreas, descrevo ao longo deste relatório o trabalho realizado nos serviços 

farmacêuticos, os procedimentos e passos seguidos, salientando em particular qual o 

trabalho que desenvolvi.  

 É norma dos serviços farmacêuticos que o estagiário desenvolva um trabalho de 

pesquisa ao longo do estágio para apresentação no final à equipa de trabalho. O tema 

desenvolvido foi “Octaplex®- a sua utilização". Assim, ao longo deste trabalho dou a 

conhecer a utilização em cada unidade de serviço, bem como, as regras corretas de utilizar 

este. Dada a estrutura do trabalho, em formato powerpoint, e por ser muito extenso, 

integro-o como anexo ao relatório (anexo II). 
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1. PLANO DE INTEGRAÇÃO DO ESTAGIÁRIO 
 O plano de integração apresentado na Tabela 1 esquematiza a organização do 

tempo do estágio pelas diferentes áreas da farmácia hospitalar. Este plano é uma 

adaptação do plano elaborado pela Dra. Joana Leiria Gomes, orientadora do meu estágio, 

de forma a dar a conhecer quem estaria responsável por coordenar o meu estágio em cada 

área e os pontos gerais que seriam abordados.  

Tabela 1 - Plano de integração do estagiário. 

Semanas Descrição de atividades 

6 de Junho- 9 de Junho 
Integração na equipa; Leitura de bibliografia- Dra. 

Daniela Garcia 

12 de Junho- 16 de Junho 
Acompanhamento do trabalho executado em farmácia 

tradicional - Dra Joana Leiria Gomes 

19 de Junho- 23 de Junho 
Acompanhamento do trabalho executado em farmácia 

tradicional - Dra. Joana Leiria Gomes 

26 de Junho - 30 de 

Junho 

Acompanhamento de ambulatório externo - Dra. Paula 

Linhares/ Dra. Ana Lima 

3 de Julho- 7 de Julho 
Acompanhamento de ambulatório externo - Dra. Paula 

Linhares/ Dra. Ana Lima 

10 de Julho- 14 de Julho 
Acompanhamento de ambulatório externo - Dra. Paula 

Linhares/ Dra. Ana Lima 

17 de Julho - 21 de Julho 

Acompanhamento da validação inicial e final de 

prescrições de citostáticos; Acompanhamento do processo 

de farmacotecnia de citostáticos- Dra. Maria Manuel 

Mourão/ Dra. Ana Lima/ Técnica Tânia Fagundes/ 

Técnica Sira Rodrigues 

Farmacotecnia- Dra. Vanessa Gouveia 

24 de Julho- 28 de Julho 

Acompanhamento da validação inicial e final de 

prescrições de citostáticos; Acompanhamento do processo 

de farmacotecnia de citostáticos- Dra. Maria Manuel 

Mourão/ Dra. Ana Lima/ Técnica Tânia Fagundes/ 

Técnica Sira Rodrigues 

Pedidos de AIM- Dra Juliana Matos 
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PPCIRA- Dra Vanessa Gouveia 

Farmacovigilância- Dra. Joana Leira Gomes 

CFT- Dra Joana Leiria Gomes 

Comissão de Ética- Dra Joana Leiria Gomes 

31 de Julho- 4 de Agosto 

Conclusão e apresentação do tema: "Octaplex®- a sua 

utilização" 

 

1 Cronograma das atividades desenvolvidas em cada uma das áreas da farmácia hospitalar 

do HDES durante o período de estágio. 

2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS 

 O estágio nos SF do Hospital de Santo Espirito da Ilha Terceira teve início a 6 de 

junho de 2017, com uma breve visita a todas as áreas da farmácia hospitalar e 

apresentação a todos os farmacêuticos, técnicos e restantes funcionários a trabalhar nas 

diferentes áreas, acompanhada pela Dra. Joana Leiria Gomes. Foi-me também 

apresentado, pela mesma, o plano de estágio para os 2 meses, explicando em traços gerais 

como este iria decorrer.  

Nestes dois primeiros dias fiquei a par da organização geral do hospital e do 

enquadramento da farmácia nele. Foram-me ainda dados a conhecer os procedimentos 

normalizados de trabalho que orientam cada uma das áreas, para que ficasse desde logo 

com uma noção do trabalho desenvolvido em cada uma delas, partindo assim já com a 

perceção das atividades em que iria ser incluída ao longo do estágio. No plano de estágio 

constava da elaboração de um trabalho de pesquisa, ao qual foi proposto o estuda da 

utilização do Octaplex no HSEIT. 

2.1. CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 

 2.1.1. HOSPITAL DE SANTO ESPÍRITO ILHA TERCEIRA 

O Hospital Santo Espírito da Ilha Terceira pertence ao Serviço Regional de Saúde, 

inaugurado a 26 de Março de 2012, situado no concelho de Angra do Heroísmo. Este  

edifício é composto aproximadamente por 236 camas em quartos duplos e cerca de 45 

gabinetes de consulta médica. Incorpora em si diversos serviços destinados ao utente, 

sendo constituído pelo Serviço de Urgência que se subdivide em Urgência geral, 

pediátrica e obstetrícia / ginecologia, Consulta Externa com diversos serviços desde 

pneumologia, otorrinolaringologia, cardiologia, oftalmologia, ginecologia, cardiologia, 
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dermatologia, entre outros serviços, Serviço Social, Hospital de dia com oncologia, 

pneumologia, Serviço de Sangue, Análises Clinicas, Laboratórios, Imagiologia, Exames 

e Tratamentos Especiais, Biologia Molecular, Citogenética, Medicina Nuclear e Serviço 

de Internamento que se subdivide em UT1, com neurologia, cardiologia e nefrologia, UT2 

com medicina geral e casos em estudo, UT3 com gastroenterologia, oncologia e 

pneumologia, UT4 com infeciologia, pneumologia e medicina interna, UTC1 com as 

especialidades cirúrgicas (cirurgia vascular, ortopedia, otorrinolaringologia, urologia, 

estomatologia, neurocirurgia e oftalmologia), UTC2 com a cirurgia geral, Anestesiologia, 

Bloco operatório, Psiquiatria, Pediatria, Obstetrícia / ginecologia e Cuidados Intensivos. 

Possui ainda, o Serviço Especializado de Epidemiologia e Biologia Molecular, 

Reumatologia, Anatomia patológica, Medicina Física e Reabilitação, Patologia Clinica e 

o Serviço de Farmácia Terapêutica. Segundo o Decreto-Lei nº 44204, a farmácia 

hospitalar é um conjunto de atividades farmacêuticas exercidas em meio hospitalar ou 

serviços a eles ligados. Este é um departamento com autonomia técnica e científica, 

sujeito à orientação geral dos Órgãos Administrativos do Hospital. 

2.1.2. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DO HOSPITAL DE SANTO ESPÍRITO DA ILHA 

TERCEIRA 

 Os Serviços Farmacêuticos integram uma rede de cuidados multidisciplinares, 

promovendo o uso racional do medicamento, a segurança, eficácia e qualidade em todo o 

circuito. Integra diversas competências como a seleção e aquisição de medicamentos, 

distribuição em ambulatório e internamento, preparação de medicamentos manipulados 

não estéreis e citostáticos, acompanhamento farmacoterapêutico, colaboração em ensaios 

clínicos, contribuição para a formação de profissionais de saúde na área do medicamento, 

prestação de informação sobre medicamentos e venda de medicamentos unidose. 

 Os Serviços Farmacêuticos dividem-se em diversas áreas, os recursos humanos, a 

distribuição por dose unitária, a qualidade, a farmacotecnia, citostáticos e manipulados 

não estéreis, distribuição tradicional, farmácia clínica, farmacovigilância, ambulatório e 

venda unidose. Para além dos 8 farmacêuticos, o serviço é composto por 7 técnicos, 4 

assistentes técnicos e 4 auxiliares operacionais. 

 É da responsabilidade dos Serviços Farmacêuticos a gestão dos medicamentos e 

produtos farmacêuticos, medicamentos em ensaio clínico e a implementação e 

monitorização da política de medicamentos definida pela Comissão de Farmácia e 

Terapêutica e pelo Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos. 
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3. SELEÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 
 A gestão do medicamento hospitalar é efetuada com recurso ao Código Hospitalar 

Nacional do Medicamento (CHNM), que abrange a informação comum sobre DCI, forma 

farmacêutica e dosagem. 

 A seleção dos medicamentos a serem adquiridos pelo hospital tem como base o 

Formulário Farmacoterapêutico do HSEIT, elaborado e atualizado pela Comissão de 

Farmácia e Terapêutica. A aquisição de um medicamento por CHNM implica a seleção 

de uma marca comercial em detrimento de outras (quando existem vários medicamentos 

com o mesmo CHNM), tendo em conta diversos fatores, como o custo unitário e a 

adaptação à dose unitária. 

 A Gestão das Aquisições no HSEIT é efetuada por 3 farmacêuticos a tempo 

parcial. São efetuados os Pedidos de Compra dos medicamentos com base no stock 

existente à data, o consumo mensal /anual, a rotatividade e custo dos mesmos. 

 O processo de aquisição de bens e serviços é realizado por uma comissão de 

aquisições constituída por elementos da Saudaçor, Direção Clínica e Serviços 

Farmacêuticos dos três hospitais da Região Autónoma dos Açores. Através desta 

comissão é possível uma melhor seleção prévia de medicamentos e/ou outros produtos de 

saúde, beneficiando de melhores condições de aquisição (descontos comerciais, rapel), já 

que são efetuadas aquisições de grandes quantidades. 

 Para a aquisição de medicamentos o Aprovisionamento do HSEIT é fulcral neste 

processo, dado que é o responsável pela consulta de preços das diferentes alternativas 

existentes no mercado, após realização do pedido de compra pelos Serviços 

Farmacêuticos. A aquisição deverá ser feita por ajuste direto ou por consulta de catálogo 

do SPMS, existindo exceções que se traduzem na necessidade de se realizarem pedidos 

de autorização de utilização excecional (AUE) ao Infarmed.  

3.1. AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO EXCECIONAL (AUE) 

 Os pedidos de AUE são efetuados aquando da utilização de medicamentos que 

não possuem Autorização de Introdução no Mercado (AIM), em situação de rotura de 

stock ou de não comercialização do medicamento a nível Nacional. O pedido de AUE é 

emitido pelos SF e enviado ao Presidente do Conselho de Administração do Infarmed. 

