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Resumo 

 

O presente relatório descreve as atividades desenvolvidas no estágio 

profissionalizante do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, no Hospital 

Privado da Boa Nova, pertencente ao grupo Trofa Saúde Hospital, em Matosinhos. 

O estágio representa a etapa final do curso. Este teve a duração de 2 meses, de 

Setembro a Outubro de 2017, e visava garantir uma formação adequada ao exercício 

farmacêutico em Farmácia Hospitalar, sendo este o primeiro contacto com a realidade 

profissional. O objetivo era adquirir conhecimentos na natureza prática, através do 

contacto com diferentes realidades profissionais nesta área e colocar em prática os 

conhecimentos teóricos adquiridos durante os 5 anos de cursos.  

Durante todo estágio o Dr. André Azevedo, Diretor Técnico dos serviços 

farmacêuticos, foi responsável pela orientação dos métodos de ensino e de 

aprendizagem. Durante as 2 primeiras semanas fui acompanhada também por uma 

colega que estava na reta final do seu estágio, e 1 semana em Setembro pela Dr.ª Nádia 

Varela, que substituiu o Dr. André Azevedo no seu período de férias. 

O farmacêutico nesta área tem como funções, das quais tive oportunidade de 

integrar: garantir a eficácia e segurança dos medicamentos; receção, armazenamento 

e distribuição dos medicamentos e produtos farmacêuticos (distribuição clássica e em 

dose unitária); preparação de medicamentos (fracionamento e reembalamento); 

informação de medicamentos e assegurar a terapêutica medicamentosa mais vantajosa 

para o doente, sendo a sua prática centralizada neste. Para a execução das atividades 

diárias, utilizam-se principalmente dois programas da Glintt®, o CPC e o PHC2014. 

Obtive conhecimento também acerca do modo de organização e funcionamento dos 

serviços farmacêuticos do hospital onde estagiei, do relacionamento deste com os 

vários profissionais de saúde (médicos, enfermeiro e técnicos), com o utente e entre as 

várias unidades do grupo Trofa Saúde Hospital.  
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Parte 1 

1. Trofa Saúde Hospital 

O Trofa Saúde Hospital (TSH) é um projeto global de saúde que integra uma vasta 

rede de unidades hospitalares privadas, servindo uma população superior a 2,5 milhões 

de habitantes.  

Este grupo apresenta como foque particular a região norte do país, apresentando 

várias unidades tais como: Alfena, Braga Centro, Braga Sul, Famalicão, Gaia, Maia, 

Matosinhos, São João da Madeira e Trofa.  

Cada unidade de saúde do TSH oferece uma vasta gama de serviços, tais como: 

Urgência de Adultos e Pediátrica 24 horas; Bloco Operatório; Unidades de Neonatologia 

24 horas; Maternidades com várias salas de parto; Medicina Física e Reabilitação; 

Consultas Externas (CEXT) com mais de 45 especialidades clínicas e um conjunto de 

diversos meios complementares de diagnóstico. 

Todos os hospitais da TSH são certificados pela Associação Portuguesa de 

Certificação - APCER (ISSO 9001-2008) e são compostos por um corpo clínico e de 

enfermagem próprio e exclusivo, disponibilizando formação contínua a todos os seus 

colaboradores [1]. 

 

1.1. Hospital Privado da Boa Nova 

O Hospital Privado da Boa Nova (HPBN) constitui a unidade da TSH em Matosinhos 

e é a unidade do setor privado no norte do país mais experiente a garantir total 

segurança 365 dias/ano na assistência à mãe e ao recém-nascido [2]. 

O HPBN situa-se na Rua Armando Vaz, 225-Perafita, 4455-421 Matosinhos. 

Apresenta bons acessos uma vez que se localiza próximo da A28 e é servido por 2 

autocarros disponíveis, da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto - STCP (linha 

508- Cabo do Mundo/ Boavista) e da Resende (linha 124- Lavra/ Porto (Cordoaria)) [3]. 

Esta unidade apresenta um serviço de urgência 24h/365 dias, com 9 especialidades, 

tais como: Análises Clínicas; Anatomia Patológica; Bloco de Partos; Bloco Operatório; 

CEXT programada; Exames Complementares de Diagnóstico; Genética Médica; 

Internamento e Unidade de Cuidados Intermédios, assim como uma oferta permanente 

de Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) neonatais e adultos. A equipa é liderada pelo 

Dr. Bento Bonifácio (Diretor Clínico) e Dr. Ricardo Rodrigues (Administrador) [2]. 
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2. Serviços Farmacêuticos 

Segundo o INFARMED, Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, 

I. P., os Serviços Farmacêuticos Hospitalares são o serviço que, nos hospitais, assegura 

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

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

investigação científica e de ensino [4]. 

A direção dos Serviços Farmacêuticos (SF) é obrigatoriamente assegurada por um 

farmacêutico. No HPBN este é assegurado unicamente pelo Dr. André Azevedo, Diretor 

Técnico (DT). A responsável pela coordenação e gestão dos SF do TSH é a Dr.ª Patrícia 

Moura, coordenadora dos mesmos e DT do Farmácia Central (FC), em Alfena.  

São funções dos SF Hospitalares: armazenamento de fármacos; gestão e controlo 

dos prazos de validade (PV); distribuição clássica; distribuição em dose unitária; 

distribuição em ambulatório; gestão de medicamentos sujeitos a controlo especial, tais 

como, estupefacientes, derivados do plasma, citotóxicos, extra-formulários e anti-

infeciosos; preparação e gestão de manipulados não estéreis e de manipulados 

estéreis/ citotóxicos; reembalagem; controlo dos gases medicinais e pesquisa 

bibliográfica (European Medicines Agency - EMA, Infomed, Prontuário Terapêutico, etc.) 

[6]. 

No HPBN os SF são constituídos pelas seguintes áreas funcionais, no que diz 

respeito a medicamentos, produtos farmacêuticos: 

 Receção e satisfação de pedidos; 

 Armazenagem, dividido por diferentes secções: comprimidos, ampolas, soluções 

orais, oftalmologia, otorrinolaringologia, anestesia, solutos e detergentes, 

imagiologia, dentária, nutrição, pomadas e cremes de aplicação tópica, pensos, 

fisioterapia, quimioterapia, vários, excedentes, soros, frigorífico e cofre; 

 Fracionamento e reembalamento; 

 Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU); 

 Informação. 

 

2.1. Horário de Funcionamento 

O horário de funcionamento dos SF no HPBN é das 9h às 18h, de 2ª a 6ª feira, com 

uma hora de almoço das 13h às 14h, sendo este o horário estabelecido durante os 2 

meses de estágio. 
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2.2. Recursos humanos 

Segundo a Ordem dos Farmacêuticos, o farmacêutico hospitalar integra uma vasta 

equipa multidisciplinar de saúde que trabalha nos hospitais, estando diretamente 

envolvido na aquisição e boa gestão dos medicamentos, preparação e distribuição pelos 

blocos e enfermarias, gerando a informação de natureza clínica, científica ou financeira 

que o sistema carece, especialmente na avaliação da inovação terapêutica e 

monotorização dos ensaios clínicos [5]. Deste modo, no HPBN, todas as sextas-feiras 

de manhã há uma reunião com os chefes de todos os departamentos presentes no 

hospital na qual se discute as temáticas com vista a otimizar os seus serviços.  

Os recursos humanos do HPBN são constituídos exclusivamente pelo Dr. André 

Azevedo, que me acompanhou durante os 2 meses de estágio. Durante 1 semana, 

semana de férias do Dr. André Azevedo, contactei com a Dr.ª Nádia Varela que o 

substituiu nesse período. 

 

2.3. Sistema Informático 

Na TSH todas as unidades hospitalares utilizam os mesmos programas de forma a 

haver a uniformizar a informação, sendo no total 3 os programas da Glintt® utilizados 

nos SF. 

Um dos programas utilizado no Sistema Informático (SI) do HPBN é o Glintt® – 

CPC HS (HealthCare Solutions). As suas principais utilizações são a gestão de stocks 

de todas as unidades dos hospitais, satisfação e criação de pedidos, gerar mapa dose 

unitária, validar prescrições médicas, consulta de débitos e de produtos, emissão de 

listagens, entre outros. É através deste programa que realizamos a maioria das 

atividades diárias (Anexo I). 

O segundo programa utilizado é o PHC2014, utilizado para a emissão de guias de 

transporte. Estas guias são legalmente obrigatórias anexar durante o transporte dos 

medicamentos (Anexo II). 

Durante o estágio tive a oportunidade de contactar com os programas, sendo que 

no primeiro mês foi meramente observacional, e no segundo mês tive a oportunidade 

de realizar as tarefas de forma autónoma tais como: satisfazer pedidos; gerar mapa 

dose unitária; debitar medicação unidose e emitir guias de transporte, permitindo obter 

alguma experiência relativamente à utilização destes dois programas.  

O terceiro programa utilizado é o Intranet, que é apenas utilizado na Farmácia 

Central (FC) em Alfena, pela Dr.ª Patrícia Moura, responsável pela realização das 

compras que depois são distribuídas pelos vários hospitais. Cada unidade faz o pedido 

dos medicamentos que necessita, no CPC, e de seguida o pedido geral é efetuado 

através deste programa na FC. 
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3. Cronograma das atividades realizadas 

a) Diário 

Manhã 

- Verificar se houve levantamento de medicação na farmácia e debitar; 

- Validar prescrições médicas; 

- Receção, conferência e armazenamento de encomendas. 

Tarde 

- Validar prescrições médicas e preparar malas unidose para Internamento 1 e 

2, UCI e/ou Unidade de Cuidados Intermédios; 

- Conferência de faltas de débitos no Internamento. 

 

b) Segunda-feira 

Manhã 

- Debitar medicação unidose do fim-de-semana, segundo as altas clínicas; 

- Satisfazer pedido de soros do Bloco Operatório e Endoscopia; 

- Gerar e satisfazer pedido medicamentos/embalagens vazias/soros da Urgência. 

Tarde 
- Gerar e satisfazer pedido medicamentos/embalagens vazias/soro do 

Internamento 1 e 2. 

 

c) Terça-feira 

Manhã 
- Gerar e satisfazer pedido medicamentos Bloco Operatório e Endoscopia; 

- Satisfazer pedido para o TSH da Maia. 

Tarde - Inventário aos serviços e controlo dos PV. 

 

d) Quarta-feira 

Manhã 
- Gerar e satisfazer pedido medicamentos de Hemodinâmica; 

- Satisfazer pedido das CEXT. 

Tarde - Satisfazer pedido de Esterilização, Imagiologia e Medicina Dentária. 

 

e) Quinta-feira 

Manhã 
- Receber e guardar soros; 

-Satisfazer pedido medicamentos/embalagens vazias/soros da Urgência. 

Tarde 
- Gerar e satisfazer pedido medicamentos/embalagens vazias/soro do 

Internamento 1 e 2 

 

f) Sexta-feira 

Manhã 

- Reunião de alinhamento operacional; 

- Gerar e satisfazer pedido medicamentos Bloco Operatório e Endoscopia; 

- Repor estupefacientes do Bloco Operatório. 

Tarde 
- Preparar malas unidose para sexta-feira e fim-de-semana, e debitar apenas a 

medicação de sexta-feira. 



5 
 

A reposição da UCI é feita apenas quando há doentes, altura em que se é enviado 

um pedido para os SF para ser satisfeito e entregue no serviço. 

 

4. Gestão dos Produtos Farmacêuticos 

4.1. Seleção e Aquisição 

A seleção dos medicamentos é articulada pelo Departamento de Compras/ FC, 

através de um concurso anual, no qual são escolhidos os fornecedores. 

Relativamente à aquisição, os farmacêuticos responsáveis pelas unidades fazem 

um pedido semanal, na quinta-feira à tarde, através do programa CPC, baseado em 

stocks ideais pré-definidos para 1 semana. Estes pedidos são rececionados e 

analisados pela farmácia coordenadora, a FC, que faz um pedido único pelo Intranet. 

Este pedido é rececionado pelo departamento de compras que despoleta a encomenda 

ao fornecedor, num prazo de 24 horas [7].  

No caso dos soros, por uma questão de logística, a encomenda é feita 

quinzenalmente e estes são entregues diretamente, pelo transportador, a cada SF.  

A encomenda de medicamentos benzodiazepinas, psicotrópicos e estupefacientes 

é realizada de forma mensal, na primeira semana de cada mês, segundo stocks ideais 

previamente definidos pelo farmacêutico DT de cada unidade consoante os consumos 

mensais dos mesmos. Este pedido é feito informaticamente, sendo de seguida 

preenchido do Anexo VII, Modelo nº1506 do Imprensa Nacional – Casa da Moeda 

(INCM), no qual consta todos os medicamentos que serão encomendados para esse 

mês (Anexo III). A numeração do anexo é feita de forma subsequente e os 

medicamentos são requisitados à FC do grupo TSH. Após descrição de cada 

medicamento com código interno, forma farmacêutica, dosagem e quantidade pedida, 

o DT ou farmacêutico responsável assina a requisição e coloca o número de inscrição 

na Ordem dos Farmacêuticos, carimbando o original e o duplicado com o carimbo da 

unidade em questão. Por uma questão de controlo, é fotocopiado o anexo e arquivado 

até receção do original [12]. 

Relativamente aos dispositivos médicos (DM), estes são encomendados pelo 

enfermeiro. 

 

4.2. Receção, conferência e devolução 

Os medicamentos e produtos farmacêuticos entregues pelo transportador, no 

momento da receção, são colocados na área delimitada e identificada com a indicação 

“Receção de material”. 
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As encomendas recebidas devem ser conferidas, diretamente, na zona de receção. 

Em todos os produtos é verificado: 

 Destinatário da encomenda; 

 Produto recebido: designação, dosagem, forma farmacêutica, quantidade, PV e 

estado de conservação; 

 Aspeto físico dos volumes e dos seus conteúdos, quanto à integridade, 

embalagem e rotulagem; 

 Guias de transporte: verificado se os produtos recebidos estão presentes e nas 

quantidades corretas na respetiva guia de transporte. Após conferência as guias 

são arquivadas em local próprio; 

 Produtos com condições especiais de armazenamento: no caso da receção de 

produtos que necessitem de condições especiais de armazenamento é 

assegurado se as mesmas foram cumpridas durante o transporte (ex. 

medicamentos que necessitam de refrigeração devem ser transportados em 

cadeia de frio) [8]. 

Relativamente às benzodiazepinas, psicotrópicos e estupefacientes, o DT ou 

farmacêutico responsável deve conferir as quantidades recebidas de cada 

medicamento, com as quantidades descritas no Anexo VII - modelo nº1506 do INCM e 

na guia de transferência, de forma a comprovar o correto envio das mesmas. Deve, 

também, assegurar que o transporte foi realizado nas melhores condições, para 

assegurar a integridade da medicação. De seguida, deve registar em ficheiro próprio 

(ficheiro excel) todas as entradas/ compras destes fármacos na data em questão, 

colocando no local apropriado a sua rúbrica e, finalmente, a quantidade atual de cada 

medicamento (Anexo IV). Após este registo, o DT ou farmacêutico responsável deverá 

confirmar fisicamente os stocks de forma a compará-los com os stocks informático [12]. 

Quando aos medicamentos citotóxicos, o transporte destes é efetuado em malas 

fechadas específicas para o transporte de preparações de medicamentos 

antineoplásicos e devidamente identificadas com o símbolo de “Material Citotóxico”. 

Estas dispõem de monitorização de temperatura [15]. 

Quando é detetada uma anomalia na encomenda, os produtos são identificados 

como produtos não conformes e devolvidos à FC, que avalia a necessidade de 

devolução. Quando é decidida uma devolução a FC contacta o fornecedor, procedendo-

se à elaboração da respetiva nota de devolução [8]. 
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4.3. Registo de entrada e armazenamento  

No HPBN, após conferência das encomendas, segundo os parâmetros acima 

descritos, as faturas dos soros, paracetamol 100mL e de medicamentos pedidos à 

Farmácia Comunitária Externa são digitalizadas e enviadas para a FC que efetua o 

registo de entrada dos produtos rececionados, em SI, com introdução do lote e PV de 

cada produto. Relativamente aos DM, o seu registo de entrada é efetuado pelo 

enfermeiro responsável pelo serviço clínico ao qual se destinam [8]. 

O armazenamento deve ser realizado, de forma a garantir as condições necessárias 

de espaço, luz, temperatura, humidade e segurança dos medicamentos, produtos 

farmacêuticos e DM. Desta forma, em todos os locais do hospital, onde possam estar 

acondicionados medicamentos ou outros produtos farmacêuticos, devem ser 

respeitados os seguintes procedimentos gerais: 

 Parâmetros de temperatura e humidade monitorizados e continuamente 

registados com sistema de alerta: Temperatura inferior a 25ºC, proteção da luz 

solar direta e humidade inferior a 60%; 

 Dimensões adequadas à instalação de suportes para armazenamento de 

medicamentos e/ou soluções de grande volume, como prateleiras e armários, 

para que nenhum produto assente diretamente no chão; 

 Os medicamentos e outros produtos farmacêuticos devem estar armazenados 

de forma ordenada, devidamente identificados e segundo ordem alfabética, em 

estruturas apropriadas e destinadas para esse fim; 

 Os medicamentos e outros produtos farmacêuticos devem estar armazenados 

segundo o princípio first expired, first out. 

No que diz respeito aos DM, devem ser garantidas as condições de armazenamento 

recomendadas pelo fabricante. Estas condições devem ser garantidas pelos 

enfermeiros nos serviços clínicos, com intervenção/ supervisão do farmacêutico 

responsável. 