Neste pedido constam os seguintes documentos: requerimento do medicamento, 
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justificação clínica quando o medicamento requerido não consta do FHNM, declaração 

com o preço do produto e condições de pagamento, protocolo de farmacovigilância, 

documentação apresentada pela firma detentora da AIM do medicamento em questão, 

Resumo das Características do Medicamento (RCM) em português e o pedido de 

introdução de um medicamento à adenda hospitalar do FHNM, autorizado pela Direção 

Clínica. O Infarmed analisa o pedido e comunica à entidade requerente o parecer. O 

requerente de AUE deve garantir que o medicamento é acompanhado de um documento 

em língua portuguesa, que refira as condições de armazenamento, conservação, 

manuseamento, manipulação, compatibilidades e incompatibilidades, estabilidade, 

validade pós-reconstituição e diluição e administração, para que tais informações estejam 

acessíveis aos utilizadores que delas necessitem. 

4. RECEÇÃO, CONFERÊNCIA E ARMAZENAMENTO 
 Todos os medicamentos existentes no HSEIT  são rececionados e armazenados 

nos Serviços Farmacêuticos. Igualmente os SF armazenam e distribuem outros prdutos 

de saúde e dispositivos médicos. Todos os medicamentos são receccionados com guia de 

remessa ou fatura e são conferidos  e armazenados segundo as regras que garantem a 

qualidade e segurança de todo o circuito, consistindo a nível qualitativo, na verificação 

do bom estado de conservação dos produtos; na correspondência entre o produto recebido 

e o encomendado, confirmando por DCI; forma farmacêutica e dosagem; na verificação 

do prazo de validade e lote. A nível quantitativo, na correspondência do número de 

unidades reccionadas com o número de unidades descritas na guia de remessa/fatura. 

 A conferência de estupefacientes, psicotrópicos, benzodiazepinas e 

hemoderivados é feita por um farmacêutico, este último exige ainda a conferência dos 

certificados de autorização de utilização de lote emitidos pelo INFARMED, que ficam 

arquivados junto coma respetiva fatura. 

 O Farmacêutico que confere estupefacientes, psicotrópicos e benzodiazepinas 

deve aramazenar os medicamentos no cofre, segundo o Decreto-Lei 61/94 (Série B) de 

12 de Outubro [1] . 

 A conferência por parte dos TDT obriga à verificação do cumprimento das 

condições de transporte, nomeadamente de medicamentos termolábeis, confirmando a 

sua temperatura controlada( entre 2-8°C); local isento de condensação e humidade; 

controlo e registo de temperatura.  E de citotóxicos, assegurando o seu armazenamento 
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num armário identificado por "Citotóxicos" e a existência de um kit de emergência em 

local visível. 

 Após a conferência, o administrativo dá entrada dos medicamentos no sistema 

informático, atualizando o stock. 

 Posteriormente à conferência, os medicamentos são armazenados de acordo com 

critérios de prioridade, e ainda segundo a ordem de prazo de validade (o medicamentos 

com prazo de validade mais curto deve ser colocado à frente do de prazo mais longo). Os 

produtos são armazenados no respetivo aramazém, distiguindo-se por forma farmacêutica 

e organizando-se por ordem alfabética. Os inflamáveis são armazenados em sala própria 

equipada com detetor de fumos, sistema de ventilação, e chuveiro de deflagração 

automática.  

 O controlo dos prazos de validade é uma função partilhada entre as farmacêuticas 

e os TDT. É de extrema importância o controlo, de forma a evitar que os produtos que 

terminam a validade sejam enviados para os serviços inapropriadamente. Em caso de 

produto fora de validade, é feito o pedido de devolução ao fornecerdor com o nome do 

produto e lote. Se o forncedor aceitar a devolução, faz-se nota de devolução para 

acompanhar o produto. Em caso de não aceitar, dá-se saída do produto como quebras. 

5. DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS 
 A Farmácia Hospitalar garante a distribuição de medicamentos com metodologia 

e circuitos próprios, de forma garantir o cumprimento da prescrição, racionalizar a 

utilização do medicamento, monitorizar a terapêutica, reduzir o tempo de enfermagem 

dedicadas à manipulação e racionalizar os custos da terapêutica. A distribuição de 

medicamentos pode ser realizada por Distribuição tradicional, Reposição de Stocks 

Nivelados, Distribuição Personalizada, Distribuição Individual Diária em Dose Unitária 

e Distribuição de Estupefacientes e Psicotrópicos. 

5.1. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EM DOSE UNITÁRIA 
 No decorrer do estágio acompanhei durante alguns dias a distribuição da 

medicação individual diária em dose unitária, onde foi possível integrar os conceitos 

teóricos deste tipo de distribuição no dia-a-dia da farmácia. Foi também possível 
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acompanhar o trabalho dos TDT na preparação individual da terapêutica, bem como, 

acompanhar os AO na sua distribuição aos serviços. 

 No HSEIT é feita a dispensa de medicação para 24 horas, exceto à sexta-feira, em 

que a dispensa é feita para 72 horas. Através do sistema informático é possível a cada 

farmacêutica validar a prescrição médica, em que se avalia a medicação de cada doente, 

por cama e por serviço, a posologia instituída, a forma farmacêutica, a via de 

administração, a duplicação de terapêutica e possíveis interações. 

 Relativamente à prescrição de antibióticos, existe um grupo destes em que a sua 

prescrição é de justificação obrigatória. Nesta deve estar descrito o seu diagnóstico, o tipo 

de prescrição (inicial, alteração ou renovação da prescrição), tipo de terapêutica (se está 

documentada, empírica ou profilaxia cirúrgica), a justificação, o tipo de infeção 

(adquirida na comunidade ou no hospital) e a duração do tratamento. Com esta 

informação a farmacêutica valida a prescrição ou se surgir alguma questão contacta o 

médico prescritor.  

Ao longo da validação deverá ser definido e assegurado o sistema de distribuição, sendo 

possível ser dispensado por dose unitária ou por tradicional. 

 Posteriormente à validação, os TDT dispensam a medicação em dose unitária 

segundo o mapa geral de prescrição validada. A sua distribuição ocorre em dois horários. 

Para as unidades de internamento de psiquiatria, oncologia, gastroenterologia, 

pneumologia, infeciologia, especialidades cirúrgicas e cirurgia geral, a medicação 

preparada no período da manhã, sendo os módulos entregues aos serviços até às 12h. Para 

as unidades de tratamento de neurologia, nefrologia, cardiologia, reumatologia, 

dermatologia e medicina interna os módulos são entregues nos serviços até às 16 horas. 

A escolha de horário foi feita segundo o volume de prescrições que ocorre ao longo do 

dia e ainda por uma questão de logística e organização dos SF. 

 Em caso de admissão de novo doente ou alteração da prescrição, o farmacêutico 

valida e o TDT dispensa a nova medicação que será entregue no serviço entre as 16 e as 

17 horas. No caso de haver uma alteração de prescrição em que seja necessário iniciar de 

imediato o medicamento, o enfermeiro do serviço deve realizar um pedido aos SF 

associado ao doente em questão. 
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5.2. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO TRADICIONAL 
 A distribuição tradicional inclui todas as formas de distribuição de 

medicamentos que não seja em dose unitária, assim sendo, estes dois sistemas de 

distribuição coexistem e complementam-se. Neste sistema de distribuição incluem-se os 

circuitos especiais dos medicamentos psicotrópicos, estupefacientes, benzodiazepinas e 

hemoderivados. 

 Cada serviço do HSEIT é provido de stocks nivelados, onde estão incluídos 

todos os medicamentos necessários para situações de emergência ou medicação 

habitualmente utilizada pelos serviços. Estes stocks são pré-definidos pelos SF variando 

de serviço para serviço já que as necessidades são diferentes. Os SF fazem a reposição de 

stocks semanalmente após receção do pedido, e ao longo da semana são ainda satisfeitos 

pedidos urgentes. Esta requisição é validada pelo farmacêutico.  

5.3. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EM AMBULATÓRIO INTERNO 

 A Farmácia de Ambulatório é um sistema de distribuição de medicamentos em 

ambulatório interno do hospital, sendo uma valência dos Serviços Farmacêuticos 

especializada na dispensa de determinados medicamentos que exigem uma maior 

monitorização e vigilância, pelo seu potencial de desenvolvimento de eventuais reações 

adversas graves e por necessitarem de um acompanhamento farmacêutico especializado 

de forma a assegurar a adesão à terapêutica e o uso racional do medicamento. Na 

Farmácia de Ambulatório são cedidos os medicamentos que se encontram abrangidos por 

regimes especiais de comparticipação de dispensa exclusiva em Farmácia Hospitalar[2], 

de acordo com a legislação nacional em vigor, com comparticipação a 100% pelo SNS e 

igualmente aplicáveis ao SRS (tabela 2).   

 A Farmácia de Ambulatório é assegurada por dois farmacêuticos, um em regime 

completo e outro a tempo parcial, por forma a cumprir o horário de funcionamento 

interrupto, em dias úteis, das 9h às 18h. O farmacêutico a tempo completo na Farmácia 

de Ambulatório supervisiona e também intervém no serviço de dispensa de medicamentos 

em unidose, a funcionar em local contíguo. O Ambulatório dispõe de um armazém 

avançado de medicamentos (AF01) para gestão de stocks. 
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Tabela 2 - Patologias legisladas para dispensa com comparticipação a 100%. 

Patologias Portaria/ Despacho Medicamentos 

Hidradenite supurativa 

(hidrosadenite 

supurativa ou acne 

inversa) 

Portaria nº 38/2017, de 

26 de Janeiro 

Adalimumab 

Hiperfenilalaninemia  Despacho 

nº1261/2014, de 14 de 

Janeiro 

Cloridrato de Sapropterina 

Doença De Crohn ou 

colite ulcerosa 

Despacho nº 9767, de 

21 de Julho 

Infliximab; Adalimumab; 

Golimumab;  

Acromegália Despacho nº 

3837/2005, de 27 de 

Janeiro 

Lanreotida; Pegvisomant; 

Ocreotido;  

Esclerose Múltipla Despacho nº 

11728/2004, 17 de 

Maio 

Interferão beta-1a; Interferão beta-

1b; Acetato de glatirâmero; 

Peginterferão beta-1a 

Hepatite C Portaria nº 146-

B/2016, de 12 de Maio 

Boceprevir; Peginterferão alfa 2-a; 

Peginterferão alfa 2-b; Ribavirina; 

Sofosbuvir; 

Ledispasvir+Sofusbuvir; 

Dasabuvir; 

Ombitasvir+Paritaprevir+Ritonavir 

Profilaxia da rejeição 

aguda do transplante 

hepático alogénico  

Despacho nº 

8345/2012, de 12 de 

Junho 

Micofenolato de mofetil; 

Tacromílus;   

Profilaxia da rejeição 

aguda do transplante 

cardíaco alogénico 

Despacho nº 

8345/2012, de 12 de 

Junho 

Micofenolato de mofetil; 

Everomílus; Tacromílus; 

Siromílus; Ácido micofenólico 

Profilaxia da rejeição 

aguda do transplante 

renal alogénico 

Despacho nº 

8345/2012, de 12 de 

Junho 

Micofenolato de mofetil; 

Everomílus; Tacromílus; 

Siromílus; Ácido micofenólico 
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Paraplegias espásticas 

familiares e ataxias 

cerebelosas hereditárias, 

nomeadamente a doença 

de Machado-Joseph 

Despacho nº 

19 972/99, de 20 de 

Setembro 

Medicação antiespástica, 

antidepressiva, indutora do sono e 

vitamínica, desde que prescrita em 

consultas de neurologia dos 

hospitais da rede oficial e 

dispensada pelos mesmos hospitais 

Síndrome de Lennox- 

Gastaut 

Despacho nº 

13622/99, de 26 de 

Maio 

Felbamato  

Esclerose Lateral 

Amiotrófica 

Despacho nº 

14094/2012, de 16 de 

Outubro 

Riluzol 

Síndrome de Turner, 

perturbações do 

Deficiência da hormona 

de crescimento na 

criança, crescimento, 

síndrome de Prader-

Willi e terapêutica de 

substituição em adultos 

Despacho 

nº12455/2010, 22 de 

Julho 

Hormona de crescimento 

Infecção VIH Despacho nº 

6716/2012 

Medicamentos retovirais 

Insuficiência renal 

crónica 

Despacho nº 

5821/2011, de 25 de 

Março 

Medicamentos contendo ferro para 

administração intravenosa; 

Epoetina alfa; Epoetina Beta; 

Epoetina Zeta; Darbepoetina alfa; 

Metoxipolietilenoglicol-epoetina 

beta 

Insuficiência Crónica e 

Transplantação Renal 

Despacho nº 

8680/2011, de 17 de 

Junho 

Anti-hipertensores; Anti-anémicos; 

Antiácidos; Corticosteroides; 

Vitaminas e sais minerais; 

Corretivos de volémia e das 

alterações eletrolíticas 
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Fibrose Quística Despacho nº 24/89, de 

2 de Fevereiro 

Medicamentos comparticipados  

Artrite Reumatóide, 

Espondilite 

Anquilosante, Artrite 

psoriática, Artrite 

idiopática juvenil 

poliarticular e Psoríase 

em placas 

Portaria nº 48/2016, de 

22 de Março 

Certolizumab Pegol; Etanecept; 

Adalimumab; Infliximab; 

Anacinra; Golimumab; 

Ustecinumab; Secucinumab; 

Abatacept; Tocilizumab;  

 

 Ao abrigo do Decreto Legislativo Regional 20/2015/A, que estabelece o Estatuto 

do Dador de Sangue no Serviço Regional de Saúde, os dadores de sangue têm direito na 

Região Autónoma dos Açores à dispensa de medicamentos gratuita, pelos hospitais do 

SRS, das prescrições feitas ao próprio, no ambulatório dos serviços de saúde públicos, a 

partir da décima doação de sangue. Neste sentido, são dispensados na Farmácia de 

Ambulatório os medicamentos incluídos no Formulário Hospitalar Nacional de 

Medicamentos (FHNN) aos dadores de sangue. A dispensa dos medicamentos é realizada 

mediante comprovativo do Serviço de Sangue do HSEIT atestando que o utente já 

realizou mais de 10 dádivas. Os medicamentos prescritos ao dador de sangue que não 

pertençam ao FHNM ou prescritos em consultas privadas, deverão ser adquiridos pelo 

próprio nas farmácias comunitárias.  

São igualmente dispensados na Farmácia de Ambulatório outros medicamentos 

para determinadas patologias que, embora não estejam abrangidos por um regime especial 

de comparticipação, são geralmente classificados como MSRM restrita e desta forma, não 

disponíveis no circuito de farmácia comunitária, com necessidade de estreito 

acompanhamento farmacoterapêutico ou extremamente onorosos. Estas situações 

particulares são avaliadas individualmente pela Comissão de Farmácia e Terapêutica 

(CFT) e a dispensa gratuita dos medicamentos para um doente específico aprovado pelo 

Conselho de Administração (CA) do hospital. São exemplos destas situações excecionais 

os medicamentos para o tratamento da Hipertensão Pulmonar (sildenafil, bosentano, 

macitentano, iloprost, riocioguat) medicamentos para o tratamento de doenças 

oncológicas (abiraterona, anastrozol, bicalutamida, capecitabina, ceritinib, ciproterona, 

crizotinib, dasatinib, enzalutamida, erlotinib, estramustina, hidroxiureia, imatinib, 

https://dre.tretas.org/dre/1198139/decreto-legislativo-regional-20-2015-A-de-17-de-agosto
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lapatinib, letrozol, leuporrelina, megestrol, tamoxifeno), medicamentos para o tratamento 

de doenças do tecido conjuntivo (micofenolato de mofetilo, em utilização off label), entre 

outras.  

O planeamento familiar embora alocado primordialmente às unidades de saúde de 

ilha, também é abrangido pela Farmácia de Ambulatório, que efetua a dispensa de 

dispositivos médicos (DIU) e medicamentos (Etonogestrel implante) cuja aplicação é 

realizada por profissionais de saúde especializados.    

A dispensa de terapêutica inicia-se sempre com a validação da prescrição médica, 

seguindo-se uma análise do perfil farmacoterapêutico, por forma a ser avaliada a adesão 

à terapêutica e uma sucinta entrevista para se inferir sobre outros problemas relacionados 

com os medicamentos, nomeadamente RAMs. A deteção de problemas com a adesão 

terapêutica e/ou suspeita de RAMs é reportada ao médico assistente do doente. A 

cedência da terapêutica deve ser sempre acompanhada por toda a informação necessária, 

seja escrita ou oral. Aquando da dispensa, o doente deve rubricar o comprovativo de 

dispensa da terapêutica para sua responsabilização, sendo esta uma prática corrente 

essencialmente para as situações cuja terapêutica é extremamente onorosa para a 

instituição. 

Na Farmácia de Ambulatório a terapêutica é dispensada para um período de 30 

dias. Nas situações em que o doente necessita dos medicamentos para um período de 

tempo superior a 30 dias, deverá efetuar um pedido, em modelo próprio, para autorização 

superior. Nestas situações, caso o montante da terapêutica pretendida seja igual ou 

inferior a 100€ a aprovação é efetuada pela Diretora dos Serviços Farmacêuticos, caso 

superior, a aprovação é efetuada pelo Conselho de Administração.  

No atendimento farmacêutico na Farmácia de Ambulatório é realizado, desde 

2016, uma consulta farmacêutica para a hepatite C. Esta consulta, embora não 

regulamentada na instituição, foi organizada para uma melhor gestão da terapêutica para 

o tratamento desta patologia, cujos custos são extremamente elevados para a RAA, 

colocando estes fármacos no topo da análise ABC das instituições hospitalares. Existe um 

circuito especial para a gestão dos tratamentos para a hepatite C criado pelo Infarmed 

para os hospitais do SNS e das RAA. No Portal da Hepatite C os médicos introduzem a 

proposta de tratamento para cada doente bem como os dados clínicos necessários para a 

avaliação do pedido. O serviço de Infeciologia do HSEIT é responsável pelo tratamento 
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dos doentes co-infetados (VIH/VHC) e o serviço de Gastroenterologia é responsável pelo 

tratamento dos restantes doentes com hepatite C. Os pedidos introduzidos no Portal da 

Hepatite C são avaliados pela Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), com base na 

norma de orientação clínica (NOC) nº 011/2012 de 16/12/2012, atualizada a 30/04/2015 

[3], e posteriormente pelo Conselho de Administração (CA) do HSEIT. Se aprovados, 

estes pedidos são encaminhados ao Infarmed para conhecimento e contratualização. 

Como os protocolos de aquisição de medicamentos na RAA são efetuados pela Saudaçor 

(empresa que se destina ao planeamento e gestão do SRS), o Infarmed encaminha os 

pedidos aprovados à Saudaçor para emissão de número de compromisso, documento 

essencial para a elaboração do pedido de compra pelos Serviços Farmacêuticos. A 

medicação é dispensada aos doentes na Farmácia de Ambulatório ao abrigo da Portaria 

nº114-A/2015 de 13 de Fevereiro[4]. Os medicamentos abrangidos são: Boceprevir; 

Peginterferão alfa-2a; Peginterferão alfa-2b; Ribavirina; Sofosbuvir; Ledispavir + 

Sofosbuvir. Na consulta farmacêutica para início de terapêutica é efetuado um 

questionário ao doente sendo recolhida toda a informação sobre terapêuticas 

concomitantes para avaliação do perfil farmacoterapêutico e pesquisa de potenciais 

interações, que comprometam o sucesso do tratamento. As dispensas da terapêutica são 

registadas pelos Serviços Farmacêuticos no Portal da Hepatite C. Findo o tratamento, o 

médico deverá inserir no portal os resultados do tratamento e da monitorização posterior. 

A dispensa da terapêutica para os IRC é muitas vezes articulada entre a Farmácia 

de Ambulatório e o Serviço de Diálise, devido às restrições de mobilidade e elevado 

tempo de permanência daqueles doentes na hemodiálise. Nestas situações, as prescrições 

médicas são enviadas para o Ambulatório, via sistema pneumático, validadas e os 

medicamentos posteriormente dispensados diretamente para o serviço de diálise para 

entrega aos doentes.  