Para produtos que as especificações técnicas ou legais o imponham devem ainda 

ser observados os seguintes procedimentos específicos: 

 Medicamentos termolábeis: armazenados em frigoríficos próprios, com sistema 

de controlo e registo de temperaturas (com sistema de alarme automático), com 

intervalo entre 2-8ºC, como por exemplo: dexametasona, fibrina humana, 

hialorunato de sódio, insulina, oxitocina, rocurónio, toxina botulínica, vacinas, 

entre outros. 
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 Medicamentos fotossensíveis: armazenados em embalagem apropriada (ex: 

proteção com folha de alumínio, como é o caso dos comprimidos efervescentes 

de acetilcisteína com aspartame) e colocados em local ao abrigo da luz; 

 Medicamentos benzodiazepinas, estupefacientes e psicotrópicos: armazenados 

em cofre com fechadura de segurança e prateleiras que permitam a arrumação 

dos medicamentos de forma correta (separados e rotulados), conforme descrito 

em procedimento próprio. 

No cofre dos SF do HPBN, figura 1 e tabela 1, encontram-se armazenados todos os 

medicamentos sujeitos a controlo, por ordem alfabética, segundo as tabelas do Decreto-

Lei n.º 15/93 [21]. 

 

Figura 1 - Cofre dos SF. 

 

Tabela 1 - Lista de benzodiazepinas/ estupefacientes armazenados no cofre dos SF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzodiazepinas/ Estupefaciente armazenados 
no cofre dos SF 

Alprazolam 
Bromazepam 

Diazepam 
Buprenorfina 
Fenobarbital 
Lorazepam 
Midazolam 
Oxazepam 
Zolpidem 

Alfentanil 
Clonazepam 

Cocaína 
Fentanil 
Morfina 
Petidina 

Remifentanilo 
Sufentanil 

Tapentadol 
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No HPBN, para além dos SF, no Internamento 1 e 2, Bloco Operatório, Urgência 

também existem cofres onde são armazenadas as benzodiazepinas, estupefacientes e 

psicotrópicos.  

Relativamente à área de armazenamento dos SF do HPBN, esta encontra-se dividia 

em várias zonas, como ilustrada nas figuras 2 e 3. 

 

Figura 2 - Disposição das várias secções dos SF (Parte I). 

Legenda: Soros (A), Cofre (B), Frigorífico (C), Solutos e detergentes (D), Imagiologia (E), 

Dentária (F), Nutrição (G), Pomadas e cremes de aplicação tópica (H), Pensos (I), Vários (J), 

Quimioterapia (K), Fisioterapia e excedentes (L), Soluções orais (M), Oftalmologia (N) e 

Otorrinolaringologia e anestesia (O). 

 

 

Figura 3 - Disposição das várias secções dos SF (Parte II). 

Legenda: Comprimidos (A) e Ampolas (B). 



10 
 

A monotorização de temperatura e humidade nos SF do HPBN são constantemente 

monitorizados, sendo o registo da responsabilidade do serviço de manutenção e o 

controlo da responsabilidade dos SF. Os registos detalhados dos termohigrómetros são 

enviados, semanalmente, aos SF, e devem de constatar todos os valores medidos bem 

como o gráfico resumo semanal. Após análise do mesmo, todos os picos devem ser 

justificados e analisados pelos SF. Esta verificação deve ser evidenciada por data e 

assinatura do farmacêutico responsável e os registos arquivados em pasta própria com 

a designação “Monitorização de temperaturas/verificados” [9]. 

 

4.4. Controlo de prazos de validade 

O controlo de PV dos medicamentos e produtos de saúde é de responsabilidade do 

farmacêutico. Relativamente aos DM, a responsabilidade é do enfermeiro coordenador 

da unidade hospitalar com intervenção e supervisão do farmacêutico responsável. 

Nos SF do HPBN o controlo de PV é efetuado mensalmente, de acordo com um 

plano anual, elaborado pelo farmacêutico DT. Trimestralmente são verificadas as 

validades de todos os medicamentos e produtos constituintes do stock da farmácia e 

efetuado o devido registo. Além disso, todos os medicamentos e produtos farmacêuticos 

que dão entrada nos serviços farmacêuticos são verificados antes de serem 

armazenados, sendo registados se o PV terminar no ano corrente. Estes registos são 

efetuados em formato digital (folha de excel). Todos os medicamentos e produtos 

farmacêuticos com validade inferior a 3 meses são identificados com etiqueta “Atenção 

Prazo de Validade a Terminar” [9]. 

Durante o estágio efetuei este controlo de PV do stock da farmácia, UCI, 

Internamentos, Bloco de Partos e Urgência.   

 

4.5. Distribuição 

A distribuição de medicamentos tem como objetivo: 

 Garantir o cumprimento da prescrição; 

 Racionalizar a distribuição de medicamentos; 

 Garantir a administração correta do medicamento; 

 Diminuir os erros relacionados com a medicação (administração de 

medicamentos não prescritos, troca da via de administração, erros de dose…); 

 Monitorizar a terapêutica; 

 Reduzir o tempo de enfermaria dedicado às tarefas administrativas e 

manipulação de medicamentos; 

 Racionalizar os custos com a terapêutica. 



11 
 

A distribuição de medicamentos e produtos farmacêuticos pode ser divida em: 

 Sistemas de distribuição clássica, onde é efetuada a reposição de stocks; 

 DIDDU, onde os medicamentos são distribuídos em doses individuais para um 

período de 24 horas, destinados a um doente específico; 

 Distribuição de substâncias controladas; 

 Distribuição em ambulatório [11]. 

 

4.5.1. Distribuição clássica 

Foi previamente estabelecido, entre o enfermeiro responsável e o farmacêutico, um 

stock fixo de cada serviço tais como, internamento, bloco operatório, urgência, 

imagiologia, fisioterapia e CEXT, baseado nas suas necessidades semanais.  

A reposição dos stocks é efetuada pelos SF, através do programa CPC (Anexo I), 

segundo o procedimento definido entre o farmacêutico e o enfermeiro responsável. No 

HPBN existem dias definidos para repor cada serviço, como indicado no cronograma. 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de repor o stock dos vários serviços. 

Quando há necessidade de medicamentos, extra stock ou por rutura de stock, fora 

do horário de funcionamento dos serviços farmacêuticos, o enfermeiro do serviço deve 

contactar o farmacêutico designado na escala de chamada existente para este efeito. A 

referida escala é elaborada, mensalmente, pelo coordenador de farmácia do grupo TSH 

[11]. 

4.5.2. Distribuição em dose unitária 

A DIDDU corresponde à dispensa, a partir da interpretação da prescrição por parte 

do farmacêutico, das doses de medicamentos necessários para cada doente, por um 

período de 24 horas, onde cada unidade é identificada pela Designação Comum 

Internacional (DCI), lote e PV. Apresenta várias etapas: 

 A prescrição médica, informática, em CPC, que é da responsabilidade do 

médico; 

 A interpretação da prescrição e elaboração do perfil farmacoterapêutico, que é 

da responsabilidade do farmacêutico; 

A conformidade da prescrição deve ser aferida pelo farmacêutico, nomeadamente 

no que diz respeito à obrigatoriedade de identificação da substância prescrita por DCI, 

dosagem, forma farmacêutica, posologia e adaptação terapêutica. A adaptação 

terapêutica deve ser avaliada em relação a: indicação do fármaco; dose; posologia; via 

de administração; interação medicamentosa e duplicação terapêutica. 
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No caso dos medicamentos antineoplásicos, e uma vez que a sua preparação é 

centralizada nos SF de Alfena, a interpretação e validação da prescrição é efetuada pelo 

farmacêutico responsável pela sua preparação [11]. 

No HPBN, esta preparação individual de cada doente é efetuada diariamente às 16h, 

através da emissão do mapa de dose individual diária (Anexo V), no CPC, sendo que à 

sexta é necessário preparar a medicação para sábado e domingo. 

No processo de DIDDU, quando um medicamento não é administrado por algum 

motivo e é devolvido aos SF, ocorre um processo denominado de estorno de saída. As 

causas dessa devolução podem contemplar: a não utilização do produto, uma vez que 

a prescrição pode prever que o uso somente será feito se necessário (SOS); a alta 

hospitalar; alteração da prescrição posterior à DIDDU ou ainda, o óbito. Nestes casos é 

necessário proceder à devolução informática da medicação por doente, e o 

medicamento é colocado no seu respetivo local de armazenamento, regularizando o 

stock informático [18]. 

 

4.5.3. Distribuição de substâncias controladas 

a) Distribuição de benzodiazepinas, psicotrópicos e estupefacientes 

A distribuição destas substâncias é efetuada segundo o descrito no procedimento 

interno de distribuição e controlo de estupefacientes, sendo que, existe a 

obrigatoriedade de registo em modelo próprio (Anexo X - Modelo nº1509 da Imprensa 

Nacional – Casa da Moeda, SA (INCM)), sempre que estas são administradas a um 

utente (Anexo VI)  [10]. 

Assim, no momento da administração, cada enfermeiro deve registar neste anexo o 

nome do doente, o número do processo, a quantidade administrada, rubricar e datar na 

folha correspondente ao medicamento utilizado. Quando a folha estiver completa, o 

diretor de serviço ou legal substituto (médico) deve confirmar as administrações de cada 

folha, assinando-a posteriormente no local indicado. De seguida, a folha devidamente 

preenchida e assinada deve ser entregue nos SF de cada unidade. 

O DT ou farmacêutico responsável deve aferir o correto preenchimento do anexo, e 

caso esteja tudo correto, confirma a quantidade fornecida no mesmo, com respetivo 

somatório, e assina na zona a si designada, após numeração subsequente da folha 

(consoante ficheiro excel). Deve também, no ficheiro excel, identificar cada requisição 

pelo seu número, indicando o medicamento em questão, a quantidade de saída, o 

serviço requisitante, rúbrica e atualizar o stock remanescente do mesmo no interior do 

cofre. 
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Posteriormente efetua a transferência informática da quantidade do medicamento 

em questão para o serviço requisitante, imprimindo a respetiva guia de transferência. 

De seguida, o DT ou farmacêutico responsável dirige-se ao serviço requisitante e 

entrega os medicamentos ao enfermeiro responsável que assina na zona do “Recebido 

por:” de cada anexo, comprovando a receção de psicotrópicos e estupefacientes 

arquivando em capa própria o duplicado de cada anexo. O original vem com o DT ou 

farmacêutico responsável para os SF, onde é arquivado juntamente com a guia de 

transferência em capa própria [12]. 

 

b) Distribuição de medicamentos derivados do sangue e plasma humano 

Os hemoderivados fazem parte deste grupo de medicamentos que, por serem 

produtos derivados do plasma humano, possuem risco biológico, exigindo assim, um 

circuito especial já que são passíveis de constituírem veículos responsáveis pela 

transmissão de certas doenças infeciosas via sanguínea [12]. 

A distribuição de medicamentos derivados do sangue e plasma humano deve ser 

sempre acompanhada do modelo nº 1804 do INCM, intitulado A “Medicamentos 

Hemoderivados –Requisição/ Distribuição/ Administração”, constituído por 2 vias, uma 

em que a Via Farmácia (original) é arquivada nos SF em dossier devidamente 

identificado e por ordem de requisição, e a Via Serviço (duplicado) é cedida ao Serviço 

Clínico requisitante, sendo anexado ao processo clinico do doente, por um enfermeiro 

(Anexo VII). 

O farmacêutico preenche apenas o Quadro C - “Registo de Distribuição”, numerando 

segundo a sequência, indicando o hemoderivado e respetiva dose, quantidade, lote, 

laboratório de origem e número de certificado, sendo que para este último é necessário 

consultar o site do INFARMED. 

Após preenchimento do modelo nº1804 pelo médico e pelo farmacêutico, o 

hemoderivado é enviado ao Serviço Clínico requisitante, sendo feita uma cópia do 

modelo que fica preservada em dossier próprio até que retorne aos SF a Via Farmácia, 

devidamente assinada pelo enfermeiro, sendo arquivada por um período de 5 anos [10]. 

No HPBN os hemoderivados utilizados são: a fibrina humana, a albumina e a 

imunoglobina anti-RH [14]. 

 

c) Sugamadex 

O Sugamadex – Bridion®, ilustrado na figura 4, é uma gama ciclodextrina modificada, 

sendo um Agente de Ligação Seletivo dos Relaxantes. No plasma, forma um complexo 

com os agentes bloqueadores neuromusculares rocurónio ou vecurónio, o que reduz a 

quantidade de agente bloqueador neuromuscular disponível para se ligar aos recetores 
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nicotínicos da junção neuromuscular. Isto resulta na reversão do bloqueio 

neuromuscular induzido pelo rocurónio ou vecurónio [13]. 

Como este fármaco, apesar de ser mais vantajoso como a reversão rápida do 

bloqueio, apresenta um custo elevado foi criada uma folha de justificação para a sua 

utilização por parte dos anestesistas (Anexo VIII). Nesse sentido só pode ser utlizado 

em doentes com obesidade mórbida, com dificuldade em intubar e ventilar, com 

patologias cardiovasculares/ respiratórias que limitam o uso de atropina e neostigmina 

ou com episódio respiratório crítico pós-operatório. 

 

Figura 4 - Sugamadex - Bridion®. 

 

4.5.4. Distribuição em ambulatório 

A distribuição em ambulatório possibilita aos doentes que não estejam internados, 

com patologias especificas, que tenham acesso à medicação. No HPBN os doentes de 

ambulatório na sua maioria apresentam patologias específicas como cancro da mama, 

cancro da próstata, cancro do pulmão e fibrose cística. 

O médico prescreve o medicamente e entrega a receita aos SF, que posteriormente 

irá fazer a encomenda do fármaco. Para cada doente existe um registo, em excel, com 

as datas a que deverão levantar a medicação. Cabe ao SF confirmar com o médico a 

continuação da terapêutica, bem como notificar os pacientes da data de levantamento 

da respetiva medicação [14]. 

 

4.5.5. Mala cardíaca 

No HPBN existe uma mala cardíaca, representada na figura 5, que contem vários 

fármacos apropriados para a cirurgia e para salvaguardar possível complicações que 

ocorram, sendo por isso preparada sempre que se realize uma cirurgia cardiovascular. 

Esta mala é prepara nos SF no dia anterior à da cirurgia, sendo entregue na UCI.  

A mala é composta por ácido aminocapróico (4 unidades), adenosina (2 unidades), 

adrenalina (15 unidades), aminofilina (2 unidades), amiodarona (10 unidades), cloreto 

de potássio 7,5% (20 unidades), cloridrato de labetalol (4 unidades), digoxina (4 
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unidades), dinitrato de isossorbito (12 unidades), dobutamina (2 unidades), dopamina 

(2 unidades), efedrina (5 unidades), gluconato de cálcio 10% (5 unidades), heparina (10 

unidades), lidocaína a 1% (4 unidades), fenilefrina (3 unidades), metoprolol (3 unidades), 

nitroprussiato de sódio (3 unidades), noradrenalina (4 unidades), papaverina (5 

unidades), propofol 2% (4 unidades), protamina (20 unidades), sulfato de magnésio 20% 

(4 unidades) e esmolol (4 unidades). 

Durante o estágio tive a oportunidade de preparar 6 malas cardíacas. 

 

Figura 5 - Mala cardíaca. 
 

5. Farmacotecnia 

5.1. Manipulados não estéreis 

Os manipulados não estéreis são produzidos na TSH em Alfena, na FC. Estes são 

preparados na hotte, segundo as boas normas do Formulário Galénico Português. O 

pedido destes manipulados é feito por todas as unidades da TSH, à segunda-feira. 

Todos os dados são registados na ficha de preparação do medicamento manipulado. A 

cada um é atribuído um lote e identificado a data de preparação e PV. 

Alguns dos manipulados requisitados pelo HPBN são: manipulado de ácido cítrico 

10%, manipulado de álcool a 50%, manipulado de ácido acético a 3% e 5%, manipulado 

de formol, entre outros. 

Durante o estágio não foi possível presenciar a preparação destes manipulados, no 

entanto tive a oportunidade de visitar a hotte onde são preparados, em Alfena, assim 

como observar como são realizados os registos na ficha de preparação. 

 

5.2. Citotóxicos 

A preparação de medicamentos antineoplásicos para administração parentérica é 

uma área muito importante da Farmácia Hospitalar. A sua manipulação requer 

procedimentos técnicos específicos e pessoal altamente especializado, para além de 

instalações e equipamentos próprios. 
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A preparação de medicamentos citotóxicos é efetuada de forma centralizada numa 

Unidade de Preparação de Medicamentos Citotóxicos, localizada nos SF do TSH de 

Alfena. Depois de preparados estes são armazenados em caixa fechada, ao abrigo da 

luz, humidade e/ou refrigerada, conforme as especificações de cada medicamento, 

devidamente identificada com um rótulo de “Atenção Citostáticos” e entregues no HPBN. 

A preparação e distribuição de medicamentos citotóxicos são realizadas de forma 

individualizada, de acordo com os protocolos de tratamento existentes. A preparação de 

um ciclo é realizada imediatamente antes do tratamento do doente, uma vez que estes 

medicamentos têm uma estabilidade reduzida, e apenas é iniciada se estiverem 

reunidas as seguintes condições: 

 Prescrição médica em SI, exemplificado na figura 6 (esquerda); 

 Validação da realização do tratamento, no próprio dia, por parte do farmacêutico 

e do médico. 

Na validação da prescrição oncológica, o farmacêutico começa por confrontar o 

diagnóstico com o protocolo prescrito. De seguida, são confirmadas as doses dos 

fármacos, calculadas de acordo com a superfície corporal, peso ou função renal do 

doente.  