Na Região Autónoma dos Açores aplica-se o princípio do prescritor pagador pelo 

que os doentes seguidos por esta instituição ou por médicos desta instituição deslocados 

em serviço, são da responsabilidade do HSEIT. Neste sentido, o HSEIT efetua a gestão 

da terapêutica cedida em ambulatório para os doentes das Ilhas Terceira, Graciosa e São 

Jorge, bem como alguns doentes das ilhas do Pico e Flores, seguidos pelas especialidades 

médicas do HSEIT. Existe uma estreita articulação entre a Farmácia de Ambulatório e os 

Centros de Saúde das ilhas de destino para o envio mensal da terapêutica aos doentes. As 

prescrições médicas dos doentes residentes noutras ilhas encontram-se arquivadas em 
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dossiers específicos para cada ilha, sendo os medicamentos corretamente identificados 

com o nome do doente a que se destina. Os medicamentos refrigerados são transportados 

em acondicionamento próprio (caixas de esferovite), sempre acompanhados de 

termoacumuladores, para garantir as condições ideias de temperatura. Nestas caixas para 

acondicionamento de medicamentos refrigerados é obrigatório a aposição de um aviso de 

“FRIO” de forma a alertar a transportadora e todos os intervenientes no processo de 

transporte. 

Durante as três semanas de estágio na Farmácia de Ambulatório tive a 

oportunidade de obter uma perspetiva completamente diferente da Farmácia Hospitalar, 

onde existe o contato com os doentes em ambulatório. Iniciei o estágio neste setor 

acompanhando a farmacêutica no aconselhamento e dispensa das terapêuticas aos 

doentes, apercebendo-me da importância do Ato Farmacêutico nas situações críticas de 

inicia e alteração da terapêutica, bem como no aconselhamento especializado e 

individualizado aos doentes e seus familiares/ cuidadores. O farmacêutico no 

ambulatório é igualmente um profissional de saúde imprescindível para apoio aos 

médicos e enfermeiros dos Hospitais de Dia como também a todos os médicos 

prescritores da consulta externa, com articulação com o ambulatório. A estreita e 

fundamental relação entre as três classes de profissionais de saúde que lidam 

diretamente com os doentes, médicos, farmacêuticos e enfermeiros, permite minimizar os 

erros de medicação, potenciando o sucesso dos tratamentos. Ao longo do tempo foi-me 

permitido acompanhar toda a preparação da medicação para as outras ilhas e ainda o 

participar no processo de gestão de stocks do armazém avançado, através da reposição 

de níveis semanal.  

Com o estudo e prática fiquei familiarizada com toda a medicação presente, 

tornando mais fácil a interpretação de receituário pressupondo facilmente a possível 

patologia presente. 

5.4. DISPENSA DE MEDICAMENTOS EM UNIDOSE 
O Decreto Legislativo Regional n.º 5/2011/A veio criar na Região Autónoma dos 

Açores (RAA) o regime de dispensa de medicamentos em unidose. Segundo o DLR, este 

regime foi criado com vista a alcançar melhores resultados em termos de saúde pública e 

de custo/benefício, que privilegiassem uma política mais racional do medicamento, 

adotando medidas que assegurem ao utente medicamentos de qualidade a um preço 
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reduzido e que, simultaneamente, permitam a redução das despesas, suportadas pelo 

sector público com a comparticipação de medicamentos. Este regime visa reduzir a 

despesa suportada pelos utentes, mediante a disponibilização da quantidade de 

medicamentos ajustada ao tratamento prescrito, atenuar o desperdício, resultante da 

inadequação das embalagens aos tempos de tratamento, e diminuir as despesas suportadas 

pelo Serviço Regional de Saúde, pela interação dos fatores relacionados com o 

aproveitamento inerente às economias de escala, que resultam na redução dos preços dos 

medicamentos em razão da sua aquisição em grandes quantidades, bem como no menor 

consumo resultante da disponibilização em dose única. 

Os Serviços Farmacêuticos (SF) dos dois hospitais da Região Autónoma dos 

Açores (RAA), Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira (HSEIT) e Hospital do Divino 

Espirito Santo (HDES), desde o ano de 2012 e ao abrigo da Portaria nº 10/12, de 25 de 

janeiro, dispensam medicamentos em regime de unidose aos utentes com episódio do 

Serviço de Urgência (SU) ou após alta médica na sequência de internamento. 

Excecionalmente, no caso dos utentes seguidos em consulta externa no hospital, a 

dispensa de medicamentos poderá ocorrer na impossibilidade de fornecimento pelas 

farmácias comunitárias, comprovada com a aposição de três carimbos das farmácias a 

referir “medicamento esgotado” e assinatura do farmacêutico. 

Os SF devem dispor de um farmacêutico responsável pela dispensa dos 

medicamentos em número suficiente para assegurar o serviço em permanência. No 

HSEIT, o serviço de venda em unidose é assegurado atualmente por um TDT e por um 

farmacêutico. O serviço de venda em unidose e a Farmácia de Ambulatório funcionam 

em espaços contíguos, para melhor gestão dos recursos humanos farmacêuticos. O 

horário de funcionamento do serviço de venda em unidose é nos dias úteis, das 9h00 às 

18h00, sem interrupção para almoço. 

Os medicamentos passíveis de dispensa no serviço de venda em unidose são 

aqueles incluídos no Formulário Farmacoterapêutico do HSEIT, que compreende os 

medicamentos do Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM) e as suas 

adendas de inclusão e exclusão. Existem ainda medicamentos em adenda ao Formulário 

Farmacoterapêutico do HSEIT para dispensa exclusiva pelo serviço de venda em unidose.  

Para que ocorra a dispensa de medicamentos em unidose deve existir prescrição 

médica de acordo com o modelo de receituário em vigor no Serviço Regional de Saúde e 
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devidamente validado pelas unidades de saúde. A prescrição é feita pela denominação 

comum internacional (DCI), seguida de dosagem, forma farmacêutica, frequência de 

administração e tempo de tratamento ou número de unidades prescritas, mediante os 

casos. Neste serviço não é possível a dispensa de medicamentos e/ou produtos de saúde 

sem que haja uma receita médica. 

A dispensa dos medicamentos deverá ser efetuada atendendo à dose, forma 

farmacêutica, frequência de administração e tempo de tratamento ou nº de unidades 

prescritas. O farmacêutico faz o cálculo das quantidades em dose unitária a dispensar ao 

utente.  

O serviço de dispensa de medicamentos em unidose destina-se essencialmente à 

venda do número de unidades do medicamento necessárias ao tratamento completo. Desta 

forma, quando a prescrição coincide com a quantidade disponível no acondicionamento 

primário e secundário de origem, será dispensada a embalagem prescrita. Caso a 

quantidade necessária para o tratamento completo seja diferente daquela existente no 

acondicionamento primário e secundário de origem, dever-se-á dispensar apenas as 

unidades necessárias, procedendo ao seu reacondicionamento. Nestes casos, o 

acondicionamento primário dos medicamentos deve conter, para além das menções 

exigidas pelo nº1 do artigo 105º do Decreto-lei nº 176/2006, 30 de agosto, a dosagem, 

lote e o prazo de validade, data da reembalagem (se aplicável), dosagem e data de validade 

após reembalagem (se aplicável). O acondicionamento secundário, em embalagem 

apropriada, é identificado com a designação da unidade de Saúde ou Farmácia e do seu 

Diretor do Serviço Farmacêutico, o nome do utente, DCI, dosagem, forma farmacêutica, 

posologia, duração do tratamento, lote e prazo de validade do medicamento dispensado e 

data da dispensa, devendo conter um exemplar ou cópia da última versão aprovada do 

folheto informativo.  

No ato de venda deve ser selecionado o organismo ao qual o utente pertence 

(Segurança Social ou ADSE) e a comparticipação devidamente aplicada. O preço máximo 

unitário de cada medicamento dispensado em unidose é igual ao menor preço unitário de 

todas as embalagens maiores comercializadas e comparticipadas da mesma substância 

ativa com a mesma dosagem e forma farmacêutica. No preço em unidose são considerado 

as centésimas. Os medicamentos dispensados estão sujeitos às regras de comparticipação 

aplicáveis ao mesmo medicamento quando dispensado em embalagens industrializadas. 



 

17 
 

O receituário é conferido por dois Farmacêuticos. O Farmacêutico confere o 

receituário dispensado pelo TDT e o receituário do Farmacêutico é conferido pelo 

Farmacêutico substituto da Farmácia de Ambulatório. A conferência deve ser efetuada 

através da listagem de vendas realizadas por utente. A verificação realiza-se confirmando 

o número da receita, data da receita, o nome do doente, o grupo prescritor (Venda em 

Unidose), serviço em que foi prescrito, organismo na receita para comparticipação, 

medicamento (DCI, dosagem, forma farmacêutica); número de unidades em unidose 

vendidas de acordo com a prescrição (informação na posologia) ou indicação do médico 

(por telefone), assinatura do utente e do TDT/Farmacêutico que efetuou a dispensa e o 

lote dispensado. A conferência deve ser finalizada com o abatimento na listagem das 

receitas conferidas e armazenamento no arquivo, agrupadas por subsistemas.  

O serviço de venda em unidose dispõe de um armazém avançado de 

medicamentos (AF02), promovendo uma melhor gestão dos stocks disponíveis. Existem 

duas caixas diferentes, uma para o TDT e outra para o Farmacêutico, para melhor gestão 

do fecho de caixa.  

Durante o período de estágio no serviço de venda de medicamentos em unidose, 

tive a oportunidade de contactar com os utentes, efetuar o atendimento e realizar a 

dispensa de alguns medicamentos. Por este meio, adquiri conhecimento sobre os 

procedimentos inerentes ao funcionamento deste serviço, bem como de toda a medicação 

pertencente ao FHNM e a aplicação do preço de venda dos medicamentos. Foi ainda 

possível acompanhar o sistema de gestão de stocks do armazém avançado, na sua 

reposição por níveis semanal. 

6. DISPENSA DE HEMODERIVADOS 
 Os medicamentos hemoderivados exigem um circuito especial de distribuição por 

forma a dar cumprimento ao Despacho Conjunto nº 1051/200 (2ª série), de 14 de 

setembro, que regula o registo de medicamentos derivados do plasma. A necessidade de 

existir um circuito especial diferenciado para estes medicamentos deve-se à natureza dos 

mesmos que, por serem derivados do plasma humano, acarretam riscos biológicos, sendo 

necessário à sua libertação de lote que se façam acompanhar por um certificado de análise 

de segurança, emitido pelo Infarmed - CAUL (Certificado de Autorização de Libertação 

de Lote).  
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 O circuito dos medicamentos hemoderivados no HSEIT é sempre gerido por um 

farmacêutico. Aquando da receção e conferência dos hemoderivados rececionados é 

necessário o registo e arquivo do CAUL que acompanha o medicamento. Nos casos em 

que o hemoderivado é refrigerado, a sonda de identificação da temperatura, que 

acompanha os medicamentos, é devolvida ao titular de AIM em acondicionamento 

próprio, com o registo da data, hora de receção do medicamento e farmacêutico que 

rececionou, para controlo das condições de temperatura ideais no processo de transporte. 