Após a receção e validação, a medicação do ciclo oncológico, que vem em caixa 

fechada de Alfena, ilustrado na figura 6, é entregue diretamente ao enfermeiro do 

serviço de oncologia, responsável pelo tratamento do doente, assim como a respetiva 

medicação pré e pós terapêutica antineoplásica, separada antecipadamente pelo 

farmacêutico [15]. 

Nota: Exemplificação de uma prescrição médica para a terapêutica antineoplásica e medicação 

pré e pós tratamento e ilustração da caixa onde se encontra armazenada a medicação 

Figura 6 - Medicamentos citotóxicos. 
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antineoplásica (esquerda); Respetiva medicação antineoplásica, devidamente identificada 

(direita). 

 

Durante o estágio não foi possível presenciar a preparação destes medicamentos, 

no entanto tive a oportunidade de visitar a câmara de fluxo laminar onde são preparados, 

sendo vertical para medicamentos oncológicos e horizontal para antivíricos.  

  

5.3. Nutrição parentérica 

A nutrição parentérica é definida como o fornecimento de nutrientes vitais por via 

endovenosa. A nutrição parentérica torna-se necessária quando não é possível 

administrar os nutrientes por via oral/ entérica. 

As bolsas de alimentação parentérica são habitualmente aditivadas com 

suplementos vitamínicos lipossolúveis e hidrossolúveis e suplementos de minerais 

(oligoelementos). A aditivação de bolsas de nutrição parentérica implica a utilização de 

técnica asséptica, em câmara de fluxo laminar horizontal. Nos serviços clínicos e SF 

das unidades do TSH não estão reunidas estas condições. Desta forma, os suplementos 

não podem ser aditivados às bolsas de nutrição parentérica. A administração deve ser 

realizada por via intravenosa, em paralelo, com a bolsa de nutrição parentérica, de forma 

a garantir a segurança na utilização destes medicamentos [16]. 

 

5.4. Fracionamento e Reembalagem 

O fracionamento de comprimidos apenas é iniciado se não existir no formulário 

hospitalar do TSH uma dosagem alternativa, que permita cumprir a posologia prescrita 

pelo médico. A decisão de fracionar um comprimido deve ser tomada caso a caso, após 

consulta do resumo das características do medicamento e/ou o laboratório fornecedor. 

Nos SF das unidades do TSH o fracionamento de comprimidos é realizado apenas para 

o consumo do dia, de acordo com as prescrições existentes. 

A reembalagem de comprimidos é efetuada maioritariamente nos SF do TSH de 

Alfena, na zona de fracionamento, uma área específica exclusiva para o efeito. Nos SF 

do HPBN também é efetuado este procedimento, apesar de ser em menor quantidade, 

e é efetuado o fracionamento de comprimidos, exceto os de libertação prolongada. A 

zona de fracionamento e reembalagem deve de ser limpa e desinfetada corretamente. 

Após o fracionamento, cada medicamento reembalado tem de obrigatoriamente ser 

identificados com um rótulo onde conste a DCI, a dosagem, lote e PV da substância, 

como exemplificado na figura 7.  
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Figura 7 - Etiqueta exemplificativa de um comprimido fracionado. 

 

Este PV tem sempre em conta o PV inicial desse medicamento e não pode exceder 

os 6 meses, a partir do dia de fracionamento [17]. 

Durante o estágio tive a oportunidade de efetuar estes dois procedimentos. 

 

6. Gases Medicinais 

Segundo o artigo 3º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, do INFARMED, 

os gases medicinais (GM) entram na classificação de “medicamento” e define-se por 

gases medicinais (GM) os gases ou a mistura de gases, liquefeitos ou não, destinados 

a entrar em contacto direto com o organismo humano e que desenvolvam uma atividade 

apropriada a um medicamento, designadamente pela sua utilização em terapias de 

inalação, anestesia, diagnóstico in vivo ou para conservar ou transportar órgãos, tecidos 

ou células destinados a transplantes, sempre que estejam em contacto com estes [19 e 

20]. 

Consideram-se GM: 

 Oxigénio medicinal (O2); 

 Protóxido de Azoto medicinal (N2O); 

 Ar comprimido medicinal (ACM); 

 Dióxido de Carbono (CO2). 

As garrafas de GM encontram-se armazenadas numas instalações próprias no 

HPBN, no exterior do hospital e nos carros de urgência, presentes nos serviços de 

urgência, bloco operatório, internamento e outros serviços. O abastecimento destes 

gases deve ser garantido por 3 conjuntos de garrafas como fontes: primária, secundária 

e de reserva [20]. 

Os GM que são alvo de controlo nos SF pelo Dr. André Azevedo, no HPBN e TSH 

da Maia, são o O2 e o N2O, devido ao facto de conterem oxigénio e por serem os 

administrados aos doentes. Este controlo é feito através do registo do lote, PV, data de 

abertura, data de fim e data de saída. As guias de remessa são arquivadas num dossier 

próprio. 
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7. Autorização de comercialização de alergenos 

Segundo o INFARMED, “Medicamento alergénio” designa-se por medicamento 

destinado a identificar ou induzir uma alteração adquirida específica na resposta 

imunológica a um agente alergénio [19]. 

A autorização de utilização excecional de medicamentos (AUE) reveste-se de 

carácter excecional e carece de autorização prévia a conceder pelo INFARMED, ao 

abrigo do disposto no artigo 92.º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto, na sua 

atual redação, observados os requisitos e condições definidas no regulamento aprovado 

pela Deliberação n.º 1546/CD/2015, de 06 de Agosto. 

 Os requerentes devem, em regra, apresentar anualmente, durante o mês de 

setembro, um pedido único de AUE por medicamento considerado de benefício clínico 

bem reconhecido, para vigorar no ano seguinte", tal como estipulado pelo n.º 3 do artigo 

9.º da referida Deliberação [22]. 

Neste caso, no grupo TSH, devido a uma descontinuação do produto “Testes-Prick 

Diversos” em Portugal, e do novo fornecedor nacional apenas ter AUE prevista para 

2018, foi necessário pedir um requerimento de AUE, em Outubro de 2017, a um 

fornecedor fora do território nacional, em Espanha, para o presente ano. 

Deste modo foi preenchido um requerimento, segundo as orientações para a 

instrução de requerimentos de AUE de alergénios de fabrico industrial, no qual se pediu 

todos os alergenos da bateria. Estes devem de apresentar: 

 A mesma cadeia: Titular de Autorização de Introdução no Mercado (AIM) e país 

de AIM (se aplicável), fabricante e país de fabrico, expedidor e país expedidor, 

consignatário e alfândega; 

 O mesmo preço/unidade; 

 

Esse requerimento de AUE foi acompanhado pela: 

 Versão em Português e Espanhol dos respetivos certificados de AIM e RCM, 

com os números de registo de alergenos pretendidos devidamente assinalados; 

 Declaração da empresa titular de AIM ou de licença de fabrico e comercialização 

e/ou sua representante legal em Portugal [23]. 

Estes documentos foram enviados para o INFARMED, para se proceder à 

autorização de comercialização e utilização em território nacional dos medicamentos 

alergénios (Anexo IX). 
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8. Conclusão 

 

O estágio é um momento fundamental na vida de um estudante do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF) e tem uma grande importância no 

processo de formação profissional, uma vez que permite por em prática os 

conhecimentos adquiridos na faculdade e de fazer a ligação com o mundo de trabalho. 

Este estágio foi a minha primeira abordagem relativamente ao papel do farmacêutico 

no âmbito de Farmácia Hospitalar, e assim sendo permitiu criar uma imagem até agora 

desconhecida desta vertente. Apesar de o estágio ter tido uma duração de apenas 2 

meses, concluo que esta foi bastante enriquecedora e dinâmica, uma vez que tive a 

oportunidade de contactar com diversas áreas exercidas por um farmacêutico 

hospitalar, desde a receção de encomendas até ao seu armazenamento, assim como a 

validação de prescrições médicas, distribuição clássica e em dose unitária e 

farmacotecnia. Neste sentido percebi que o farmacêutico é crucial para que haja uma 

boa gestão dos SF do hospital, uma vez que se não existir esta boa gestão de 

funcionamento, irá repercutir para os restantes serviços do hospital, de forma direta ou 

indireta, tais como: bloco operatório e de partos, internamentos, CEXT, entre outros. 

Além disso o farmacêutico tem o papel fundamental de garantir aos doentes tratamentos 

mais seguros, eficazes e de qualidade, graças ao seu papel multidisciplinar de cuidados 

de saúde e diálogo com médicos e enfermeiros.  

O facto de poder tido a oportunidade de conviver com diversas situações que um 

farmacêutico hospitalar é confrontado diariamente serviram como para adquirir 

competências a nível profissional, e além disso contribuiu para o meu crescimento 

pessoal, tornando-se numa experiência muito gratificante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

9. Referências 

[1]  Trofa Saúde Hospital: Quem Somos. Acessível em: http://www.trofasaude.com/trofa-

saude/quem-somos/ [Acedido em 9 de Outubro de 2017] 

[2]  Trofa Saúde Hospital: O Hospital. Acessível em: 

http://www.trofasaude.com/matosinhos/unidade/o-hospital/ [Acedido em 9 de Outubro de 

2017] 

[3]  Trofa Saúde Hospital de Matosinhos: Como Chegar Até Nós. Acessível em: 

http://www.trofasaude.com/matosinhos/unidade/como-chegar-ate-nos/ [Acedido em 9 de 

Outubro de 2017] 

[4]  Ministério da Saúde: Manual de Farmácia Hospitalar. Acessível em 

http://www.infarmed.pt/web/infarmed/institucional/documentacao_e_informacao/publicacoes/

tematicos/manual-da-farmacia-hospitalar  [Acedido em 10 de Outubro de 2017] 

[5]  Ordem dos Farmacêuticos: Farmácia Hospitalar. Acessível em: 

http://www.ordemfarmaceuticos.pt/pt/areas-profissionais/farmacia-hospitalar/ [Acedido em 10 

de Outubro de 2017] 

[6]  Serviços Farmacêuticos Trofa Saúde Hospital, Manual de Procedimentos – Organização dos 

SF. 

[7]  Serviços Farmacêuticos Trofa Saúde Hospital, Manual de Procedimentos – Circuito de 

Compras dos Medicamentos. 

[8]  Serviços Farmacêuticos Trofa Saúde Hospital, Procedimento Operacional – Receção de 

Medicamentos, Produtos Farmacêuticos e Dispositivos Médicos. 

[9]  Serviços Farmacêuticos Trofa Saúde Hospital, Procedimento Operacional – Armazenamento 

Geral de Medicamentos, Produtos Farmacêuticos e Dispositivos Médicos. 

[10] Serviços Farmacêuticos Trofa Saúde Hospital, Procedimento Operacional – Distribuição de 

Medicamentos e Produtos Farmacêuticos. 

[11] Serviços Farmacêuticos Trofa Saúde Hospital, Procedimento Operacional – Distribuição de 

Medicamentos Derivados do Plasma. 

[12] Serviços Farmacêuticos Trofa Saúde Hospital, Procedimento Operacional – 

Benzodiazepinas, Psicotrópicos e Estupefacientes. 

[13]  INFARMED: Relatório de Avaliação Prévia de Medicamento Para Uso Humano em Meio 

Hospitalar. Acessível em:  

http://www.infarmed.pt/documents/15786/1424140/ParecerNet_Bridion.pdf/d8007d41-f3a7-

4c01-8428-33ad04bc8520 [Acedido a 16 de Outubro de 2017]  

[14]  Serviços Farmacêuticos Grupo Trofa Saúde, Manual de Procedimentos - Distribuição de 

medicamentos em ambulatório. 

[15]  Serviços Farmacêuticos Grupo Trofa Saúde, Procedimento Operacional: Receção e 

Distribuição de Preparações de Medicamentos Antineoplásicos. 

[16]  Serviços Farmacêuticos Grupo Trofa Saúde, Procedimento Operacional: Administração de 

Bolsas de Nutrição Parentérica. 

http://www.trofasaude.com/trofa-saude/quem-somos/
http://www.trofasaude.com/trofa-saude/quem-somos/
http://www.trofasaude.com/matosinhos/unidade/o-hospital/
http://www.trofasaude.com/matosinhos/unidade/como-chegar-ate-nos/
http://www.infarmed.pt/web/infarmed/institucional/documentacao_e_informacao/publicacoes/tematicos/manual-da-farmacia-hospitalar
http://www.infarmed.pt/web/infarmed/institucional/documentacao_e_informacao/publicacoes/tematicos/manual-da-farmacia-hospitalar
http://www.ordemfarmaceuticos.pt/pt/areas-profissionais/farmacia-hospitalar/
http://www.infarmed.pt/documents/15786/1424140/ParecerNet_Bridion.pdf/d8007d41-f3a7-4c01-8428-33ad04bc8520
http://www.infarmed.pt/documents/15786/1424140/ParecerNet_Bridion.pdf/d8007d41-f3a7-4c01-8428-33ad04bc8520


22 
 

[17]  Serviços Farmacêuticos Grupo Trofa Saúde, Procedimento Operacional: Fracionamento e 

Reembalagem de Comprimidos. 

[18]  Serviços Farmacêuticos Grupo Trofa Saúde, Procedimento Operacional: Revertências de 

Medicamentos. 

[19]  Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto. Estatuto do Medicamento. 

[20] ET 03/2006, “Especificações técnicas para gases medicinais e aspiração em edifícios 

hospitalares”, Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.  

[21]  Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro. Regime jurídico do tráfico e consumo de 

estupefacientes e psicotrópicos. 

[22]  INFARMED: Autorização de comercialização (AUE, AUE de lote e SAR). Acessível em: 

http://www.infarmed.pt/web/infarmed/entidades/medicamentos-uso-humano/autorizacao-de-

introducao-no-mercado/autorizacao_de_utilizacao_especial [Acedido a 23 de Outubro de 

2017] 

[23]  INFARMED: Orientações para a instrução de requerimento de AUE de alergenos de fabrico 

industrial. Acessível em: 

http://www.infarmed.pt/documents/15786/17838/Alergenos_orientacoes.pdf/cdda36b6-d0f0-

48d2-89d0-8ebd6ded6502 [Acedido a 23 de Outubro de 2017] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.infarmed.pt/web/infarmed/entidades/medicamentos-uso-humano/autorizacao-de-introducao-no-mercado/autorizacao_de_utilizacao_especial
http://www.infarmed.pt/web/infarmed/entidades/medicamentos-uso-humano/autorizacao-de-introducao-no-mercado/autorizacao_de_utilizacao_especial
http://www.infarmed.pt/documents/15786/17838/Alergenos_orientacoes.pdf/cdda36b6-d0f0-48d2-89d0-8ebd6ded6502
http://www.infarmed.pt/documents/15786/17838/Alergenos_orientacoes.pdf/cdda36b6-d0f0-48d2-89d0-8ebd6ded6502


23 
 

10.  Anexos 

Anexo I - Exemplo de pedido do bloco operatório no programa CPC. 

 

 

Anexo II - Página de criação de uma guia de transporte no programa PHC2014. 
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Anexo III - Requisição de benzodiazepinas, estupefacientes e psicotrópicos – Anexo 

VII, Modelo nº1506. 

 

 

Anexo IV - Ficheiro excel de registo de Benzodiazepinas, Psicotrópicos e 

Estupefacientes. 
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Anexo V – Exemplo de um mapa de distribuição de um doente. 

 

 

Anexo VI – Requisição de benzodiazepinas, psicotrópicos e estupefacientes - Anexo X, 

Modelo nº1509 do INCM. 
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Anexo VII - Requisição/distribuição/administração de medicamentos hemoderivados, 

Modelo n.º 1804. 

 

 

Anexo VIII - Folha de justificação de utilização de Sugamadex – Bridion®. 
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Anexo IX – Autorização de utilização excecional (AUE) da bateria de alergenos. 
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Resumo 

 

O estágio curricular em farmácia comunitária permite aos estudantes do Mestrado 

Integrado em Ciências Farmacêuticas terem a possibilidade de colocar em prática os 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso e desenvolver competências para o mundo 

de trabalho. 

Este relatório tem como finalidade a descrição das diversas atividades 

desenvolvidas como prestação de serviços de saúde, atendimento ao público, gestão 

dos produtos farmacêuticos (receção, confirmação das encomendas, armazenamento, 

controlo de prazos de validade, devoluções, gestão de reservas e dispensa de 

medicamentos) e conferência de receituário. Todas estas atividades foram enriquecidas 

desde formações, transmissão de conhecimentos por parte da equipa da farmácia ou 

através da consulta de protocolos disponibilizados.  