Todos os medicamentos hemoderivados são armazenados nos Serviços Farmacêuticos, 

em zonas segregadas, excetuando-se o plasma humano, que por ser necessário a 

congelação para o seu armazenamento, é acondicionado no Serviço de Sangue, onde é 

igualmente dispensado. 

 A distribuição dos hemoderivados é realizada mediante prescrição e registo em 

modelo próprio - Modelo nº 1804 da Imprensa Nacional da Casa da Moeda (INCM) – 

sendo este um modelo autocopiativo, contendo a via Farmácia e a via Serviço. Este 

modelo permite a rastreabilidade do medicamento dispensado. Os médicos efetuam a 

prescrição neste modelo (quadros A e B) e enviam a prescrição para os SF, onde é 

registado o(s) lote(s) do medicamento dispensado e assinado por um farmacêutico 

(quadro C) e pelo assistente operacional que levanta o medicamento. A via Farmácia fica 

arquivada nos SF enquanto a via Serviço segue com o medicamento, para registo pelos 

enfermeiros, da administração do medicamento (quadro D). Esta via Serviço fica 

arquivada no processo clinico do doente.  

 Todos os medicamentos hemoderivados são dispensados com aposição de uma 

etiqueta do doente, para minimização de erros com a sua administração e facilitando a 

gestão das devoluções das unidades não utilizadas. Mensalmente é efetuado um 

inventário dos hemoderivados nos Serviços Farmacêuticos, para gestão de stocks. 

7. DISPENSA DE ESTUPEFACIENTES E PSICOTRÓPICOS 
 Os estupefacientes e psicotrópicos são medicamentos que apresentam um circuito 

especial de aquisição, armazenamento e distribuição, por imposição legal e pelas suas 

propriedades farmacológicas, cujo uso abusivo traduz-se num comportamento de alto 

risco para a saúde de quem o pratica devido ao risco de dependência física e psíquica, 

bem como os riscos de sobredosagem. A utilização de medicamentos psicotrópicos e 

estupefacientes é efetuada de acordo com a legislação vigente (Decreto-Lei nº 15/93, de 
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22 de janeiro, Decreto Regulamentar nº 61/94, de 12 de outubro e Portaria 981/98, de 8 

de junho) que também define quais as substâncias estupefacientes e psicotrópicos sujeitas 

a controlo. 

  A aquisição de estupefacientes e psicotrópicos é efetuada através de uma 

encomenda ao fornecedor, sendo necessário o preenchimento do anexo VII - Modelo nº 

1506 distribuído pela INCM – sua assinatura pelo farmacêutico e carimbo dos Serviços 

Farmacêuticos. No caso das Autorizações de Utilização Especial (AUE), tem de se enviar 

a respetiva autorização do Infarmed. 

 A receção e conferência dos estupefacientes e psicotrópicos no HSEIT é realizada 

por um farmacêutico. O registo do movimento de entradas e saídas de substâncias e suas 

preparações compreendidas nas tabelas I, II, III e IV, com exceção da IIA, anexadas ao 

Decreto-Lei 15/93, de 22 de janeiro [5], com retificação a 20 de fevereiro, deve ser 

efetuada em modelo próprio do INCM, o anexo V. O registo do movimento de entradas 

é realizado a vermelho no Anexo V e assinado pelo farmacêutico. 

 Os medicamentos estupefacientes encontram-se armazenados em local restrito e 

no interior de um cofre, acessível apenas aos farmacêuticos. Os medicamentos 

psicotrópicos encontram-se armazenados em local restrito, acessível pelos farmacêuticos 

e TDT, dado que os mesmos podem ser dispensados individualmente e diariamente em 

dose unitária. 

 Nos Serviços Clínicos existe um stock pré-definido entre os Serviços 

Farmacêuticos e o Serviço Clínico. Mediante prescrição médica, os enfermeiros 

procedem ao registo da administração destes medicamentos no anexo X - Modelo nº 1509 

(INCM), constituído por duas folhas em papel autocopiativo (original e duplicado). Para 

que ocorra a reposição de stock pelos Serviços Farmacêuticos é necessário que estejam 

preenchidos os campos relativos à identificação do medicamento, nomeadamente DCI, 

dosagem e forma farmacêutica, a assinatura e data pelos enfermeiros de todas as 

administrações, bem como assinatura do diretor de serviço ou seu legal substituto, em 

campo próprio. Estes anexos X são enviados para os Serviços Farmacêuticos, onde é 

registado o movimento de saída no anexo V, atribuído um número sequencial e assinado 

pelo farmacêutico (registo a azul ou preto). O farmacêutico deverá registar no anexo X o 

numero sequencial atribuído, a quantidade a dispensar, lote(s) e assinar o(s) campo(s) do 

anexo X atestando a sua receção e/ou entrega do medicamento. O assistente operacional 
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que receciona os medicamentos assina atestando que os recebeu, levando o duplicado do 

anexo X, para arquivo no Serviço Clínico. O registo do consumo do medicamento é 

efetuado no sistema informático, com saída para o Serviço Clinico requisitante (Consumo 

ao Serviço).  

 Excecionalmente são efetuados pedidos de extra-stock, para doente especifico. 

Nestas situações, é preenchido o cabeçalho do anexo X (DCI, dosagem e forma 

farmacêutico), o nome do doente a que se destina, sala/cama ou número do processo, 

quantidade a requisitar, assinatura e data por um enfermeiro e assinatura pelo diretor do 

serviço clinico ou seu legal substituto. Estes medicamentos são enviados para o Serviço 

Clinico com informação do doente a que se destinam e armazenados no cofre desse 

serviço para uso excecional por aquele doente. O registo da administração destes 

medicamentos é efetuado em diário clinico ou no duplicado do anexo X, enviado para o 

serviço quando da dispensa dos medicamentos extra-stock. O registo do consumo do 

medicamento é efetuado no sistema informático, com saída para o doente para o qual foi 

efetuada a requisição (Consumo ao doente). 

 É efetuado mensalmente o inventário dos medicamentos estupefacientes e 

trimestralmente o inventário dos medicamentos psicotrópicos, para o envio das listas de 

movimentos das substâncias estupefacientes e psicotrópicas à Secretaria Regional da 

Saúde.  

 Toda a documentação relativa ao circuito dos estupefacientes e psicotrópicos é 

armazenada nos Serviços Farmacêuticos pelo período de 5 anos. Os medicamentos cujo 

prazo de validade se encontra expirado são segregados em local apropriado e 

posteriormente inutilizados, mediante um Auto de Inutilização, no qual deverá estar 

presente o delegado de saúde. Esta prática ocorre no HSEIT anualmente ou bianualmente.  

 O circuito de distribuição de Cloridrato de Metadona na Ilha Terceira difere do 

circuito tradicional. A dispensa deste medicamento aos doentes é realizada pelo Programa 

Percursos. Ao HSEIT cumpre a gestão de stock do medicamento, procedendo á sua 

encomenda à Secretaria Regional da Saúde e sua distribuição para o Programa Percursos. 

Apenas para os doentes em programa de tratamento com metadona que estejam 

internados no HSEIT é que é efetuado a dispensa diária da terapêutica, utilizando-se para 

este efeito, modelos específicos, elaborados pelo HSEIT / Programa Percursos.  
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8. FARMACOTECNIA 
 A Farmacotecnia é o setor dos Serviços Farmacêuticos especializado na 

preparação de medicamentos estéreis e não estéreis, com qualidade, eficácia e segurança, 

para dispensa aos doentes no internamento (maioritariamente) e em ambulatório.  

 As preparações não estéreis visam fundamentalmente colmatar lacunas existentes 

no mercado face à inexistência de muitas formas farmacêuticas de determinados 

medicamentos adaptadas, por exemplo, às populações pediátricas e geriátricas.  

 As preparações estéreis realizadas no HSEIT incluem apenas a preparação de 

citotóxicos, para administração aos doentes oncológicos. 

 No setor da Farmacotecnia no HSEIT existe um farmacêutico responsável e 2 

farmacêuticos adjuntos, que o substituem na sua ausência. Em qualquer valência da 

farmacotecnia, é da responsabilidade de um farmacêutico a validação da prescrição 

médica e a validação final / libertação de lote bem como a monitorização de todo o 

processo de produção. 

8.1. PREPARAÇÕES NÃO ESTÉREIS 
 A preparação e manipulação de medicamentos estéreis e não estéreis deve cumprir 

as recomendações do Manual da Farmácia Hospitalar [6] ao abrigo da Portaria n.º 

594/2004, de 2 de junho [7]. As fórmulas magistrais são desenvolvidas fundamentando-

se nos procedimentos definidos. No HSEIT as fórmulas normalmente desenvolvidas são, 

os papéis medicamentosos através de formas sólidas como comprimidos e cápsulas; 

Soluções, suspensões e xaropes utilizadas em crianças, doentes com incapacidade em 

deglutir e idosos pela sua facilidade de administração. Para além das fórmulas magistrais 

são ainda desenvolvidas fórmulas de oficina baseando-se nos procedimentos do 

Formulário Galénico Português e Farmacopeia Portuguesa IX. As preparações não 

estéreis podem ser efetuadas com base em medicamentos ou utilizando-se matérias-

primas, rececionadas nos Serviços Farmacêuticos com ficha de segurança e certificado 

de libertação de lote. Toda a documentação associada ao laboratório é arquivada por um 

período de 5 anos, incluindo o registo do movimento das matérias-primas.  

 As preparações não estéreis são realizadas em sala específica, designada como 

Laboratório. No HSEIT, o Laboratório encontra-se dividido por uma zona de preparações 

não estéreis líquidas e uma zona de preparações não estéreis sólidas.   
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Paras as preparações não estéreis encontra-se escalado a tempo parcial um TDT. 

O farmacêutico responsável ou um dos seus substitutos encontra-se igualmente escalado 

para este setor, a tempo parcial. 