Ao longo destes 4 meses de estágio, de 1 de Novembro de 2017 a 28 de Fevereiro 

de 2018, desenvolvi dois temas ligados à atividade profissional do farmacêutico 

comunitário: 

1. “Ostomias” – este tema foi o mais desafiante e tem particular interesse e importância 

uma vez que, face à nova realidade de aquisição dos produtos para ostomia na 

farmácia comunitária, os farmacêuticos começaram a ter maior contacto com 

pessoas portadoras de ostomias. Deste modo, nós como farmacêuticos, graças à 

proximidade com a comunidade, temos o papel de esclarecer dúvidas e informar 

estas pessoas acerca dos cuidados a ter com o estoma e pele periestomal, 

alimentação e medicação, de modo a prevenir complicações e melhorar a qualidade 

de vida destes doentes. De maneira a perceber a realidade das pessoas 

ostomizadas da Farmácia Viso e, se estas disponham de toda a informação 

necessária acerca do seu estoma ou se pretendiam ter algum tipo de apoio na 

farmácia, realizei uma sessão de esclarecimentos, juntamente com a enfermeira 

Joana. O que concluí foi que algumas destas pessoas não estão informadas e 

gostariam de ter mais apoio nas farmácias; 

2. “Gripe” – uma vez que o estágio ocorreu no inverno e muitos dos utentes se dirigiam 

à farmácia com sintomas de gripe, desenvolvi um protocolo de aconselhamento 

farmacêutico, de modo a melhorar o atendimento ao público. Além disso, uma vez 

que existe uma grande variedade de medicamentos não sujeitos a receita médica 

para a gripe e, de modo a sintetizar todos estes produtos, desenvolvi umas tabelas. 
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Parte I - Descrição das Atividades Desenvolvidas no Estágio 
 

1. Introdução 
No âmbito da unidade curricular Estágio do 5º ano do Mestrado Integrado em 

Ciências Farmacêuticas realizei um estágio em Farmácia Comunitária (FC), na 

Farmácia Viso (FV), que teve uma duração de 4 meses, de 1 de Novembro de 2017 a 

28 de Fevereiro de 2018, sob a orientação da Dr.ª Ana Sofia Pascoal. Este tinha como 

objetivo a aquisição de conhecimentos de natureza prática, proporcionado uma 

aprendizagem das competências técnicas e exigências deontológicas da profissão, para 

o futuro desempenho da profissão farmacêutica.  

O estágio proporciona também a possibilidade de consolidar conhecimentos 

adquiridos ao longo do curso, promove o contacto com as instituições relacionadas com 

a classe farmacêutica, outros profissionais de saúde e os utentes. De modo a melhorar 

os conhecimentos foram desenvolvidos trabalhos com ligação à prática farmacêutica, 

adaptados ao local de estágio. Os temas desenvolvidos foram: “Ostomias” e “Gripe”. 

O relatório encontra-se dividido em duas partes: Parte I – “Descrição das atividades 

desenvolvidas no estágio” e Parte II – “Temas desenvolvidos”. O cronograma das 

atividades desenvolvidas durante o estágio estão descritas na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Cronograma das atividades desenvolvidas durante o estágio. 

Atividades Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro 

Contacto com o sistema informático         

Receção, conferência e 
armazenamento dos produtos 

        

Conferência do receituário        

Dispensa de medicamentos        

Medição de parâmetros bioquímicos        

Gestão do stock e prazos de validade         

Projeto I - Ostomias       

Projeto III - Gripe       
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2. Enquadramento do Farmacêutico na Farmácia Comunitária 

As FC integram parte do sistema de saúde em Portugal. Graças à sua vasta 

cobertura geográfica em território nacional e à elevada competência técnico-científica 

dos seus recursos humanos, são muitas vezes o primeiro ponto de contacto entre o 

cidadão e o sistema de saúde. Devido à elevada proximidade, fácil acessibilidade, e ao 

vasto leque de serviços que é disponibilizado à população, o papel do farmacêutico 

enquanto agente prestador de cuidados está a ser cada vez mais valorizado. Esta 

valorização foi reconhecida pelo Programa do Governo, cujo objetivo é apostar no 

desenvolvimento de medidas de apoio à utilização racional do medicamento e aproveitar 

os seus serviços, em articulação com as restantes unidades do Sistema Nacional de 

Saúde (SNS), valorizando a proximidade na promoção da saúde, na prevenção da 

doença e no acesso da população a cuidados e informação sobre a saúde. Os 

beneficiários da concretização de uma visão integradora da intervenção farmacêutica 

são os cidadãos, em particular os doentes, a saúde pública e a sociedade, associado 

assim a um acrescente ganhos em saúde. Deste modo, cada vez mais, o farmacêutico 

tem vindo a centrar o foco do seu exercício no doente, fazendo este parte do artigo 1º 

do princípio geral do código deontológico da ordem dos farmacêuticos [1,2,3].  

O farmacêutico no seu exercício da sua atividade na FC tem como deveres: 

 Colaborar com todos os profissionais de saúde, promovendo justo destes e do 

doente a utilização segura, eficaz e racional dos medicamentos; 

 Assegurar que, na dispensa do medicamento, o doente recebe informação 

correta sobre a sua utilização; 

 Dispensar ao doente o medicamento em cumprimento da prescrição médica ou 

exercer a escolha que os seus conhecimentos permitem e que melhor satisfaça 

as relações benefício/risco e benefício/custo; 

 Assegurar, em todas as situações, a máxima qualidade dos serviços que presta, 

de harmonia com as boas práticas de farmácia [1]. 

 

3. Grupo Holon 
O Grupo Holon (GH) é uma rede nacional de farmácias, independentes e autónomas 

que partilham uma mesma marca, imagem e forma de estar e ser farmácia. O seu 

objetivo principal passa por otimizar a forma como as farmácias desenvolvem a sua 

atividade no dia-a-dia, nomeadamente o nível de serviço prestado ao utente. Este grupo 

disponibiliza vários serviços e um portefólio de produtos próprios [4]. 
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4. Farmácia Viso  

4.1. Localização e Horário 
A FV situa-se na Rua Batalha do Viso nº123, na freguesia da Nossa Senhora da 

Anunciada, no concelho de Setúbal. Localiza-se numa zona residencial, perto de um 

centro de saúde, escola básica, centro de análises clínicas e estabelecimentos 

comerciais. A maioria dos utentes da FV são idosos residentes nas proximidades, o que 

permite um melhor seguimento farmacoterapêutico, e utentes do centro de saúde, 

devido à sua proximidade e ao facto de não haver nenhuma farmácia nas imediações. 

Os acessos são facilitados graças à proximidade com a paragem de autocarros dos 

Transportes Sul do Tejo (TST), o qual existem 2 autocarro disponíveis, nº608 e nº 609. 

O horário de funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira das 9h às 20h e aos 

sábados das 9h à 13h, estando aberta 24 horas nos dias de serviço definidos pela 

Associação Nacional de Farmácias (ANF) e fechada aos domingos e feriados. 

 

4.2. Recursos Humanos 
A FV cumpre os requisitos do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto, no que diz 

respeito ao quadro farmacêutico em que “as farmácias dispõem, pelo menos, de um 

diretor técnico e de outro farmacêutico” e “os farmacêuticos devem, tendencialmente, 

constituir a maioria dos trabalhadores da farmácia”. Cumpre também o quadro não 

farmacêutico no qual “Os farmacêuticos podem ser coadjuvados por técnicos de 

farmácia ou por outro pessoal devidamente habilitado” [5]. 

A equipa da FV é constituída por 9 elementos, conforme indicado na tabela seguinte 

(tabela 2), de acordo com as suas funções e áreas de responsabilidade. Regularmente 

são feitas reuniões para avaliar as metodologias empregues, definir novas metas e 

otimizar os resultados. 

 

Tabela 2 – Funções e áreas de responsabilidade da equipa da FV. 

Colaborador Função Área de Responsabilidade 

Dr.ª Ana Pascoal  Farmacêutica Diretora Técnica 

Dr.ª Margarida Freitas Farmacêutica 
Farmacêutica Adjunta 
Atendimento e Qualidade 

Dr.ª Sofia Macedo Farmacêutica Serviços Holon 

Dr.ª Patrícia Cruz Farmacêutica Marketing 

Gonçalo Ramos Técnico de Farmácia Backoffice 

Priscila Araújo Nutricionista Consulta de Nutrição 

Enf. Joana Ferreira Enfermeira Consulta do Pé Diabético 

Dr.ª Maria Dias Podologista Consulta de Podologia 

Dr.ª Inês Dias Farmacêutica Dermofarmácia 
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4.3. Programa Informático 
O sistema informático (SI) utilizado em todos os computadores da FV é o 

Sifarma2000®, programa desenvolvido pela Glintt® e serve como ferramenta de gestão 

e atendimento das FC. Este programa permite facilitar a atividade farmacêutica, uma 

vez que permite realizar a gestão de encomendas, gestão da entrada e saída de 

produtos através de stocks mínimos e máximos, controlo de prazos de validade, 

consulta de vendas, devoluções, faturação de receitas, atendimento mais completo por 

conter informação científica e técnica sobre cada produto, entre outras funções.  

Ao longo do estágio tive a oportunidade de utilizar muitas das funcionalidades 

disponíveis por este programa, sendo que a mais valia deste programa, na minha 

perspetiva, é a possibilidade de visualizar informações acerca dos medicamentos, de 

modo a realizar um melhor atendimento e uma melhor transmissão de informação ao 

utente. 

 

4.4. Organização da Farmácia 

4.1.1. Espaço Físico  

A FV encontra-se dividida em várias zonas: 

 Atendimento ao público, um espaço amplo organizado com 4 postos de 

atendimento e 1 posto sentado, 2 gondolas centrais com produtos em destaque 

e promoções, e nos lineares os produtos estão divididos pelas várias áreas; 

Bebé e Mamã; Sexologia; Produtos Capilares; Dermocosmética; Veterinária; 

Nutrição; Medicação Familiar; Higiene Oral; Pés e Pernas; Primeiros Socorros; 

 3 Gabinetes de atendimento personalizado; 

 Laboratório; 

 Escritório; 

 2 Instalações sanitárias; 

 Cozinha e vestuário; 

 Zona de armazenagem, dividida em: Comprimidos; Psicotrópicos; Protocolos; 

Ampolas; Carteiras; Supositórios; Pomadas; Produtos refrigerados (armazenado 

no frigorífico); Chás; Câmaras expansoras: Veterinária; Suplementos 

alimentares para reidratar e restabelecer flora intestinal; Ostomia; Químicos 

líquidos; Fórmulas farmacêuticas líquidas e Excessos, tudo organizado por 

ordem alfabética do nome comercial e de acordo com os prazos de validade, 

sendo que os de prazo de validade mais curto ficam à frente para serem os 

primeiros a sair; 

 Backoffice (arquivo, receitas, campanhas, bibliografia, computador); 

 Receção de encomendas. 



5 
 

4.1.2. Equipamentos 

Existem vários equipamentos presentes na FV, que permitem uma melhor prestação 

de serviços tais como: tensiómetro, balança, aparelho de medição de parâmetros 

bioquímicos, maca, computadores, cashlogy que faz a gestão automática do dinheiro 

em caixa, impressora, telefones e termohidrómetro. Os termofidrómetros estão 

distribuídos pelas várias áreas da farmácia, como zona de armazenamento e 

atendimento, de modo a controlar a temperatura e humidade, e garantir o correto 

armazenamento e conservação dos medicamentos  

 

5. Tipos de Produtos 

5.1. Serviços 

As farmácias Holon têm vários serviços à disposição do utente, e a FV, como 

membro deste grupo, tem à disposição alguns destes serviços tais como [4]: 

 Consulta Farmacêutica, é um serviço prestado pelo farmacêutico que consiste 

no acompanhamento do doente com problemas de saúde descompensados; 

polimedicados (4 ou mais medicamentos); com alteração da terapêutica frequente; 

idade igual ou superior a 65 anos; com dificuldade de gestão da terapêutica; com 

alta hospitalar no último mês e/ou vistos por vários médicos em simultâneo. O 

objetivo é ajudar a controlar doenças crónicas, aumentando a efetividade dos 

medicamentos que a pessoa toma e garantindo a sua segurança, através da 

prevenção de efeitos secundários, duplicação e interação medicamentosa; 

 Preparação Individual de Medicação, no qual a medicação é embalada 

semanalmente numa embalagem descartável de modo a facilitar a gestão da 

medicação, em doentes polimedicados que têm um regime terapêutico complexo 

ou apenas dificuldade de adesão à terapêutica. Desta forma o doente toma o 

medicamento certo à hora certa no dia certo; 

 Administração de Vacinas, é um serviço prestado pelo farmacêutico, o qual não 

é preciso marcação, e destina-se a todos os indivíduos com prescrição médica de 

uma vacina, como a vacina contra a gripe (Influvac®), vacina pneumocócica 

(Prevenar® 13), vacina contra a hepatite A (Vaqta®), entre outras; 

 Consulta de Nutrição, destina-se a todas as pessoas que pretendem ser 

aconselhadas e reeducadas na sua alimentação. Na primeira consulta é feita uma 

avaliação e consoante o objetivo que se pretende, como por exemplo: prevenir 

doenças relacionadas com a alimentação, alcançar o peso desejável, aumentar o 

bem-estar, aumentar a autoestima, entre outras, é depois definido o plano 

alimentar. As consultas seguintes são de acompanhamento, apoio motivacional e 

eventuais ajustes ao plano;  
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 Consulta de Podologia, tem como objetivo prevenir e tratar doenças que afetam 

o pé desde a infância até ao idoso, como por exemplo: micoses, unhas 

encravadas, calosidades, transtornos de marcha, pé plano e pé cavo, dedos em 

garra e verrugas plantares; 

 Consulta do Pé Diabético, tem com objetivo evitar o risco de feridas nos pés e 

consequentes amputações, ou identificação de outras patologias. Nesta consulta 

é realizada uma avaliação dos pés a doentes diabéticos tipo I e II, corte de unhas 

saudáveis, ensino de boas práticas nos cuidados aos pés e aconselhamento sobre 

o autocontrolo da diabetes; 

 Check Saúde, destina-se a todas as pessoas que pretendam determinar os 

seguintes parâmetros: Índice de Massa Corporal (IMC); pressão arterial (PA), 

glicémia (em jejum ou 2h após comer); colesterol total; triglicerídeos; e ainda fazer 

teste de gravidez e administração de primeiros socorros; 

 Dermofarmácia, é destinado a todas as pessoas e pretende ajudar a diagnosticar 

o tipo de pele e identificar os produtos mais adequados a aplicar. 

 

Durante o estágio, após iniciar a fase de atendimento, realizei medição da PA, 

anotando os valores no boletim de controlo oferecido aos clientes que habitualmente 

medem a tensão. Quando os valores se encontravam fora dos parâmetros 

recomendados, tentava perceber com o utente quais os fatores que poderiam estar a 

originar aquele valor e, no caso deste estar muito acima do recomendado, indicava para 

consulta médica. Para além deste parâmetro, tive a oportunidade de fazer a medição da 

glicémia, colesterol total e triglicéridos, que requerem uma picada no dedo para retirar 

o sangue e fazer a respetiva leitura com os aparelhos. Os passos realizados são 

preparação do material, desinfetar o dedo com álcool, fazer picada no dedo com a 

lanceta, tocar com a tira na gota de sangue e aguardar pelo resultado. Enquanto 

aguardava pelo resultado aproveitava para fazer algumas questões ao utente, acerca 

do tipo de alimentação, medicação habitual, exercício físico e resultado de anteriores 

medições, caso aplicado. O valor obtido era comparado com os valores de referência e, 

no final, era transmitido ao utente, apontando no boletim de controlo caso o utente 

pretendesse ter o registo do mesmo. Se o valor estivesse muito fora dos parâmetros 

recomendados era aconselhada a consulta médica. Outro parâmetro que realizei foi um 

teste de gravidez, no qual a utente tinha recolhido previamente a primeira urina da 

manhã. Os passos realizados foram: removeu-se a tampa de proteção do teste, 

mergulhou-se a ponta absorvente na amostra de urina até ficar completamente 

impregnada a tira, deixou-se repousar entre 2 a 3 minutos e efetuou-se a leitura. 
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 Durante o atendimento, dependendo das necessidades do utente, aconselhei vários 

dos serviços que a farmácia dispõe, como a consulta de nutrição (por exemplo quando 

o utente se queixava de alguns descontrolo com a alimentação e dificuldade em 

emagrecer) ou esclarecia algumas dúvidas demonstradas pelos utentes. 

 

5.2. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica  

Os Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) são medicamentos que só 

podem ser dispensados aos utentes que apresentem uma receita médica válida, salvo 

em casos de força maior, devidamente justificados [5]. 

O estatuto do medicamento considera que estão sujeitos a receita médica os 

medicamentos que preencham uma das seguintes condições: possam constituir um 

risco, direta ou indiretamente, para a saúde do doente, mesmo quando destinados para 

os fins a que se destinam caso sejam administrados sem vigilância médica; que possam 

constituir um risco, direto ou indiretamente, para a saúde quando utilizados com 

frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que se 

destinam; que contenham substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja necessário aprofundar; sejam prescritos pelo 

médico para serem administrados por via parentérica [6]. 

 

5.3. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica  

Os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) são medicamentos que 

não preenchem qualquer das condições previstas para os MSRM, não estando sujeitos 

a receita médica. Estes medicamentos não são comparticipáveis, salvo nos casos 

previstos na legislação que define o regime de comparticipação do Estado no preço dos 

medicamentos [7]. 

Estes medicamentos destinam-se ao tratamento de problemas de saúde ligeiros e 

sem gravidade, devem ser utilizados de acordo com a informação disponível na 

embalagem e no folheto informativo, e segundo a indicação do farmacêutico. No entanto 

são necessárias algumas precauções como: não devem ser utilizados por mais de 5 

dias; a automedicação não é aconselhável em crianças, grávidas e mães a amamentar; 

se tiver uma doença crónica deve ter em atenção outros medicamentos que o doente já 

toma. 

Os MNSRM têm como vantagem: resolver problemas de saúde sem gravidade de 

forma mais rápida e com menor custo, evitando o tempo de espera para a consulta 

médica e faltas ao trabalho; libertam recursos do SNS, que podem ser utilizados para 

tratar doentes mais graves, evitando consultas de urgência desnecessárias [8]. 
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Durante a dispensa destes medicamentos o farmacêutico tem um papel fundamental 

uma vez que, apesar destes medicamentos serem de venda livre, também apresentam 

efeitos adversos e contraindicações que são necessárias ter em conta e sensibilizar o 

bom uso destes por parte do utente. 

Na FV estes medicamentos encontram-se expostos na zona de atendimentos, nos 

lineares, de fácil acesso por parte do farmacêutico e à vista do utente. Durante o estágio 

tive a possibilidade de ter um contacto abrangente com os MNSRM, uma vez que muitos 

utentes se dirigiam à farmácia apenas para pedir aconselhamento para os sintomas que 

apresentavam, sendo na sua maioria medicamentos antigripais, expetorantes, 

analgésicos e anti-inflamatórios. Com a ajuda dos colaboradores da FV, das formações 

e dos diversos protocolos de indicação farmacêutica do GH, tive a possibilidade de 

adquirir diversas competências do ponto de vista prático, de modo a melhorar o 

atendimento ao público. 

 

5.4. Medicamentos Manipulados 

Segundo a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde 

(INFARMED), um medicamento manipulado é qualquer fórmula magistral (quando são 

preparados segundo uma receita médica que especifica o doente a quem o 

medicamento se destina) ou preparado oficinal (quando o medicamento é preparado 

segundo indicações compendiais, de uma Farmacopeia ou Formulário) preparado e 

dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico [9]. 

Ao preparar um medicamento manipulado o farmacêutico deve assegurar a 

qualidade de preparação, observando para o efeito as boas práticas a observar na 

preparação de medicamentos manipulados em farmácia de oficina e hospitalar. 

Aquando da dispensa o farmacêutico deve de garantir que são fornecidas todas as 

informações relevantes ao utente tais como: posologia/modo de utilização, condições 

de conservação e prazo de validade [10]. 

Relativamente ao preço de venda ao público (PVP) é feito um cálculo conforme os 

critérios estabelecidos na Portaria n.º 769/2004, de 1 de Julho, no qual constam o valor 

dos honorários, valores das matérias-primas e valores dos materiais de embalagem, 

acrescido do valor do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) à taxa em vigor [11]. 

Para ser comparticipável deve de ser prescrito mediante indicação, na receita médica, 

da(s) substância(s) ativa(s) (SA), respetiva(s) dosagem(ns), excipiente(s) e forma 

farmacêutica. A comparticipação é de 30% do respetivo preço de venda ao público 

[9,10]. 

Durante o estágio tive a oportunidade de realizar um preparado oficinal, de “Álcool 

boricado a 70%”, com a supervisão da orientadora, segundo as indicações da 
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Farmacopeia Portuguesa. O registo dos dados referentes à preparação efetuada foi feito 

na ficha de preparação do medicamento manipulado, que contem quantidades de 

matérias-primas e respetivos lotes e fabricante, modo de preparação, modo de 

conservação, verificação, rúbrica e data de quem preparou e de quem supervisionou 

(Anexo I).  

 

5.5. Medicamentos Homeopáticos e Produtos Farmacêuticos 

Homeopáticos 

Um medicamento homeopático é um medicamento obtido a partir de substâncias 

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

fabrico descrito na Farmacopeia Europeia, ou na sua falta, em farmacopeia utilizada de 

modo oficial num Estado membro, e que pode ter vários princípios. 

Os produtos farmacêuticos homeopáticos, a partir do Decreto-Lei n.º176/2006, de 

30 de Agosto, passam a ser designados como medicamentos homeopáticos sujeitos a 

regime simplificado. Está sujeito a esta designação os medicamentos que 

cumulativamente: sejam administrados por via oral ou externa; apresentem um grau de 

diluição que garanta a inocuidade do medicamento; não apresentem quaisquer 

indicações terapêuticas especiais na rotulagem ou em qualquer informação relativa ao 

medicamento. 

O INFARMED verifica a capacidade do fabricante para produzir à escala industrial 

um medicamento estável e homogéneo, em conformidade comas especificações 

aprovadas [12]. 

Na FV existe uma pequena secção com este tipo de medicamentos. Alguns 

exemplos destes são o Sedatif PC® para estados de ansiedade e perturbações ligeiras 

do sono; Oscillococcinum® para estados gripais; Stodal® para o tratamento da tosse; 

Arnigel® para traumatologia benigna em ausência de feridas, contusões e fadiga 

muscular; Camilia® para perturbações atribuídas ao crescimento dos primeiros dentes; 

entre outros. 

 

5.6. Produtos Fitoterapêuticos 

Os produtos fitoterapêuticos são medicamentos à base de plantas, ou seja, que 

tenham exclusivamente como SA, uma ou mais substâncias derivadas de plantas, uma 

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

plantas em associação com uma ou mais preparações à base de plantas - de acordo 

com o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto [13]. 
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Apesar destes produtos serem mais “natural”, não implica que não tenham efeitos 

adversos, devendo o farmacêutico de informar ao utente acerca da dosagem, posologia 

e advertir para possíveis interações com outros medicamentos. 

Na FV alguns utentes pediam este tipo de produtos, como por exemplo: Kaloba® 

para o alívio da constipação comum; Bronchodual® para alívio da tosse seca e produtiva; 

Valdispert® e outros medicamentos à base de extrato seco de raiz de valeriana para 

alívio da ansiedade e perturbações do sono; medicamentos à base de uva-ursina e/ou 

arando para tratamento de infeções urinárias; entre muitos outros. 

  

5.7. Produtos Cosméticos e Dermofarmacêuticos 

De acordo com a definição legal, um produto cosmético é qualquer substância ou 

mistura destinada a ser posta em contacto com as partes externas do corpo humano 

(epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos) ou com 

os dentes e as mucosas bucais, tendo em vista, exclusiva ou principalmente, limpá-los, 

perfumá-los, modificar-lhes o aspeto, protegê-los, mantê-los em bom estado ou corrigir 

os odores corporais. Os cosméticos abrangem um espetro muito amplo de produtos em 

várias categorias, englobando os produtos de higiene corporal, como sabonetes, geles 

de banho, champôs, desodorizantes, pastas dentífricas, e os produtos de beleza, como 

tintas capilares, vernizes e maquilhagem [14]. 

Durante o estágio constatei que são vários os utentes que se deslocam à farmácia 

à procura deste tipo de produtos. A FV tem à disposição, na zona de atendimento, várias 

marcas: na parte de “Produtos Capilares” os de maior relevância são a Klorane®, 

Tricovel® e Ducray®; na parte de “Dermocosmética”, os produtos mais frequentes são a 

A-derma®, Avène®, Uriage®, Vichy®, Bioderma® e Eucerin®; na “Sexologia”, 

relativamente aos produtos de higiene íntima destacam-se a marca Lactacyd®, 

Saforelle® e D’Aveia®; e na secção de “Higiene Oral” correspondem aos colutórios 

(Eludril®, Tantum Verde®, Hextril®) e pastas dentífricas (Sensodyne®, Elgydium® e 

Paradontax®). A área em que tive mais dificuldade foi a de dermocosmética, devido à 

vasta gama de produtos que existe disponível. Apenas com a prática, estudo e ajuda 

dos colaboradores da farmácia foi tornando mais fácil fazer o aconselhamento 

adequado. 

 

5.8. Produtos e Medicamentos de Uso Veterinário 

O Decreto-Lei n.º 148/2008, de 29 de julho define medicamento veterinário como 

toda a substância, ou associação de substâncias, apresentada como possuindo 

propriedades curativas ou preventivas de doenças em animais ou dos seus sintomas, 

ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com vista a estabelecer um 
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diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou 

metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas [15]. 

Na zona de atendimento existe uma secção reservada a estes produtos, na FV, que 

vão desde desparasitantes internos e externos para cães e gatos consoante o peso, 

pílulas contracetivas, champô tópico para alergias e pele sensível, tratamento de otites, 

insuficiência cardíaca, entre outros. 

 

5.9. Suplementos Alimentares e Produtos para Alimentação Especial 

Os suplementos alimentares são considerados géneros alimentícios, ainda que 

apresentem algumas especificidades, como o facto de se apresentarem com formas 

doseadas. Constituem fontes concentradas de nutrientes ou outras substâncias com 

efeitos nutricionais ou fisiológicos, individuais ou combinadas. Destinam-se a 

complementar e/ou suplementar o regime alimentar normal, não devendo ser utilizados 

como substitutos de uma dieta variada. Os suplementos alimentares devem apresentar 

um efeito benéfico mas não são medicamentos. Como tal, não podem mencionar 

propriedades profiláticas, de tratamento ou cura de doenças ou seus sintomas. A 

rotulagem, apresentação e publicidade também não podem fazer referência a essas 

propriedades [16]. 

Na FV existe uma variedade de produtos, principalmente da marca Absorvit®, que 

apresenta uma ampla gama desde vitaminas e minerais, nutrientes essenciais, tónicos 

cerebrais e de outros cuidados específicos. 

Por sua vez, os produtos para alimentação especial estão indicados para os doentes 

que têm complicações na alimentação, por não conseguirem ingerir alimentos ou por 

falta de apetite, o que é mais comum na população mais idosa. Para isso, na FV, 

recomendávamos os produtos da NestléHealthScience®, nomeadamente o Meritene® 

com fonte elevada de proteínas, vitaminas e minerais para auxiliar na energia 

necessária para as atividades diárias. A gama Resource® apresenta produtos com 

textura modificada que facilitam a alimentação em indivíduos com dificuldades em 

deglutição e mastigação, e ainda apresenta variedade de dietas orais completas, 

incluindo várias gamas desde o foco energético até ao proteico, na forma líquida e 

sólida, indicado em situações de anorexia e desnutrição. 

 

5.10. Dispositivos Médicos 

Qualquer instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado 

isoladamente ou combinado, incluindo o software destinado pelo seu fabricante a ser 

utilizado especificamente para fins de diagnóstico ou terapêutico e que seja necessário 

para o bom funcionamento do dispositivo médico (DM), cujo principal efeito pretendido 
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no corpo humano não seja alcançado por meios farmacológicos, imunológicos ou 

metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses meios, destinado pelo 

fabricante a ser utilizado em seres humanos para fins de: diagnóstico, prevenção, 

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

atenuação ou compensação de uma lesão ou uma deficiência; estudo, substituição ou 

alteração da anatomia ou de um processo fisiológico; controlo da conceção [17]. 

Na FV os DM mais procurados foram reagente tiras-teste para determinação da 

glicémia, lancetas, seringas sem agulha, ligaduras, pensos normais ou impregnados, 

testes de gravidez e frasco para colheita de urina asséptica. Outros dispositivos também 

procurados, mas que necessitam de ser feitos por encomenda, foram os destinados à 

recolha de fluidos corporais (sacos para ostomia, fraldas e pensos para incontinência) 

e os destinados à imobilização de partes do corpo e/ou aplicar força ou compressão 

(meias de compressão, meias elásticas para fins médicos), sendo que para estes 

últimos é necessário tirar medidas ao utente ou pedir que o utente tire as medidas em 

casa. 

 

5.11. Medicamentos Genéricos 

Segundo, o Estatuto do Medicamento, considera-se um medicamento genérico, um 

“medicamento com a mesma composição qualitativa e quantitativa em SA, a mesma 

forma farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência tenha sido 

demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados” [7] (7).  

Estes medicamentos são identificados pela sigla MG no acondicionamento 

secundário do medicamento. Relativamente à garantia de qualidade, segurança e 

eficácia, a Autorização de Entrada no Mercado (AIM) dos genéricos está sujeita às 

mesmas disposições legais dos outros medicamentos, estando dispensada a 

apresentação de ensaios pré-clínicos e clínicos, desde que seja demonstrada a 

bioequivalência com base em estudos de biodisponibilidade ou, quando tal não for 

possível, por equivalência terapêutica com base em estudos de farmacologia clínica 

apropriados. 

A vantagem destes medicamentos é que são 20 ou 35% mais baratos do que o 

medicamento de referência, com a mesma forma farmacêutica e igual dosagem caso 

não exista grupo homogéneo, o que se torna uma vantagem económica, para os utentes 

porque estes medicamentos são substancialmente mais baratos do que o medicamento 

de referência, e para o SNS porque permite uma melhor gestão dos recursos disponíveis 

[18]. 

Durante o estágio notei que estes medicamentos são bem aceites pelos utentes, 

especialmente devido ao custo inferior comparativamente com os medicamentos de 
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marca. No entanto existe ainda um grupo de utentes que não aceita estes 

medicamentos, mesmo após informar acerca da bioequivalência em relação aos 

medicamentos de marca.  

  

5.12. Produtos Holon 

As marcas próprias constituem um aspeto diferenciador e que reforça a imagem do 

GH. Este conceito garante ao consumidor um produto com um padrão de qualidade 

idêntico aos de marca mais vendidas do segmento mas com um preço mais acessível. 

Os produtos encontram-se diferenciados pelas diversas categorias, de modo a ajudar o 

utente a encontrar rapidamente o produto que necessita. Existe uma vasta gama de 

produtos, desde suplementos vitamínicos e minerais, dermocosmética, higiene intima, 

teste de gravidez, higiene oral, primeiros socorros, produtos de emagrecimento, gotas 

oftalmológicas lubrificantes, entre outros [19]. 

 

6. Gestão dos Produtos da Farmácia Viso 

6.1. Fornecedores e Realização de Encomendas 

Na FV as encomendas são realizadas através dos fornecedores ou diretamente 

pelos laboratórios. Os fornecedores principais são: OCP Portugal, Udifar e Alliance 

Healthcare. As encomendas são feitas diariamente, através do programa Sifarma2000®, 

segundo os stocks mínimos e máximos, mas também podem ser feitas encomendas 

esporádicas, através do site dos fornecedores, gadgets ou diretamente por telefone. 

Nestas encomendas esporádicas é possível encomendar os produtos de um modo 

simples e rápido, e confirmar a sua disponibilidade no armazém e a data e hora prevista 

de chegada à farmácia, ferramenta esta importante durante o atendimento ao público. 

Durante o estágio tive a oportunidade de efetuar várias encomendas esporádicas, 

nas quais utilizei tanto o site dos fornecedores, como o gadget da OCP e liguei 

diretamente param os fornecedores. 

 

6.2. Receção e Confirmação de Encomendas 

As encomendas são entregues na FV respeitando horários definidos pelos 

fornecedores e acompanhadas pela fatura original e duplicado. 

A receção de encomendas é feita através do programa Sifarma2000®, no qual se dá 

entrada da encomenda pelo número de fatura e fornecedor, e se faz a leitura dos 

produtos pelo código de barras. Durante esta tarefa é importante certificar se os 

produtos faturados são os mesmos que os produtos entregues, o número de unidades 

e estado da embalagem, confirmar os prazos de validade e verificar se os medicamentos 
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têm o preço de venda ao público (PVP) já estabelecido ou se tem de ser colocado pela 

farmácia. No caso de ser ter de colocar o preço na farmácia, os produtos devem de 

respeitar determinadas margens. Para além disso é necessário estar atento se existem 

produtos reservados, que vêm sempre em encomendas especiais separadas da 

encomenda diária, e, se já estiverem pagos vai aparecer como stock negativo durante 

a receção enquanto os não pagos é necessário verificar se estão no sistema de reservas 

pendentes. Estes produtos reservados são depois postos de parte, com a respetiva 

fatura ou documento indicativo de reserva, e enviada uma mensagem ao utente em 

como o produto já se encontra na farmácia para levantamento. No final é confirmado se 

o preço da fatura coincide com o preço indicado na receção e é impresso um documento 

com a receção da encomenda que é assinado e anexado à fatura original. 

Durante o estágio esta foi das primeiras tarefas que realizei diariamente o que me 

permitiu familiarizar com os vários produtos farmacêuticos, assim como aos seus nomes 

comerciais, e saber mais informações sobre os produtos através do SI. 

 

6.3. Armazenamento e Controlo dos Prazos de Validade 

Após a receção das encomendas informaticamente, é feito o armazenamento dos 

medicamentos. Os medicamentos do frio são imediatamente guardados no frigorífico e 

apontada na fatura o prazo de validade e quantidade, para que o produto mantenha as 

suas condições de armazenamento. Relativamente aos restantes produtos, estes são 

armazenados nos respetivos locais, segundo a ordem alfabética do nome comercial e 

colocando sempre os produtos de prazo de validade mais curtos à frente para serem os 

primeiros a ser vendidos. 

Os prazos de validade são controlados mensalmente, no qual são emitidas listagens 

a partir do SI, onde estão presentes os produtos com prazo de validade a expirar entre 

4 a 6 meses, de modo a identificar os produtos que necessitam de ser escoados, ou no 

caso de não se conseguir vender nesse prazo, tentar que estes sejam devolvidos, e 

permite também corrigir possíveis erros informáticos. Deste modo, feito este controlo, 

permite garantir a segurança, qualidade e eficácia dos produtos dispensados na 

farmácia, assim como minimizar as perdas de produtos por expirar. 

O armazenamento foi outra das primeiras tarefas que executei no estágio, o que 

permitiu conhecer melhor a localização dos produtos e assim, numa fase mais avançado 

do estágio, efetuar um atendimento mais rápido e eficaz. 

 

6.4. Devoluções 

Pode ser necessário fazer-se uma devolução no caso do produto rececionado se 

encontrar com prazo de validade a expirar, danificado, vindo no pedido por engano, erro 
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na quantidade de unidades, produtos reservados pelos utentes que desistem da compra 

ou por motivos externos como emissão de circulares de suspensão de circulação pelo 

INFARMED ou do titular de AIM. 

Para efetuar a devolução é necessário emitir uma nota de devolução, em triplicado, 

através do SI, onde é discriminada a informação do produto e motivo da devolução. O 

documento original e duplicado acompanham o produto e o triplicado fica arquivado na 

farmácia. Quando a devolução é aceite e para regularizar a situação, o fornecedor emite 

uma nota de crédito. No caso de não ser aceite a farmácia assume o prejuízo. 