 Para a preparação de medicamentos é necessária uma prescrição médica interna 

ou em modelo de receita médica validado, contendo informação sobre o doente a que se 

destina, a DCI, dosagem, posologia a instituir e forma farmacêutica pretendida. A duração 

prevista do tratamento é sempre questionada para efeitos de cálculo do número de 

unidades produzidas. Após validação da prescrição médica pelo farmacêutico, são 

efetuados os cálculos necessários e atribuído um número de lote à preparação 

(sequencial).  

 O TDT que efetua a preparação do manipulado preenche a Ficha de Preparação 

com a informação sobre a designação do manipulado, a(s) substância(s) ativa(s); 

excipiente(s); dosagem; forma farmacêutica; nº de lote atribuído à preparação; nº de lote 

e prazo de validade de cada constituinte; volume pretendido. Já existem no HSEIT fichas 

de preparação de medicamentos específicas para cada manipulado que contêm igualmente 

a técnica de preparação, o material e equipamento necessário, o prazo de validade do 

manipulado e informações sobre estabilidade e acondicionamento. 

  No final da manipulação, o TDT deverá rubricar todos os passos da técnica que 

foram realizados bem como proceder ao acondicionamento do manipulado, tendo 

particular atenção à compatibilidade dos materiais. O prazo de validade das preparações 

líquidas não aquosas deve corresponder ao tempo de tratamento e não ultrapassar os trinta 

dias, enquanto que o prazo de validade das preparações líquidas aquosas é de 14 dias, 

quando refrigeradas.  

 Para além dos manipulados destinados a um doente especifico é necessário 

proceder, rotineiramente, à preparação de manipulados para utilização por um serviço 

clínico, como por exemplo o ácido acético a 3% ou 5% para o serviço de ginecologia. 

Findo o prazo de validade destes manipulados é efetuada nova requisição interna do 

serviço, para reposição do stock. 

 Todas as preparações não estéreis efetuadas são validadas por um farmacêutico, 

antes da sua libertação de lote e dispensa ao doente / serviço. Posteriormente é dado o 

consumo das matérias-primas e/ou medicamentos, no sistema informático.  
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 Os manipulados atualmente mais realizados no Laboratório dos Serviços 

Farmacêuticos são a suspensão oral de carvedilol a 1% e os papéis medicamentosos de 

colesterol (para doentes específicos de ambulatório) e os bochechos compostos com 

nistatina, utilizados profilaticamente nos doentes oncológicos, para as estomatites. 

8.2. REEMBALAGEM 
 A reembalagem é considerada uma preparação não estéril na medida em que 

ocorre a manipulação dos medicamentos. Esta operação é efetuada para as formas 

farmacêuticas sólidas – comprimidos e cápsulas. A inadaptação de grande parte dos 

acondicionamentos primários à dose unitária constitui o fundamento para a necessidade 

de se proceder à reembalagem de formas farmacêuticas sólidas.  

 A validação do processo de reembalagem é da responsabilidade de um 

farmacêutico, sendo a gestão do processo efetuada por um TDT, a tempo parcial. O 

processo de reembalagem é efetuado ou acompanhado por um assistente operacional, que 

procede igualmente ao armazenamento final das unidades reembaladas. A cada processo 

de reembalagem é atribuído um número de lote, sequencial. 

 Os Serviços Farmacêuticos possuem duas máquinas de reembalagem, a Medical 

Packing Inc. Unit Dose Systems (manual) e a Autopharm (semi-automática).  

 São reembalados na máquina manual os medicamentos com baixa rotatividade, 

sendo o reembalamento efetuado com a forma farmacêutica sólida no blister de origem 

(cortado individualmente por um assistente operacional), atribuindo-se o mesmo prazo de 

validade do medicamento reembalado ao do medicamento de origem. Esta operação é 

efetuada para as formas farmacêuticas sólidas cujo blister não se encontra adaptado à dose 

unitária, com a informação unitária sobre DCI, lote e prazo de validade. É inserido no 

sistema informático a informação necessária sobre o medicamento e rótulo e o processo 

de reembalagem é efetuado manualmente por um assistente operacional. 

 Na Autopharm, cujo processo de reembalgem é semiautomático, são reembalados 

todos as outras formas farmacêuticas sólidas. Neste processo de reembalagem são 

primeiramente desblisterados todos os comprimidos/cápsulas com acondicionamento 

primário em blister, por um assistente operacional. As formas farmacêuticas sólidas 

acondicionadas em frascos encontram-se prontas para reembalagem. Os comprimidos / 

cápsulas são colocados na Autofarm, sendo a informação sobre o medicamento e o rótulo 
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gerida no sistema informático. Após a ordem de reembalegm, todo o processo é efetuado 

pela máquina. O prazo de validade dos medicamentos reembalados é de 6 meses para as 

formas farmacêuticas intactas e 3 meses para as formas farmacêuticas fracionadas 

(metades). 

 O rótulo dos medicamentos reembalados contem informação sobre DCI, forma 

farmacêutica, dosagem, titular de AIM, lote e prazo de validade. 

9. FARMÁCIA CLÍNICA 
 O papel do farmacêutico revela-se importante em situações de doentes 

polimedicados, doenças graves, onde muitas vezes existe uma necessidade emergente de 

validação de esquemas terapêuticos. Assim o farmacêutico demonstra o seu valor, junto 

da equipa de enfermagem e equipa médica do serviço, sendo primordial o estabelecimento 

de pontes entre todos os profissionais.  

A avaliação do doente é feita de forma individual, devendo ser traçado o perfil 

farmacoterapêutico, avaliar a possível ocorrência de reações adversas.  

No HSEIT existe um farmacêutico responsável por unidade tratamento, havendo 

unidades com visita médica organizada, semanalmente. Foi possível acompanhar todas 

as semanas a farmacêutica responsável pela unidade de Cirurgia Geral, onde esta 

realizava uma avaliação prévia do perfil farmacoterapêutico de todos os doentes para 

melhor discussão dos casos. Ao longo da visita e durante a avaliação de cada doente era 

avaliada a via de administração, dando sempre prioridade à via oral, seleção de terapêutica 

tendo presente o custo-efetividade, aplicação correta dos protocolos de antibioterapia, e 

administração do antibiótico adequado, recorrendo a avaliação TSA dos microrganismos. 

Durante as 8 semanas de estágio foi-me permitido estudar casos clínicos de doentes. 

Desde administração de medicamento off label; casos de interações medicamentosas; 

aplicação de protocolos de antibioterapia cirúrgica. 

Os casos estudados estão descritos no anexo I. 

10. FARMACOVIGILÂNCIA 
 O sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF) surgiu pelo Despacho Normativo 

nº107/92 de 27 de Junho, atualmente regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 128/2013 de 5 

de setembro. 
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 A Farmacovigilância tem como objetivo melhorar a qualidade e segurança dos 

medicamentos, através da deteção, avaliação de reações adversas a medicamentos.  

 O INFARMED é a entidade responsável pelo acompanhamento, coordenação e 

aplicação do SNF. Este, monitoriza a segurança dos medicamentos com autorização de 

introdução no mercado nacional, prevendo possíveis problemas relacionados com reações 

adversas a medicamentos e implementando medidas de segurança sempre que 

necessário1. 

 Todos os profissionais de saúde têm obrigação de enviar informação sobre reações 

adversas que ocorram com o uso de medicamentos, já que todos integramos a estrutura 

do SNF. Assim, sempre que ocorre uma reação adversa deve ser feito o registo no portal 

RAM.  

11. COMISSÕES TÉCNICAS 
 As comissões técnicas são instrumentos multidisciplinares encarregues de dar 

pareceres técnico-científicos e de recomendar normas/orientações ao corpo clínico e 

direção do hospital para organização de todas as matérias relacionadas com o uso racional 

do medicamento. 

 No HSEIT as comissões vigentes, às quais pertencem membros farmacêuticos, 

são a Comissão Farmácia e Terapêutica (CFT), o Programa de Prevenção e Controlo de 

Infeções e de Resistência aos Antibióticos (PPCIRA) e a Comissão de Ética.  

11.1. COMISSÃO FARMÁCIA E TERAPÊUTICA 
 Atualmente, as Comissões de Farmácia e Terapêuticas (CFT) das entidades de 

natureza hospitalar (hospitais, centros hospitalares e unidades locais de saúde) são 

regulamentadas por legislação recente (Despacho n.º 2325/2017). Segundo o Despacho 

as CFTs têm por missão propor, no âmbito das respetivas unidades de saúde, as 

orientações terapêuticas e a utilização mais eficiente dos medicamentos, no âmbito da 

política do medicamento, apoiadas em bases sólidas de farmacologia clínica e evidência 

da economia da saúde sobre custo-efetividade, monitorizando a prescrição dos 

medicamentos, a sua utilização e garantindo a todos os utentes a equidade no acesso à 

terapêutica. 
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 A Comissão de Farmácia e Terapêutica no HSEIT é paritária e constituída por três 

médicos, incluindo o substituto do Diretor Clínico e três farmacêuticos, incluindo o 

Diretor dos Serviços Farmacêuticos. As reuniões da CFT ocorrem com uma cadência 

quinzenal ou extraordinariamente, se necessário, para avaliação de pedidos de utilização 

de medicamentos muito urgentes. 

 A CFT é responsável pela elaboração e atualização do Formulário 

Farmacoterapêutico do HSEIT - arsenal terapêutico disponível no hospital - selecionando 

os medicamentos disponíveis para utilização na instituição. O Formulário 

Farmacoterapêutico do HSEIT encontra-se em elaboração, tendo como base o Formulário 

Nacional de Medicamentos (FNM) da Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica, 

sendo atualmente constituído pelos medicamentos incluídos no Formulário Hospitalar 

Nacional de Medicamentos (FHNM) e as sus adendas de inclusão e exclusão. Esta 

comissão é igualmente responsável pela avaliação individualizada de pedidos de 

utilização excecional de medicamentos, que não figuram no formulário de medicamentos 

do hospital, para doentes específicos. 

11.2. COMISSÃO ÉTICA 

 A Comissão de Ética é um órgão consultivo, multidisciplinar e independente, onde 

a sua atividade se rege pelas disposições constantes no Decreto-lei nº 97/95, de 10 de 

maio e pelo Decreto-lei nº 97/94, de 9 de abril. Esta comissão é constituída por um 

farmacêutico (Diretor dos Serviços Farmacêuticos), dois médicos da instituição, um 

jurista, um enfermeiro e um padre. 

 A Comissão de Ética tem como atribuições emitir pareceres sobre questões de 

ética no domínio da atividade do hospital e sobre os ensaios clínicos, promover a 

divulgação da bioética, por meio de pareceres ou conferências, zelar pelos padrões de 

ética por forma a garantir e proteger o respeito pela dignidade e integridade da pessoa 

humana.  

 No exercício das suas funções, atua com independência no que diz respeito aos 

órgãos de gestão e Conselho de Administração do hospital. 
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11.3. PPCIRA- PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLO DE INFEÇÕES 

E DE RESISTÊNCIA AOS ANTIMICROBIANOS 

 O Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 

Antimicrobianos (PPCIRA) foi criado na sequência do Despacho n.º 15423/2013. O 

PPCIRA é um órgão de assessoria técnica de apoio à gestão, articulando-se com vários 

departamentos, setores e serviços de forma a promover e a desenvolver condições para 

prevenção, controlo e vigilância da infeção associada aos cuidados de saúde. Os objetivos 

gerais deste programa são, assim, a redução da taxa de infeção associada aos cuidados de 

saúde, a promoção do uso correto de antimicrobianos e a diminuição da taxa de 

microrganismos com resistência a antimicrobianos. Nos hospitais da Região Autónoma 

dos Açores existe um grupo coordenador regional, que orienta as comissões de PPCIRA 

de cada hospital.  

 O PPCIRA do HSEIT é composto por membros nomeados pelo Conselho de 

Administração, nomeadamente, incluindo entre médicos, enfermeiros e técnicos, um 

farmacêutico. 

 Tem como missão desenvolver o plano em quatro vertentes: vigilância 

epidemiológica (processo, estrutura e resultado); elaboração e monitorização do 

cumprimento de normas e recomendações de boas práticas; formação e informação a 

profissionais de saúde, utentes e visitantes; consultoria e apoio [8]. 

 No HSEIT existem atividades básicas e primordiais a serem desenvolvidas, tal 

como o mapa microbiológico do hospital e implementação das regras de controlo de 

infeção. Ao longo do estágio fui acompanhando o membro do PPCIRA farmacêutico no 

desenvolvimento da aplicação do plano, tomando conhecimento da realidade no HSEIT 

deste setor e as dificuldades existentes. 

12. ENSAIOS CLÍNICOS 
 Os ensaios clínicos nas instituições hospitalares têm como finalidade o estudo dos 

efeitos dos medicamentos em fase experimental, na análise da eficácia e perfil de 

segurança. No HSEIT, os ensaios clínicos realizados foram ensaios clínicos de fase III. A 

realização dos ensaios clínicos é regulada a nível nacional pela Diretiva 2001/20/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 Abril. 

 A área dos ensaios clínicos é bastante reservada, sendo toda a equipa de 

farmacêuticos responsáveis por estes. Sendo da responsabilidade dos mesmos a gestão de 
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toda a documentação inerente aos ensaios em curso. Existindo muita burocracia a ser 

cumprida neste sector. 

 Atualmente, no HSEIT não existem ensaios clínicos a decorrer, pelo que não 

contatei com esta realidade. 

13. CONCLUSÃO 
 O estágio no HSEIT foi um processo de constante aprendizagem no qual integrei-

me numa equipa que me permitiu crescer tanto profissional como pessoalmente. Tive a 

oportunidade de aprender e exercer funções em todas áreas mencionadas ao longo do 

relatório, e participar nas visitas médicas da UT2 e UTC2 com estudo do perfil 

farmacoterapêutico de doentes que se encontram no anexo I. 

 Aprendi a trabalhar no sistema informático GLINT, sabendo hoje todo o processo 

de abatimento produtos, reposição de stock, pesquisa de produtos com a respetiva 

quantidade em stock, média gasta mensal e anualmente, a validação de prescrições, 

devoluções ao serviço, processo de encomendas entre outras atividades. 

 Tive ainda oportunidade de dar o meu contributo aos Serviços Farmacêuticos com 

a pesquisa e organização de forma sucinta de informação sobre a estabilidade à 

temperatura ambiente de todos os medicamentos do frio, que se encontra no anexo II, 

bem como auxiliei na pesquisa dos titulares dos medicamentos existentes nos Serviços 

Farmacêuticos. 

 Assim concluo que em todo o estágio estive em constante evolução, dediquei-me 

e exerci um pouco de todas as atividades do âmbito hospitalar. Esta experiência foi uma 

mais-valia para todo o meu percurso por permitir visualizar a gama de funções exercidas 

nesta área, onde dei o meu contributo e recebi uma panóplia de conhecimentos 

importantes para o futuro. 
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ANEXOS 

ANEXO I 

 CASO CLÍNICO 1 

Individuo do sexo feminino com 77 anos. Dirigiu-se à urgência por falta de ar e 

diminuição do débito urinário há cerca de 24 horas. Referiu que tinha esclerose múltipla, 

embora não estivesse medicada para tal, Insuficiência Cardíaca Crónica, Fibrilação 

Auricular crónica, tendo já tido um Enfarte Agudo do Miocárdio. Das análises realizadas 

à doente é de salientar o valor de creatitnina de 1.2 mg/dl, com uma Taxa De Filtração 

Glomerular (TGF) de 44 mL/min/1.73. Durante o episódio de urgência foi confirmada 

doença renal crónica agudizada. Foi internada na unidade de tratamento de nefrologia 

(UT1). 

Por necessidade, foi realizada uma Tomografia Computorizada (TAC) abdominal 

e pélvica. O contraste utilizado foi o Iobitridol (Xenetix 300®, solução injetável). É um 

meio de contraste uro-angiográfico iodado, hidrossolúvel, não iónico, de baixa 

osmolaridade utilizado em exames radiológicos (1). É eliminado por via renal (filtração 

glomerular sem reabsorção nem secreção tubular). Nos casos de insuficiência renal, 

produz-se uma eliminação renal heterótropa por via biliar. O Iobitridol é dialisável. Deve 

ser utilizado com precaução em casos de insuficiência renal e hepática. 

Em doentes renais a nefropatia induzida por contraste é um fator relevante a ter 

em consideração. A nefropatia induzida por contraste é caracterizada pelo aumento da 

creatinina sérica de 0,5 mg/dl ou 25% do valor basal nas primeiras 48 horas após 

administração do contraste. Relativamente à sua patogénese, entende-se que o 

agravamento da função renal seja devido à citotoxicidade direta do contraste e à 

vasoconstrição prolongada, que provoca a hipoxia medular. A sua incidência varia 

amplamente já que depende do grau de lesão renal aguda (3). As situações que obrigam a 

maior precaução são, nefropatia diabética, redução da perfusão renal por insuficiência 

cardíaca, hipovolémia ou instabilidade hemodinâmica, e possivelmente mieloma 

múltiplo. No entanto, deve ser sempre aplicado o protocolo de profilaxia de nefropatia 

por contraste [1]. 

Tal como já foi descrito, com a fim de prevenir o comprometimento da função 

renal, o protocolo deve ser instituído.  
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A utilização da Acetilcisteína é admitida pela maioria dos ensaios clínicos, já que 

parece diminuir a nefrotoxicidade dos meios de toxicidade através da sua capacidade 

antioxidante. Demonstra efeito vasodilatador diretamente nos vasos renais, melhorando a 

hemodinâmica renal. 

A comprovar a necessidade de implementar o protocolo os níveis de creatinina é 

de 1,16 no dia da TAC. Dois dias posteriores à TAC os níveis de creatinina eram de 1.10, 

tendo em atenção que o intervalo de referência é de 0.6-1.1 mg/dl. 

 

BIBLIOGRAFIA 
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 CASO CLÍNICO 2 

Individuo do sexo feminino de 80 anos com Insuficiência Renal Aguda, dirige-se 

ao serviço de urgência (SU) revelando agitação psicomotora, cefaleias, hipotensão e 

queixando-se de dor abdominal com 5 dias de evolução. Durante a sua permanência no 

serviço apresentou três dejeções de fezes com muco. Foi então recolhida uma amostra 

fecal para pesquisa de Antigénio de Clostridium difficile e de toxina A e B.  

A bactéria apresenta duas toxinas responsáveis pela sua virulência, a toxina A 

(enterotoxina) e a toxina B (citotoxina). Os níveis de toxina correlacionam-se com a 

gravidade da infeção. A toxina A causa inflamação, levando a secreção de líquido 

intestinal e lesão da mucosa intestinal. A toxina B é essencial para a virulência.  

A doente foi internada na unidade de Infeciologia, em área isolada. Com a 

confirmação do bacilo Gram-Positivo, foi também validada uma infeção do trato urinário 

(ITU) por Klebsiella Pneumoniae. Segundo o Teste de Sensibilidade de Antibióticos 

(TSA) a bactéria revelou-se sensível aos seguintes antibióticos: Nitrofurantoína; 

Meropenem; Ertapenem; Amicacina. Foi selecionado pelo médico o tratamento com 

Meropenem. 
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Depois de nove dias de internamento, a doente demonstrava-se apirética e 

hemodinamicamente estável, com fezes moldadas sem muco. Assim sendo, foi-lhe dado 

alta hospitalar. 

Regressou ao SU 7 dias depois por quadro de dejeções diarreicas, descrevendo-as 

pastosas sem muco ou sangue, acompanhada por dor abdominal com 24 horas de 

evolução, agitação psicomotora e períodos de desorientação. 

Foram pedidos exames bacteriológicos para Clostridium Difficile, comprovando-

se colite pseudomembranosa. Iniciou-se Vancomicina (125 mg/ 4-4 horas, por via oral) e 

Metronidazol (500 mg 8/8h, por via oral), no isolamento da unidade de Infeciologia 

(UT4). No decorrer do episódio de internamento foi realizada uma monitorização dos 

níveis séricos de Vancomicina (vale). A Vancomicina é um antibiótico glicopeptídico 

utilizado em infeções por gram-positivo. Através da monitorização das dosagens de 

Vancomicina é possível obter concentrações séricas adequadas e eficientes para o 

tratamento de infeções. A demonstração dos níveis séricos de Vancomicina, pode auxiliar 

na prevenção da toxicidade e correta dose e na manutenção adequada da concentração 

sérica terapêutica apoia-se na resposta terapêutica que é dependente da concentração de 

fármaco na corrente sanguínea e não da dose administrada. Desta forma, a 

Vancomicinemia permite planear e ainda, adequar as doses de cada paciente garantindo 

a segurança na terapia medicamentosa, diminuindo a nefrotoxicidade e aumentando a 

eficácia clínica do tratamento [1]. A sua administração não é aconselhável por via oral, 

havendo uma única exceção, nos casos de colite. A Vancomicina foi administrada por via 

oral, já que é esta a via indicada nos casos de colite pseudomembranosa. A ação da 

Vancomicina, quando administrada por via oral, é apenas no trato gastrointestinal, com 

absorção sistémica insignificante.  