Durante o estágio tive a oportunidade de efetuar e presenciar diversas devoluções. 

 

6.5. Gestão de Reservas 

Após dada a entrada das encomendas, as “reservas pagas” e as “reservas não 

pagas” são colocadas de parte.  

Relativamente às “reservas pagas”, os produtos são identificados com a respetiva 

fatura e colocados numa prateleira específica ou, no caso de serem medicamentos 

refrigerados, colocados no frigorífico onde diz “reservas pagas”.  

As “reservas não pagas” são identificadas com o papel de reserva, com o nome e 

número de telefone da pessoa, e após notificar os utentes, no dia em que chegam, são 

colocadas na prateleira onde diz “reservas que chegaram hoje” e os produtos 

refrigerados são colocados no frigorífico onde diz “reservas não pagas”. No dia seguinte 

os produtos que estavam na prateleira “reservas que chegaram hoje” passam para a 

prateleira que diz “reservas com 48h”. Se no final desse dia o utente não o for levantar, 

se for um medicamento sem rotatividade, procede-se à sua devolução, caso contrário, 

se for um medicamento com rotatividade passa para a prateleira que diz “1º semana”. 

No final de uma semana passa para a prateleira “2º semana”, e no final da 2º semana 

passa para o stock da farmácia, arrumado no respetivo lugar. 

 

6.6. Dispensa de Medicamentos 

O ato de dispensa de medicamento, quer por prescrição médica, automedicação ou 

aconselhamento farmacêutico, é a atividade central da FC. O objetivo não passa apenas 

por disponibilizar a medicação e outros produtos farmacêuticos, mas sim prestar um 

aconselhamento personalizado, onde o farmacêutico deve de estabelecer uma relação 

de confiança com os utentes, utilizar uma linguagem simples e compreensível, e 

transmitir todas as informações relacionados com o medicamento, de modo a garantir o 

uso racional do medicamento e a adesão à terapêutica.  

Inicialmente no estágio assisti à dispensa de medicamentos por parte da equipa da 

FV, depois passei a realizar atendimento acompanhada e por fim de forma autónoma. 
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6.6.1. Dispensa de Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes constituem uma classe 

terapêutica especial, pois atuam ao nível do sistema nervoso central (SNC), causando 

alterações de comportamento, humor e consciência. Estes fármacos são utilizados 

frequentemente no tratamento de doenças psiquiátricas e oncológicas, podendo causar 

dependência física e/ou psíquica. Assim, de maneira a evitar o seu uso para fins ilícitos, 

estes medicamentos são sujeitos a uma legislação especial durante todo o seu percurso 

[20]. 

Durante a dispensa destes medicamentos, e independentemente do tipo de 

prescrição o farmacêutico tem de registar informaticamente os seguintes elementos: 

 Identificação do doente ou seu representante: nome, data de nascimento, 

número de identificação; 

 Identificação da prescrição: número da prescrição; 

 Identificação da farmácia: nome da farmácia e o número de conferência de 

faturas; 

 Medicamento: número de registo e quantidade dispensada; 

 Data da dispensa. 

No caso de prescrições manuais ou materializadas, o utente ou o seu representante 

assinam de forma legível o verso da receita. No caso de prescrições desmaterializadas, 

apenas é permitida a dispensa online deste tipo de medicamentos. Após a venda é 

impresso um comprovativo de venda que deve ser guardado na farmácia [21]. 

Durante o estágio dispensei vários destes medicamentos. 

 

6.6.2. Receita Médica 

A receita médica é um “documento através do qual são prescritos, por um médico 

ou, nos casos previstos em legislação especial, por um médico dentista ou por um 

odontologista, um ou mais medicamentos determinados” [7] (7). 

A receita médica pode ser feita por receita eletrónica ou por via manual, no caso de: 

a) falência do sistema informático; b) inadaptação do prescritor; c) prescrição no 

domicílio; d) outras situações, até um máximo de 40 receitas médicas por mês. 

Nas receitas manuais, para que o farmacêutico possa validar a receita é necessário 

verificar: se a prescrição se encontra dentro da validade dos 30 dias seguidos da data 

de emissão; se tem assinatura e vinheta do médico; se não apresenta rasuras e se 

apresentar, se estas têm a assinatura do médico ao lado; número de beneficiário do 

utente; sistema de saúde e se foram prescritos no máximo até 4 medicamentos, e no 

máximo 2 embalagens por medicamento. Se na receita estiver indicada apenas a SA, é 
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obrigatório dispensar a dosagem mais baixa. No caso de não estar indicado o tamanho 

da embalagem, é obrigatório se dispensar a de menor tamanho. Relativamente ao 

sistema de saúde, é importante durante a dispensa, que este seja bem selecionado uma 

vez que os medicamentos têm diferentes comparticipações. Para cada entidade 

corresponde um número ou sigla: no caso da entidade ser o SNS é o ”01”; nas portarias 

é o “47”, os pensionistas, apresentam uma vinheta verde ou entidade RT, corresponde 

ao número “48”; os ostomizados a sigla é “DO”; entre outros. No caso dos produtos 

destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus, medicamentos manipulados, 

estupefacientes, psicotrópicos e câmaras expansoras, os produtos têm de ser prescritos 

isoladamente, ou seja, a receita médica não pode conter outros 

medicamentos/produtos. 

As receitas eletrónicas materializadas, em papel, permitiram tornar mais seguro 

o processo de dispensa. Estas receitas contêm códigos de barras do medicamento que 

são lidas no leitor ótico. Estas podem ser renováveis desde que contenham 

medicamentos destinados a tratamentos de longa duração, podendo ter até 3 vias. 

Podem ser prescritos até 4 medicamentos distintos em cada receita, num máximo de 4 

embalagens por receita. Podem ser prescritas até 2 embalagens por medicamento. No 

caso de medicamentos unidose, é possível prescrever 4 embalagens do mesmo 

medicamento. 

Nas receitas eletrónicas desmaterializadas ou receita sem papel, a prescrição é 

acessível e interpretável por equipamentos eletrónicos, ou seja, no momento de 

prescrição, os softwares têm de validar e registar a receita de medicamentos no sistema 

central de prescrições. É a mais prática e mais usada atualmente, visto que pode ser 

enviada para o telemóvel e o utente pode levantar os medicamentos consoante o prazo 

de validade, e ainda permite que sejam prescritos em simultâneo na mesma receita 

diferentes tipologias de medicamentos. Tem a vantagem ainda de o utente poder optar 

por aviar todos os produtos prescritos ou apenas parte deles, sendo possível levantar 

os restantes em diferentes estabelecimentos e em datas distintas. Podem ser prescritos, 

em cada linha, um produto ou medicamento até um máximo de 2 embalagens cada, ou 

6 se se tratar de um medicamento destinado a tratamento prolongado. No caso de 

medicamentos unidose, é possível prescrever 4 embalagens do mesmo medicamento, 

por linha [21]. 

Ao longo do estágio tive a oportunidade de validar e dispensar os 3 tipos de receitas, 

sendo que a maior parte eram receitas eletrónicas desmaterializas. Este tipo de receita 

permite aumentar a rapidez da dispensa, permitindo focar a atenção no utente, diminui 

os erros na dispensa e facilita os doentes polimedicados uma vez que apenas 

necessitam de ter uma receita com todos os medicamentos que precisam, ou mesmo 
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por mensagem. A desvantagem da mensagem é que os utentes tinham alguma 

dificuldade em saber as informações que constam na receita, como por exemplo a 

quantidade de medicamentos que falta aviar e se esta ainda se encontra dentro do prazo 

de validade.  

 

6.7. Conferência do Receituário 

Este procedimento é feito nas receitas manuais ou receitas eletrónicas 

materializadas, por 2 farmacêuticos na FV, um responsável pela 1º conferência e outro 

pela 2º conferência. Na receita manual, para além de se verificar a receita como indicado 

no ponto 6.6.1, é necessário confirmar o verso da receita no qual: os medicamentos 

aviados devem ser os mesmos que os prescritos (devem de ter a mesma SA, dosagem, 

forma farmacêutica e tamanho igual de embalagem); deve-se verificar se a 

comparticipação foi corretamente feita; deve constar a data da dispensa e assinatura do 

utente, para confirmar que os medicamentos que lhe foram dispensados. No caso de 

ter sido dispensada embalagem com tamanho diferente do prescrito é necessário 

justificar no verso da receita, e ser assinado pelo farmacêutico. No verso deve de conter 

ainda o carimbo da farmácia e a assinatura do responsável pela dispensa do 

medicamento. 

Após a conferência as receitas são organizadas por organismo de comparticipação, 

número de lote e receita. Cada lote é constituído por 30 receitas. Por cada lote completo 

é identificado por um verbete de identificação de lote, que contem várias informações 

como o nome e código da farmácia, mês e ano da respetiva fatura, dados informativos 

discriminados do lote e receitas. Cada verbete emitido é carimbado e anexado ao 

respetivo lote de receitas.  

Durante o estágio tive a oportunidade de participar na conferência de receitas e 

fecho dos lotes dos diferentes planos de comparticipação. 

 

7. VALORMED 

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

é uma sociedade sem fins lucrativos que tem a responsabilidade da gestão dos resíduos 

de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. Desta forma, evita-se que, por 

questões de segurança pública, estejam “acessíveis” como qualquer outro resíduo 

urbano. O VALORMED disponibiliza aos cidadãos, através de contentores que se 

encontram instalados nas farmácias, um sistema cómodo e seguro para se libertarem 

das embalagens vazias, medicamentos fora de uso ou que a pessoa já não utilize, assim 

como acessórios utilizados para facilitar a sua administração (colheres, copos, seringas 

doseadoras, conta gotas, entre outros). Não devem ser depositados agulhas ou 
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seringas, termómetros, aparelhos elétricos ou eletrónicos, gaze e material cirúrgico, 

produtos químicos, fraldas e radiografias.  

Este tipo de resíduos deve ser considerado como um resíduo especial e, por isso, 

recolhido seletivamente e sob controlo farmacêutico para depois ser processado em 

estações de tratamento adequadas. Uma vez cheios, os contentores de recolha são 

selados e entregues aos distribuidores de medicamentos [22]. 

Durante o estágio recebi medicamentos de vários utentes para colocar no contentor, 

o que demonstra que esta iniciativa é bem aceite pelos utentes 

 

8. Formações 

Ao longo dos 4 meses de estágio tive a oportunidade de assistir a várias formações, 

indicadas na tabela 3, que contribuíram para a minha formação enquanto profissional 

de saúde. 

Tabela 3 - Formações assistidas durante o período de estágio. 

Formações Data Duração Local 

Farmodiética (Advancis®) 08/11 1h FV 

Sanofi (StillNoite®) 16/11 30 min FV 

Menopausa (GIDE) 16/11 1h Novotel Setúbal 

Tosse e constipação (Sanofi) 
- Bissoltusin®, Bisolnatural®, Mucossolvan®, 

Bisolviral®, Tussoral®, entre outros 
21/01 30 min FV 

LetiAT4® 31/01 1h Hotel do Sado 

Obstipação (Sanofi) 
- Dulcolax®, Dulcogotas®, Dulcosoft®, Dulcogas®. 

15/02 30 min FV 

Voltaren® 27/02 1h Hotel do Sado 
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Parte 2 – Temas desenvolvidos 

1. Ostomias 

1.1. Enquadramento 

O tema das ostomias foi sugerido pela orientadora de estágio e surgiu do meu 

interesse desenvolvê-lo. O objetivo era adquirir conhecimentos, como farmacêutico, 

para melhorar o atendimento a estas pessoas ostomizadas, uma vez que este é um 

tema muito particular e no qual temos pouca formação, que correspondem a uma 

percentagem mínima dos utentes que passa pela FV. Para além disso, pretendia-se 

perceber até que ponto as pessoas ostomizadas estavam informadas ou se 

necessitavam de ter algum tipo de acompanhamento específico. 

 

1.2. Introdução 

Em Portugal, segundo a Associação Portuguesa de Ostomizados (APO), há 

presumivelmente cerca de 20 000 pessoas ostomizadas, na sua maioria do sexo 

masculino [23,24]. 

Existe dificuldade na caracterização da população ostomizada, relativamente a 

dados epidemiológicos, no entanto, apesar desta realidade, podem-se recolher 

informações sobre a prevalência dos estomas. Segundo alguns estudos feitos em 

Portugal, o tipo de ostomia predominante é a colostomia, sendo a sua principal causa o 

aparecimento de neoplasia, com maior incidência o cancro colorretal. 

Independentemente do estoma ser temporário ou definitivo, acarreta sempre uma série 

mudanças na vida do utente, que vão desde a realização de autocuidado com o estoma 

e pele periestomal, aquisição de material apropriado para a contenção do conteúdo fecal 

ou urinário, adequação da alimentação, alteração da imagem corporal, bem como na 

alteração do estilo de vida, das relações sociais, familiares e laborais, associada a 

perturbações emocionais [24,25].  

 

1.3. Definição 

O estoma é uma palavra que deriva do grego e que significa “abertura” ou “boca”. A 

ostomia é uma abertura cirúrgica que permite criar uma comunicação entre órgãos ocos 

como a traqueia, o esófago, o estômago, o intestino, a bexiga, entre outros, com o 

exterior ou com outro órgão oco [26].  

Uma ostomia é realizada normalmente para uma de três finalidades principais: 

auxiliar a ventilação, facilitar a alimentação ou para drenagem de conteúdo urinário ou 

fecal [23]. 
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1.4. Classificação 

Existem diversos tipos de ostomias, mas as mais recorrentes dividem-se em 

digestivas e urinárias. As primeiras podem ser ainda de eliminação ou de alimentação. 

Dentro das ostomias de eliminação existem as colostomias (exteriorização do colón) e 

ileostomia (exteriorização do intestino delgado, geralmente no final do íleo). Nas 

ostomias urinárias temos a urostomia (ureteres são separados da bexiga e religados 

com uma parte isolada do intestino que é trazida para a superfície) (Anexo II). Estas 

podem ainda ser classificados de acordo com a sua duração: temporárias ou 

permanentes. Os tipos mais comuns de ostomia são, por ordem decrescente de 

incidência, a colostomia, ileostomia, e urostomia [27,28]. 

Os estomas são diferentes de pessoa para pessoa. Em relação às suas 

características, são sempre vermelhos e húmidos e não possuem terminações nervosas 

nem causam dor. No entanto são ricos em vasos sanguíneos e podem sangrar 

levemente se friccionados ou irritados. A pele ao redor do estoma designa-se por pele 

periestomal [28]. 

Dependendo do local de construção do estoma a consistência do conteúdo fecal 

varia. Numa ileostomia as fezes são frequente líquidas, fluem quase continuamente e 

apresentam um elevado teor de enzimas digestivas, sendo particularmente corrosivas, 

podendo irritar e lesionar a pele periestomal. É semelhante ao caso da urostomia, no 

qual a urina sai constantemente por gotejamento, e é altamente irritante para a pele 

devido ao seu pH ácido. Nas colostomias, ao longo do trajeto do intestino grosso o 

conteúdo fecal sofre transformações na sua consistência, sendo mais semilíquidas no 

colo ascendente, logo ainda um pouco corrosivas, e com consistência mais firme no 

cólon descendente, com odor fecal habitual [28,29]. 

 

1.5. Causas 

As patologias associadas, por ordem de prevalência são: cancro colorretal, doença 

inflamatória do intestino, cancro da bexiga, doença diverticular e outras tais como 

enterocolite necrosante, doença de Hirischprung e outras alterações como as 

perfurações, obstrução e traumatismos [30]. 

 

1.6. Complicações  

As complicações ao nível do estoma ou da pele periestomal afeta a qualidade de 

vida do doente e retardam a sua adaptação. Estas dependem de inúmeros fatores dos 

quais se destacam: localização do estoma, experiência do cirurgião, características 

físicas e condição da pessoa, tipo de alimentação e sistemas coletores inadequados. É 
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necessário informar o doente e o cuidador acerca dos sinais a que devem de estar 

alerta, de modo a que seja efetuada uma deteção precoce para rapidamente se 

proceder ao tratamento adequado [31]. 

 

Relativamente às ostomias de eliminação, essas complicações podem ser (Anexo 

III):  

 Complicações imediatas ou precoces, as que podem ocorrer num pós-operatório 

imediato, que são: edema que está associada à intervenção cirúrgica, desaparece 

ao fim de 2 a 3 semanas; hemorragia periestomal, que pode ser proveniente da 

sutura mucocutânea, do estoma ou intra-abdominal, geralmente para 

espontaneamente, no entanto, se não for resolvida por compressão local e se a 

hemorragia for abundante e persistente, pode ser necessária uma revisão cirúrgica; 

necrose ou isquemia que consiste numa alteração da coloração do estoma, desde 

o vermelho escuro ao negro, devido ao fornecimento de sangue deficiente ou 

interrompido, pode necessitar de intervenção cirúrgica; deiscência da sutura 

mucocutânea que se caracteriza pela separação total ou parcial do estoma da pele 

periestomal, pode-se dever a desnutrição, infeção local ou tensão excessiva na zona 

da sutura entre a pele e o estoma; Infeção e abcesso que se manifesta pela 

presença de dor, inflamação e aumento da temperatura, ocorre geralmente na 

primeira semana após a cirurgia. 