Após dez dias de terapêutica cessou o tratamento, já que o estudo bacteriológico 

deu negativo. 

BIBLIOGRAFIA: 

 (1): Dombroski, V.; Silva, M.; Silveira, M. , “Monitoramento Terapêutico de 

Vancomicina Em Uma Unidade de Terapia Intensa”. Revista Médica da UFR (2005). 
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 CASO CLÍNICO 3 

 Individuo do sexo Masculino de 36 anos, casado. Deslocou-se ao Serviço de 

urgência (SU) por dor no hemotórax direito quando tossia, com hemoptise. Relatou tosse 

produtiva mucopurulenta desde há um mês com agravamento noturno desde há 2 dias, 

referindo hipersudorese noturna. Pico febril (40°C). Emagrecimento de 10 kg com 20 dias 

de evolução. Apresentava dor pleurítica como fator discriminador. Seropositivo, com 

terapêutica habitual: Raltegravir (Isentress®) - inibidor da protéase, e Abacavir + 

Lamitudina (Kivexa®) – inibidor não nucleósido da Transcriptase Reversa. Apesar de ter 

prescrição ativa e ser acompanhado pelo Infeciologista, não aderiu à terapêutica, pois a 

dispensa de medicação em ambulatório não era mensal, como o suposto. No ano anterior, 

foi sujeito a tratamento para Hepatite C com o Ledipasvir+ Sofosbuvir (Harvoni ®), com 

cura. Doente inserido no programa Percursos, Programa de Manutenção por Substituição 

Opióide, com Metadona na posologia de 19 mg/dia. No decorrer das consultas, assumiu 

consumo de Haxixe habitual.  

 Prosseguiu-se a colheita de expetoração e a isolamento do doente na unidade 

de Infeciologia.  

 A partir da pesquisa de Bacilos- álcool- ácido-resistentes (BAAR) foi 

possível diagnosticar Tuberculose Pulmonar pela sua positividade, apesar de não ser um 

diagnóstico definitivo. A sua efetividade dá-se pela identificação de bacilos de Koch (BK) 

de uma amostra biológica através baciloscopia (amostra de expetoração); lavado 

brônquico e lavado broncoalveolar. Os exames imunológicos a realizar são o teste 

tuberculínico e ensaios de libertação do interferão-gama, sendo o primeiro realizado neste 

hospital [1]. 

As análises bioquímicas e hematológicas realizadas encontram-se descritas na 

tabela abaixo. 

Tabela 3 - Análises bioquímicas e hematológicas do caso clínico 3. 

 Valor Intervalo de Referência 

Hemoglobina 12.3 g/dL 14.0-18.0 

Hematócrito 37% 40-52 

Creatinina 0.55 mg/dL 0.70-1.20 

Creatinaquinase Total 

(CK) 

208 U/L 30-200 
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Proteína C Reativa 56.8 mg/L <5 

 Fundamentado na análise da expetoração, foi comprovada a Tuberculose 

com o isolamento de Mycobacterium Tuberculosis, havendo sensibilidade para 

Rifampicina; Etambutol; Pirazinamida; Isoniazida e resistência à Estreptomicina.  

 A tuberculose é a única infeção oportunista transmissível de indivíduo a 

indivíduo, incluindo a imunocompetentes, sendo transmitida principalmente por via área. 

A infeção ocorre por inalação de gotículas que contenham os BK expelidos pela tosse, 

espirros e fala de uma pessoa ativa. Quando os BK atingem os alvéolos pela via 

respiratória são fagocitados por macrófagos alveolares, após passarem esta primeira linha 

de defesa, as micobactérias começam a multiplicar-se dentro dos macrófagos e difundem-

se para outras células. Existe também a possibilidade de migrarem para o sistema linfático 

ou circulatório e dessa forma aumentarem a carga bacteriana em poucas semanas.  

 O tratamento da Tuberculose consiste na combinação de fármacos anti-TB, 

onde o esquema terapêutico é sempre iniciado por Rifampicina, Etambutol; Isoniazida e 

Pirazinamida, nos primeiros dois meses e Isoniazida e Rifampicina nos quatro meses 

posteriores. 

 A Rifampicina está contraindicada em doentes com terapêutica retroviral, 

nomeadamente inibidores da Protease (Raltegravir). O fármaco induz a CYP3A4, o 

efluxo da bomba da glicoproteína P e ainda causa hepatotoxicidade. Em alguns casos 

demonstrou-se a diminuição dos níveis séricos do Raltegravir com inibidores de protéase. 

 Assim a Rifabutina é utilizada contra Micobacterium tuberculosis, 

encontrando-se indicada no tratamento da tuberculose multi-sensível. Desta forma se 

justifica o switch aplicado a este utente, de Rifampicina para Rifabutina . A Rifabutina 

não pertencia ao Formulário Farmacoterapêutico do hospital, tendo sido aprovada a sua 

utilização, pela CFT, para o doente em questão. 

 O doente ao longo do internamento foi acompanhado, realizando várias 

análises à expetoração onde durante 38 dias consecutivos a pesquisa de BAAR foi sempre 

positiva. No 39º dia a baciloscopia deu negativa. Tendo tido alta ao 43º dia de 

internamento. Durante a estadia no Hospital foi acompanhado por um psiquiatra, por 

comportamentos desadequados e sensibilizado para a importância da toma diária dos anti-

retrovirais. 
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CASO CLÍNICO 4 

 Individuo do sexo feminino de 50 anos com historial de gastrectomia 

subtotal radical com hemicolectomia direita alargada por adenocarcinorma gástrico com 

infiltração na parede do cólon, com complicação de fístula enterocutânea de baixo débito. 

Recorreu ao SU por dor e sinais inflamatórios na parede abdominal anterior com cerca de 

3 dias de evolução. Apirética e eupneica.  

 Iniciou terapêutica antimicrobiana empírica, no internamento de cirurgia 

geral (UTC2), com Cefoxitina. É um antibiótico Beta-Lactâmico, sendo implicitamente 

bactericida, de largo espectro para administração parentérica, a sua atividade 

antibacteriana resulta da inibição da síntese do mucopéptido da parede da célula 

bacteriana. Este antibiótico não é ativo na maioria das estirpes enterococci. A Cefoxitina 

é uma Cefalosporina de 2ª geração de largo espectro, indicada para aeróbios e anaeróbios. 

Utilizada principalmente em infeções abdominais e pélvicas como medida profilática e 

de tratamento. A maioria das infeções são mistas, incluem bactérias aeróbias, facultativas 

e anaeróbias, o que dificulta o isolamento e identificação. Dessa forma deverá ser 

implementada uma terapêutica empírica.  

 Foi realizada colheita do exsudado de pus do abcesso abdominal por aspiração, 

onde foram testadas para as seguintes estirpes variados antibióticos, de acordo com os 

Kits existentes. As bactérias são: Citrobacter freundii; Enterococcus faecalis; Klebsiella 

pneumoniae. O resultado do TSA está na tabela 4. Com o exame bacteriológico de cultura 

de sangue da veia periférica em anaerobiose e aerobiose, foi revelada negatividade para 

germes potencialmente patogénicos. 

Tabela 4 - Resultado da TSA da 1ª análise. 

Microorganismo/ 

Antibiótico 

Citrobacter 

freundii 

Enterococcus 

faecalis 

Klebsiella 

pneumoniae 
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Amoxicilina R S R 

Amoxicilina/ Ácido 

Clavulânico 

R  S 

Piperacilina/ Tazobactam S   

Cefuroxima S  S 

Cefotaxima S  S 

Ceftazidima S   

Gentamicina S  S 

Levofloxacina S S S 

Trimetoprim/ 

Sulfametoxazol 

S R S 

 

 Após sete dias de internamento foi realizada nova colheita, justificada com os 

picos febris da doente e por manter drenagens purulentas. As sensibilidades e resistências 

estão descritas na tabela 5. 

Tabela 5 - Resultado da TSA da 2ª análise. 

Microorganismo Citrobacter 

freundii 

Enterococcus 

faecalis 

Escherichia coli 

Amoxicilina R S R 

Amoxicilina/Ácido 

Clavulânico 

R  S 

Piperacilina/Tazobactam S  S 

Cefuroxima S  S 

Gentamicina S  S 

Levofloxacina S S S 

Trimetoprim/ 

Sulfametoxazol 

S R S 

 

 Por interpretação do TSA foi imposta terapêutica dirigida com a escolha de um 

antibiótico sensível às três estirpes. Assim foi imposta a Levofloxacina. A Levofloxacina 

insere-se no grupo de fluorquinolona de 3ª geração. 
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 Posterior à imposição de antibioterapia, foram realizadas análises sanguíneas onde 

foi revelada uma Hb de 8.9 mg/dL sem leucocitose, com PCR 116.4 e com transaminases 

elevadas.  

 Uma vez que as drenagens purulentas mantinham-se foi feita nova colheita ao 

abcesso abdominal. Foi demonstrado inúmeros cocos Gram positivos, com um exame 

cultural representado na tabela 6. 

Tabela 6 - Resultada da TSA para Gram positivos. 

Microorganismo Enterococcus 

faecalis 

Klebsiella 

pneumoniae 

Streptococcus 

intermedius 

Amoxicilina S R S 

Amoxicilina/ Ácido 

Clavulânico 

S S S 

Cefuroxima  R  

Cefotaxima  S  

Gentamicina  S  

Levofloxacina R S S 

Linezolide S   

Clindamicina   S 

Trimetoprim/Sulfametoxazol R S  

 

 Após verificação do TSA, a terapêutica introduzida voltou a ser analisada. Uma 

vez que as três estirpes apresentaram-se sensíveis à Amoxicilina + Ácido Clavulânico, a 

doente passou a fazer a Penicilina – Descalação. 

 Ao 21º dia de internamento o dreno continuava a revelar muco purulento. 

 Em todos os exames realizados aos exsudados da parede abdominal foi realizado 

o exame microbiológico que revelou ser negativo para Bacilos de Koch. 
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 ANEXO II 
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