 Complicações tardias, as que podem ocorrer algum tempo depois da cirurgia, são: 

prolapso do estoma que consiste na exteriorização acentuada do intestino pelo 

orifício do estoma; hérnia caracteriza-se por uma protuberância em volta do estoma, 

mais frequente nas colostomias do que nas ileostomias, e a maioria surge nos 

primeiros 2 anos pós-cirurgia; estenose consiste num estreitamento do diâmetro do 

estoma com dificuldade de drenagem de efluentes, pode ser tratada com dilatação 

do intestino ou recorrendo a cirurgia; retração do estoma no qual o estoma fica 

abaixo do nível da pele, originando um espaço côncavo no local, o que dificulta a 

adaptação e aderência dos DM; evisceração corresponde à exteriorização de uma 

ou mais ansas do intestino junto ao estoma, o que necessita de intervenção cirúrgica 

urgente; fístula, uma abertura anormal entre dois órgãos ocos ou entre um órgão 

oco e a pele, ocorre mais nas ileostomias e aparecem como manifestação de 

recidiva da doença de Crohn [32,33,34].  

 

Quanto às complicações cutâneas, os pacientes ileostomizados e com urostomia 

são os que apresentam maiores fatores de risco comparativamente a pacientes 

colostomizados. As mais frequentes são: dermatite irritativa que pode resultar de uma 
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reação alérgica aos materiais utilizados, à sua má adaptação como é o caso do recorte 

demasiadamente grande do protetor cutâneo, manipulação incorreta do estoma e pele 

circundante, ou devido ao contacto com as fezes, urina ou químicos; granulomas são 

lesões nodulares que podem surgir devido a uma reação ao material de sutura na união 

mucocutânea ou por inflamação cutânea derivada do contacto com efluentes; traumas 

mecânicos em resposta à pressão e à fricção, como é o caso das úlceras de pressão; 

infeções por microrganismos patogénicos que podem lesionar a pele.  

As urostomias apresentam complicações semelhantes às ostomias de eliminação e 

ainda podem surgir outras tais como: infeção urinária que é muito frequente devido à 

curta distância que separa o estoma dos rins; formação de cálculos e depósitos de 

cristais de fosfato de cor esbranquiçada, no caso de urina mais alcalina, que causam 

uma sensação de prurido e lesão ao redor do estoma e pele periestomal [32,33,35]. 

 

1.7. Tipos de Dispositivos Médicos 

Hoje em dia existe no mercado uma variedade de produtos que permitem minimizar 

e corrigir grande parte das complicações, sendo necessário disponibilizá-lo ao doente, 

fazer o seu acompanhamento e esclarecer dúvidas que possam surgir. Estes produtos 

estão disponíveis nas marcas como Coloplast®, Convatec®, B. Braun® e Hollister®. 

 

1.7.1. Sistemas Coletores 

Para a recolha dos efluentes existe uma variedade de produtos: sistema de 1 peça 

(placa protetora adesiva e saco estão unidos) ou 2 peças (composta por uma placa 

protetora adesiva e o saco com um anel que se encaixa na placa), opacos ou 

transparentes, fechados ou drenáveis (com sistema clamp ou com torneira), recortável 

ou pré-cortados, com placa plana ou convexa, com placa rígida ou flexível, sacos mini, 

entre outros. (Anexo IV) [28,32,36,37].  

 

1.7.2. Acessórios de Conforto Diário  

Existem vários acessórios para ostomia que podem ajudar a ir ao encontro das 

necessidades específicas de cada pessoa, tais como (Anexo V) [32,36,37,38]:  

 Cinto: Ajustável, com sistema de pregas, compatível com sistemas de 1 e 2 peças 

preparados com encaixe específico. Está indicado para abdómen desigual ou 

arredondado, e pode ser utilizado com placas convexas para reduzir a retração dos 

estomas, ajudando a projetar o estoma para o exterior do abdómen. Tem como 

vantagem fixar a posição da base adesiva para uma maior segurança, permitindo 

prolongar o uso do dispositivo; 
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 Niveladores/ Pasta de preenchimento: Estão disponíveis na versão de tiras, 

bisnaga e anel moldável. Aplica-se à volta do estoma ou diretamente na base 

adesiva, em forma de anel; o objetivo da sua utilização é para o preenchimento de 

irregularidades da pele como pregas, lesões, e cicatrizes ao redor do estoma ou 

fístula, criando uma superfície mais plana para aumentar a aderência da base 

adesiva e evitar fugas; Podem conter álcool, não sendo aconselhada a sua aplicação 

em feridas abertas ou úlceras cutâneas; É facilmente removível com água morna ou 

removedores; 

 Clamp ou clip: peça de plástico para fechar a parte inferior dos sacos drenáveis; 

 Saco de drenagem noturno: saco coletor com válvula antirrefluxo, pode ser 

adaptado ao saco de urostomia e permite recolher um elevado volume de urina; 

 Anti-odores: existem filtros de carvão e saquetas; 

o  O filtro de carvão coloca-se no exterior da bolsa coletora (algumas bolsas já 

estão integradas com este filtro), são feitas perfurações com o alfinete específico 

fornecido, permitindo a saída de gases dentro da bolsa, com neutralização do 

odor. A capacidade do filtro pode ser aumentada fazendo-se mais perfurações 

com o alfinete; 

o As saquetas são de fácil utilização, bastando apenas abrir 1 saqueta e esvaziar 

no saco durante a mudança do mesmo, e permite a neutralização dos odores; 

 Gelificador de fezes: Pó super absorvente, transforma líquido em gel, para evitar a 

fuga indesejável de efluentes e contribui para reduzir os ruídos indesejáveis. Existem 

também gelificantes que reduzem ou eliminam gases e odor. Está indicado para 

ileostomia e fezes líquidas. Basta inserir 1 ou 2 saquetas, sem as abrir, no saco 

vazio. 

 

1.7.3. Acessórios de Proteção de Pele  

Para proteger a pele periestomal existem também acessórios específicos, para as 

diferentes situações (Anexo V) [28,32,36,37]:  

 Removedor: disponível em spray ou toalhetes, elimina todos os resíduos de adesivo 

e ajuda na remoção não traumática da base adesiva dos sacos, prevenindo assim 

danos da pele e reduzindo a dor. Deve ser aplicado ao redor da zona a proteger, 

aguardar uns segundos, e retirar suavemente o adesivo da pele, utilizando mais 

produto se necessário. O removedor seca em segundos, e depois de seco não afeta 

a aderência de outras bases adesivas ou dispositivos. 

 Barreira protetora: disponível em spray ou toalhetes, cria uma película de proteção 

transparente quando aplicado à pele, com boa permeabilidade ao oxigénio. Depois 
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de aplicado deve-se deixar secar durante 30 segundos. Quanto à remoção, esta é 

facilmente retirada com a utilização de removedores. Está indicado na pele intacta 

ou danificada, atuando como proteção contra a irritação provocada pelos fluidos 

corporais, para a pele sensível e frágil, favorecendo a cicatrização e melhorando a 

aderência dos DM. Está contraindicada no caso de úlcera que esteja infetada, sinais 

de infeção como febre, edema e rubor ou em queimaduras de terceiro grau. As 

pastas de preenchimento anteriormente referidas, para preenchimento das 

irregularidades da pele, também podem conferir proteção à pele. 

 Cicatrização: pó cicatrizante para pele irritada e húmida, tem a capacidade de 

absorver a humidade, melhorando a fixação da placa aderente. Deve ser aplicado 

nas áreas húmidas, de seguida é removido o excesso do pó e aplicado o dispositivo. 

A sua utilização deve ser descontinuada se não apresentar melhorias ou quando a 

pele deixar de estar húmida. Não previne irritações. Também está disponível em 

placa, que deve ser usado sob a base adesiva, que vai da mesma forma absorver a 

humidade e assim minimizar o risco de maceração da pele.  

 

1.7.4. Medidor do Estoma  

A seguir à cirurgia o estoma vai reduzindo o seu tamanho até estabilizar. Durante 

esse período é importante medir regularmente o seu tamanho, utilizando um medidor 

de estoma, de modo a ajustar a dimensão do orifício a ser feito na placa (Anexo V). Esta 

medição também pode ser necessária fazer caso haja alteração do estoma derivado de 

alguma complicação. Para fazer a medicação, a pessoa deve estar sentada ou em pé, 

e nunca deitada. Após a medição, se se tratar de um saco recortável, deve-se desenhar 

a forma do estoma no papel de proteção da base adesiva e recortar com uma tesoura 

de extremidades curvas [28,38].  

 

1.8. Mudança do Dispositivo 

A frequência com que se deve mudar o dispositivo depende do estilo de vida de 

cada pessoa e do tipo de sistema que utiliza. No entanto, recomenda-se esvaziar a bolsa 

quando estiver a cerca de 1/3 da sua capacidade. Entre cada mudança é importante 

observar o estado do estoma e pele periestomal e, no caso de se observar alguma 

alteração, deve de contactar um profissional de saúde. A remoção do protetor cutâneo 

deve ser feita lentamente, iniciando por um dos cantos, de cima para baixo enquanto 

segura a pele. De seguida, é feita a lavagem suave com água morna e sabão com pH 

neutro. Após garantir que a pele esteja completamente seca aplica-se o novo sistema 

coletor, de baixo para cima [28]. 

 



26 
 

1.9. Cuidados a Ter 

1.9.1. Pele Periestomal  

É importante manter a pele ao redor do estoma saudável e a melhor forma de o fazer 

é através da prevenção. O objetivo é evitar que esta fique irritada ou lesionada uma vez 

que, para além de haver o risco de infeção, pode prejudicar na aderência do DM. 

Algumas dessas medidas passam por: utilizar uma barreira de proteção de pele e uma 

placa com o ajuste correto ao estoma; para realizar a higiene diária aconselha-se a 

utilização de um sabão de pH neutro e não sabonetes à base de óleo ou hidratantes; 

não utilizar substâncias irritantes como perfume, álcool, éter, antissépticos ou sabões 

agressivos; relativamente aos pelos em redor devem ser cortados com tesoura e não 

com gilete ou creme depilatório e não se deve utilizar creme gordo [28]. 

 

1.9.2. Alimentação 

Algumas dicas de estilo de vida passam por ter uma dieta equilibrada; comer 

devagar e mastigar bem os alimentos; após a cirurgia recomenda-se ingestão de 

alimentos de fácil digestão; beber bastante água e outros líquidos, principalmente nos 

casos de ileostomia e colostomias que perderam uma grande parte do intestino, de 

modo a evitar desidratação, uma vez que estes não têm colón que é onde existe maior 

reabsorção de água, e no caso da urostomia de modo a evitar infeções urinárias; 

aumentar lentamente a ingestão de alimentos ricos em fibra tais como verduras 

(brócolos, repolho, couve-flor, couve-de-bruxelas), coco, milho, frutas secas, entre 

outros, e, no caso das ileostomias a sua ingestão deve de ser evitada para que não haja 

obstrução do íleo; ingestão de frutas e vegetais ricas em potássio no caso dos 

ileostomizados, uma vez que a absorção deste mineral está diminuída. Após a cirurgia 

é aconselhável que haja uma introdução, aos poucos, dos alimentos novos. No caso 

dos gases, odor nas fezes e odor na urina é possível fazer alguns ajustes simples na 

alimentação de modo a controlar esta situação (Anexo VI) [36,39].  

 

1.10. Medicação 

É necessário ter em atenção a nova condição do doente, uma vez que a absorção 

dos medicamentos pode estar afetada (Anexo VII). Por exemplo, no caso das 

ileostomias alguns medicamentos poderão passar pelo sistema digestivo sem estar 

completamente digeridos como é o caso das fórmulas de comprimidos revestidos, 

cápsulas com tempo de libertação e pílulas anticoncecionais. A melhor medicação para 

estes casos seria a fórmula de solução liquida ou comprimidos não revestidos. Para 
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além disso alguns medicamentos podem alterar a cor e odor das fezes ou urina, assim 

como afetar a consistência das fezes (Anexo VIII). 

No caso do utente necessitar de esclarecimento de dúvidas a respeito de algum 

medicamento que esteja a tomar, ou no caso de necessidade de aconselhamento, é 

importante o farmacêutico estar informado sobre o tipo de condição do utente em causa 

[36,40].  

 

1.11. Legislação 

Segundo a Portaria n.º 92-E/2017, de 3 de Março, a partir de 1 de Abril de 2017 

entrou em vigor o novo regime de comparticipação dos DM para os doentes 

ostomizados, utentes do SNS. Estes utentes beneficiam então de uma comparticipação 

do Estado de 100% de todos os DM que constem no Anexo I da portaria referida, ou 

consultando a listagem no site do INFARMED. A sua prescrição passa a ser efetuada 

exclusivamente por prescrição médica por via eletrónica, no qual deve de constar 

obrigatoriamente a marca e modelo do DM, exceto nos casos de alguns grupos de DM. 

A sua dispensa é feita nas farmácias comunitárias. Desta forma o Governo promove a 

qualidade de vida e integração social aos pacientes ostomizados, ao garantir o acesso 

aos DM [41]. 

 

1.12. Intervenção Farmacêutica 

Visto que, a partir do dia 1 de Abril, os DM são dispensados nas farmácias 

comunitárias, o farmacêutico passa a ter um maior contacto com as pessoas 

ostomizadas. Se houver formação especifica, o farmacêutico pode ser uma mais valia 

para esclarecimento de dúvidas e transmissão de conhecimentos a estes doentes, 

melhorando a qualidade de vida destas pessoas ao melhorar a adaptação à ostomia e 

prevenindo possíveis complicações. 

Na FV existem pelo menos 7 utentes portadores de ostomia, sendo que deste, 6 

utentes apresentam uma colostomia e 1 utente apresenta urostomia. Relativamente ao 

género, 5 utentes são do sexo masculino e 2 utentes do sexo feminino. 

De modo a criar uma oportunidade de maior contacto com estes utentes, e criar 

uma relação de empatia e confiança, foi organizada uma sessão de esclarecimento 

sobre ostomias, que se realizou no dia 16 de Dezembro de 2017, num sábado, na FV. 

Para esta sessão foram convidadas todos os utentes portadores de ostomia, que fossem 

utentes da farmácia, e respetivos cuidadores e, foi-lhes pedido que levassem para esta 

um saco e/ou placa que costumam usar, para efeitos de demonstração. A apresentação 

foi realizada por mim e pela enfermeira Joana Ferreira, e teve uma duração de 1 hora 
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(Anexo V). Nesta sessão fez-se um enquadramento dos vários tipos de ostomia, foi 

explicado o modo correto de aplicação dos sacos e/ou placas, quais os cuidados gerais 

a ter com o estoma e saco, complicações associadas de forma a alertar para algumas 

situações que devem de ter em atenção e dar a conhecer acessórios que podem 

melhorar o dia-a-dia destas pessoas, dando mais conforto ou de modo a conferir maior 

proteger à pele, e desta forma, melhorar a adesão do DM.  

Esta sessão foi assistida por 3 pessoas portadoras de ostomia, sendo 2 utentes 

portadores de colostomia e 1 de urostomia, e também 3 cuidadores. Ao longo da 

apresentação as pessoas demonstraram-se interessadas pelos subtemas abordados e 

sentiram-se à vontade para partilhar a sua experiência e fazer perguntas de dúvidas que 

tivessem. Um dos erros detetados na rotina de higiene do estoma e pele periestomal foi 

a utilização ocasional de sabão azul e branco, no qual foi explicado que não seria esse 

o produto indicado para a lavagem diária, mas sim um sabão com pH neutro. 

No final da sessão foi entregue a cada pessoa ostomizada: 

 Um panfleto, que desenvolvi de informações gerais sobre os cuidados que se 

deve de ter com a pele e estoma, cuidados com a alimentação, enumeração de 

alguns acessórios de conforto que existem disponíveis no mercado e conselhos 

práticos do dia-a-dia (Anexo VIX); 

 Um índice ilustrativo das variadas complicações que podem ocorrer, tais como 

complicações após cirurgia, complicações tardias ou complicações cutâneas. O 

objetivo deste índice era de salientar a importância da observação regular do 

aspeto do estoma e da pele periestomal para que estas não evoluam para 

algumas dessas complicações (Anexo V); 

 Um cartão personalizável de portador de ostomia, que serve como 

identificação pessoal, com indicação dos dados pessoais, assim como o tipo de 

ostomia e os produtos que utiliza, de acordo com a marca, modelo e referência 

(Anexo X). 

Um dos receios desta sessão de esclarecimentos era o facto de as pessoas se 

sentirem constrangidas a falar sobre este tema, no entanto tal não aconteceu, pelo 

contrário, as pessoas estavam bastante interessadas e interagiram ao longo da 

apresentação. No final foram feitas algumas questões de modo a perceber a opinião 

destas. As respetivas perguntas e respostas foram:  

 “Acham útil existir um serviço de enfermagem na farmácia para pessoas 

ostomizadas?”, a resposta foi unanime de que era útil existir esse serviço; 

 “Após a alta foi-lhe explicado os cuidados e ensinos? Com que frequência são 

vigiados”, um dos utentes queixou-se que não tinha tido qualquer seguimento 

após a alta, e a maioria não é vigiado com regularidade; 
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 “Já teve complicações com o estoma?”, a maioria disse que não teve, um dos 

utentes queixou-se de obstipação e o utente com urostomia queixou-se de má 

adesão da placa. 

No final da sessão foi realizada individualmente uma consulta, pela enfermeira 

Joana, onde foi feita uma observação do estoma e da pele periestomal. No caso do 

utente com urostomia verificou-se que a pele estava macerada e húmida, tendo sido 

aconselhado um pó específico para absorção da humidade e cicatrizante, assim como 

uma pasta de barreira protetora para ajudar a regenerar a pele. Após umas semanas 

obtivemos o feedback do utente em como os produtos indicados tinham ajudado na 

fixação da placa, diminuindo deste modo as fugas e a necessidade de mudança 

constante desta, e consequentemente melhorou a qualidade de vida do utente. 

Passado uns dias da sessão um dos utentes que esteve presente dirigiu-se à 

farmácia para esclarecimento de mais dúvidas, notando-se uma melhor abordagem do 

tema e uma maior confiança entre utente/farmacêutico. Além disso seguiu um dos 

conselhos indicados durante a sessão, e pretendia adquirir um sabão de pH neutro para 

realizar a sua higiene diária. 

 

2. Gripe 

2.1. Contextualização 

Devido ao facto do estágio se inserir na época de gripe e ao grande número de 

pessoas que se dirigiam à farmácia com sintomas de infeção respiratória, escolhi 

desenvolver este tema de modo a adquirir conhecimentos de forma a prestar um melhor 

aconselhamento. 

 

2.2. Enquadramento 

A gripe é uma doença viral aguda, contagiosa, causada pelo vírus Influenza, que 

afeta predominantemente as vias respiratórias. A sua importância está associada à sua 

elevada capacidade de transmissão e à presença de complicações que podem levar a 

hospitalizações e morte. Em Portugal, ocorre maioritariamente nos meses frios, entre 

Novembro e Março, pelo que é designada como sazonal [42,43].  

Existem dois tipos principais do vírus Influenza responsáveis pelas epidemias 

sazonais: o tipo A e o B, diferenciados na tabela 4. Este vírus apresenta alta capacidade 

de mutação gerando estirpes, ou variantes, diferentes [44,45].  
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Tabela 4 - Diferença entre o vírus Influenza tipo A e B. 

Influenza 

(tipo) 
Variabilidade 

Capacidade 

de infeção 
Severidade 

A 

Diferentes subtipos de acordo com a 

variabilidade das proteínas virais, Hemaglutinina 

(H1, H2, H3) e Neuraminidase (N1 e N2). 

Animais e 

humanos. 

Causa a maioria das 

pandemias. 

B 

Não se divide em subtipos, mas são classificados 

segundo a sua linhagem, os principais são 

Yamagata e Victoria. 

Apenas 

humanos. 

Menos comum e menos 

severo;  

Epidemias regionais. 

Devido à grande variabilidade antigénica que este vírus apresenta, a identificação 

das estirpes circulantes em cada ano é fundamental para a vigilância epidemiológica da 

gripe. A vigilância da gripe, a nível nacional, é suportada pelo Programa Nacional de 

Vigilância da Gripe (PNVG), que tem como objetivo a recolha, análise e partilha da 

informação sobre a atividade gripal. Esta informação pode ser consultada no site do 

Instituto Nacional De Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) e no portal do SNS. Na presente 

época, o Sistema de Vigilância da gripe foi ativado em Outubro de 2017, na semana 40 

e funciona até à semana 20, em Maio de 2018. Segundo o boletim de vigilância 

epidemiológico da gripe da época 2017/2018, disponibilizado pelo INSA, em Portugal, 

até à 10º semana, foram registados 911 casos de síndroma gripal (SG), dos quais 423 

(47%) foram positivos para o vírus da gripe (Anexo XI). O valor máximo da taxa de 

incidência do SG foi registado na semana 52 de 2017 (Anexo XII). Através de análise 

laboratorial, desses 423 casos, foram positivos para o vírus da gripe: 300 do tipo B, 73 

do tipo A (H1N1)pdm09 e 50 do tipo A (H3). Os vírus da gripe do tipo B, para os quais 

foi determinada a linhagem, foram na maioria da linhagem Yamagata. Desde o início da 

época foram notificados 179 casos de gripe pelas Unidade dos Cuidados Intensivos que 

colaboram na vigilância da doença, sendo que 100 (56%) eram homens, 98 (55%) 

tinham 65 ou mais anos e 137 (77%) tinham doença crónica subjacente. Dos 87 casos 

em que o estado vacinal é conhecido, 13 (15%) estavam vacinados contra a gripe 

sazonal. Relativamente à mortalidade por todas as causas foram observados valores 

acima do esperado [46].  

 

2.3. Modo de Transmissão 

O vírus Influenza possui glicoproteínas virais fundamentais para a infeção viral, que 

são a neuraminidase (NA) e a hemaglutinina (HA), além de uma proteína de membrana 

M2.  

 O processo de transmissão ocorre rapidamente através do contacto direto com 

pessoas infetadas, através de partículas expelidas no ar pelos espirros, tosse ou ao 

falar. O vírus tem a capacidade de se ligar aos recetores de ácido siálico da superfície 
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das células do trato respiratório através das proteínas de superfície HA. Uma vez feita 

esta ligação, o vírus está apto a entrar e infetar a célula. Este será endocitado e através 

dos canais da proteína M2 irá haver entrada de H+ no endossoma, promovendo 

acidificação do meio, rompendo-o e libertando o seu material genético, o qual irá entrar 

no núcleo celular e replicar. Os “novos” vírus vão emergir na superfície da célula ligados 

ao ácido siálico e de seguida a NA realiza a clivagem dos resíduos de ácido siálico 

libertando os vírus recém-formados, permitindo novas invasões celulares, repetindo-se 

o ciclo (Anexo XIII) [42,47]. 

Menos frequentemente, outro modo de transmissão é o contacto direto com 

superfícies ou objetos contaminados pelo vírus, levando as mãos contaminadas à boca 

ou nariz. 

Um adulto saudável tem a capacidade de contagiar outra desde o dia antes do 

aparecimento dos sintomas até 5 a 7 dias depois do desenvolvimento dos sintomas. Isto 

significa que uma pessoa tem a capacidade de contagiar outra mesmo antes de saber 

que está doente e enquanto está doente. Uma criança pode transmitir o vírus por um 

período superior a 7 dias [42].  

 

2.4. Medidas Preventivas 

O Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recomenda a vacinação como 

passo mais importante de prevenir a infeção pelo vírus Influenza. Para além da 

vacinação existem algumas medidas preventivas do dia-a-dia: 

 Lavar bem as mãos com sabão e água durante pelo menos 20 segundos, ou utilizar 

álcool desinfetante; 

 Desinfetar e limpar superfícies frequentemente tocadas, em casa, no trabalho e na 

escola, especialmente se alguém estiver com gripe; 

 Cobrir o nariz e a boca com um lenço ou com o antebraço ao tossir ou espirrar; 

 Evitar contacto com olhos, nariz e boca. 

Em caso de gripe deve de permanecer em casa para evitar o contágio a outras 

pessoa, no mínimo por 24 horas após cessar a febre, exceto se para procurar ajuda 

médica [42].  

 

2.5. Sintomas 

É recorrente as pessoas confundirem gripe e constipação comum e, por esta razão, 

é importante diferenciar os sintomas (Tabela 5).  

O SG caracteriza-se com o aparecimento abrupto dos sintomas, entre 1 a 4 dias 

após o vírus entrar no organismo. Os sintomas iniciam-se com febre, dor de cabeça, 
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indisposição geral, fadiga, dor de garganta, mialgia, tosse seca e/ou rinite (congestão 

nasal, espirros, corrimento). A resolução dos sintomas ocorre ao fim de 4 a 5 dias, no 

entanto, a tosse e a indisposição podem persistir por 14 dias ou mais. As crianças 

podem ter também náuseas, vómitos e diarreia, sintomas estes que são raros em 

adultos [42,44].  

 
Tabela 5 - Diferença dos sintomas entre gripe e constipação comum. 

Gripe Sintomas Constipação comum 

Abrupto Inicio dos sintomas Gradual 

Comum, duração 3-4 dias 
Moderada a alta (38-40ºC) 

Febre 
Raro 

Leve a moderada (<38ºC) 

Comum e severa Dor corporal Ligeira 

Comum Dor de cabeça Raro 

Comum, pode durar 2-3 
semanas 

Fadiga, cansaço Às vezes 

Comum e severa; Seca Tosse 
Leve a moderada; Início seca 

e passa a produtiva. 

Às vezes Congestão nasal Comum 

Às vezes Dor de garganta Comum 

Às vezes Espirros Comum 

 

2.6. Diagnóstico 
O diagnóstico é maioritariamente baseado nos sintomas e sinais clínicos e por vezes 

pode ser complicado uma vez que existem outros agentes infeciosos que provocam 

sintomas similares. No entanto, se os sintomas se manifestarem no Inverno e, nos 

surtos em que se procedeu à análise laboratorial, houve confirmação de que resultou 

maioritariamente do vírus Influenza, é muito provável que estejamos perante de uma 

gripe. 

O tratamento apropriado de pessoas com doença respiratória depende da precisão 

e tempo de diagnóstico. O diagnóstico precoce de Influenza pode reduzir o uso 

inapropriado de antibióticos e permite dispor como opção a utilização de terapia antiviral. 

Estão disponíveis vários testes de diagnóstico laboratorial incluindo cultura viral e testes 

de deteção do antígeno como: teste de diagnóstico rápido; reação em cadeia da 

polimerase da transcrição reversa (RT-PCR) e ensaios de imunofluorescência, no 

entanto estes não precisam de ser feitos em todos os indivíduos com suspeita de 

Influenza. Estes testes são importantes para determinar se a Influenza foi a causa de 

algum surto ou no caso de se ter de tomar alguma decisão de tratamento. 

A amostra de eleição para o diagnóstico é a secreção da nasofaringe, colhido 

preferencialmente nos primeiros 3 a 4 dias do aparecimento dos sintomas. O teste de 

diagnóstico rápido pode confirmar a doença em 15 minutos, no entanto, estes testes 

apresentam sensibilidade de 50-70% para a deteção do vírus Influenza, podendo dar 

falsos negativos. Pode ser necessário confirmar os testes negativos por outros testes. 
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O diagnóstico definitivo da gripe baseia-se no teste de ácido nucleico, através da 

técnica RT-PCR, graças à alta sensibilidade e especificidade permite descriminar a 

estirpe de vírus. Os resultados são confirmados ao fim de 1-8 horas [42]. 

 

2.7. Complicações da Gripe 

A maior parte das pessoas recupera em poucos dias, menos de 2 semanas, no 

entanto há pessoas, nomeadamente as que fazem parte dos grupos de risco, que 

desenvolvem complicações resultante da gripe com necessidade de hospitalização ou 

podendo mesmo levar à morte. Algumas dessas complicações são: 

 Pneumonia viral primária, é a menos comum, porém a mais grave das 

complicações pneumónicas; 

 Pneumonia bacteriana secundária, encontra-se associada a aumento da 

mortalidade causadas pelo vírus Influenza e geralmente deve-se a patogenes 

como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza e Staphylococcus 

aureus. Nestes infeções o paciente experimenta uma melhora gradual dos 

sintomas e depois uma tosse pior e expetoração purulenta; 

 Complicações extrapulmonares: Síndrome de Reye, miosite, miocardite, 

doenças do SNC (Síndrome de Guillian-Barré, encefalite, mielite transversa). A 

síndrome de Reye é uma complicação grave em crianças e está associada ao 

vírus Influenza B e terapia com ácido acetilsalicílico [48,49,50]. 

 

2.8. Grupos de Risco 

As pessoas que apresentam risco elevado de desenvolver complicações 

relacionadas com a gripe são: 

 Crianças com idade inferior a 5 anos, especialmente com idade inferior a 2 anos; 

 Pessoas com idade igual ou superior a 65 anos; 

 Grávidas, mulheres que tenham acabado de dar à luz (até 15 dias pós-parto) e 

interrupção da gravidez; 

 Portadores de doença crónica: 

o Pulmonar (incluindo asma com necessidade de terapêutica diária mantida 

com corticoides inalados); Cardiovascular (excluindo hipertensão arterial 

isolada); Renal (diálise); Hepática; Hematológica (incluindo drepanocitose); 

Neurológica e neuromuscular; Metabólica (nomeadamente diabetes 

mellitus) e Oncológica; 

 Imunodeprimidos (Incluindo imunossupressão induzida por medicamentos ou 

infeção pelo vírus da imunodeficiência humana (VIH)); 
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 Obesidade mórbida: <10 anos – IMC>25; 10-18 anos – IMC>35; >18 anos – 

IMC>40; 

 Terapêutica de longa duração com salicilatos e idade ≤18 anos (risco de 

síndrome de Reye) [42,43].  

 

2.9. Vacinação 

A vacina da gripe está recomendada pelo CDC e pela Direção-Geral de Saúde 

(DGS) como medida preventiva contra a aquisição do vírus Influenza. É recomendada 

e gratuita nos centros de saúde para os grupos de risco, pessoas institucionalizadas, 

integradas na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, apoiadas no 

domicílio, internados em centros de saúde ou hospitais do SNS, profissionais de saúde, 

prestadores de cuidados e bombeiros com recomendação para serem vacinados 

[44,51]. As pessoas não abrangidas pela vacinação gratuita podem adquirir nas 

farmácias a vacina, sob prescrição médica, beneficiando de comparticipação de 37%. A 

vacina está contraindicada a crianças com idade inferior a 6 meses [43].  

As vacinas da gripe recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para 

a época 2017/2018, são designadas por vacinas trivalentes e protegem contra 3 vírus 

da gripe: Influenza A (H1N1)pdm09 idêntica a A/Michigan/45/2015, influenza A (H3N2) 

idêntica a A/Hong Kong/4801/2014 e Influenza B (linhagem Victoria) idêntica a 

B/Brisbane/60/2008 [43].  

As vacinas da gripe contêm vírus inativos, que provocam uma resposta imune contra 

o antigénio, presente na superfície do vírus. A resistência à vacina deve-se à 

possibilidade de ocorrer mutações no vírus, no local de ligação dos anticorpos, 

designados como drift antigénico, e é por esta razão, que todos os anos é desenvolvida 

uma nova vacina, de acordo com a nova estirpe de vírus [44,52]. Como o vírus da gripe 

se encontra em constante alteração e a imunidade provocada pela vacina não é 

duradoura, é necessário que as pessoas se vacinem anualmente [43]. 

Os anticorpos desenvolvem-se normalmente ao fim de 2 semanas após a 

administração da vacina. O pico de imunidade ocorre após 4 a 6 semanas da vacinação, 

seguido de uma redução gradual. A probabilidade de desenvolvimento da gripe é 

reduzida, em adultos saudáveis, em 70-90%. No caso de um membro da família ou 

companheiro de casa já ter desenvolvido gripe, a vacinação dos restantes membros, 

dentro de 36 a 48 horas ainda irá fornecer proteção efetiva contra o vírus [52].  

Algumas das reações adversas mais frequentes em adultos e idosos, embora não 

se manifestem em todas as pessoas, são: dores de cabeça, dores musculares, mal-

estar geral, cansaço, fraqueza não habitual ou mesmo reações no local de injeção, como 

inchaço, vermelhidão, dor, nódoa negra e dureza. Na população pediátrica podem ainda 
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ocorrer diarreia, diminuição ou perda de apetite ou febre. Estas reações normalmente 

desaparecem entre 1 a 3 dias, sem tratamento [53]. 

Na FV, os utentes podem adquirir a vacina contra a gripe e optar pela sua 

administração no próprio estabelecimento, uma vez que a farmácia apresenta o serviço 

de Administração de Vacinas. 

 

2.10. Tratamento 

Normalmente o tratamento é sintomático e requer apenas descanso. No entanto, 

nalguns casos, o médico opta por prescrever medicamentos antivirais. Se tomados logo 

após o início dos sintomas podem encurtar a duração destes e ajudar a prevenir 

complicações. Os antibióticos só devem ser administrados quando é identificada uma 

infeção bacteriana e não deve ser utilizada como medida preventiva [52].  

 

2.10.1. Antivirais 

Os antivirais são uma decisão clínica individualizada e recomendados em casos de 

prevenção/ minimização da evolução para doença grave e prevenção/ minimização de 

transmissão da infeção a pessoas de risco, independentemente de ter sido vacinada ou 

não. Estes medicamentos não são um substituto da vacina contra a gripe e podem ser 

utilizados no tratamento e na prevenção da gripe apenas quando dados epidemiológicos 

fiáveis indiquem a existência de um surto de gripe, e segundo os padrões de 

suscetibilidade aos quimioprofiláticos, devendo-se consultar as orientações da DGS. 

Recomenda-se iniciar terapêutica o mais precocemente possível, de preferência nas 

primeiras 48 horas após o aparecimento dos sintomas, podendo ajudar a reduzir a 

duração dos sintomas em 1 ou 2 dias. 

Os inibidores da neuraminidase são os fármacos de eleição para combater o vírus 

Influenza. O seu mecanismo de ação consiste em impedir a replicação dos vírus 

Influenza A e B através do antagonismo competitivo com a neuraminidase pelo ácido 

siálico presente na superfície da célula infetada. Os medicamentos disponíveis são o 

oseltamivir (Tamiflu®) e o zanamivir. A proteção contra a gripe persiste apenas 

durante a administração do medicamento [43].  

 

2.10.2. Tratamento Sintomático 

Perante um doente que, não esteja inserido no grupo de risco, apresente um quadro 

típico de estado gripal e que se dirija à farmácia de modo a obter aconselhamento, o 

farmacêutico tem à disposição uma variedade de MNSRM que podem ser 
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recomendados, de acordo com os sintomas. Além disso deve também de advertir para 

as medidas não farmacológicas.  

a) Medidas não farmacológicas 

 Beber muitos líquidos: água, sumos de fruta, infusões, etc., para ajudar a fluidificar 

as secreções respiratórias; 

 Ficar em casa, em repouso; 

 Não fumar; 

 Fazer uma dieta equilibrada, rica em frutas e legumes que proporcionem aporte 

vitamínico e mineral completo; 

 Medir a temperatura ao longo do dia; 

 Em caso de obstrução nasal: 

o Ambiente humidificado e inalação de vapores é fundamental para manter a 

humidade das vias respiratórias e aumentar a fluidez do muco; 

o Elevação da cabeceira da cama; 

o Instilação de soro fisiológico composta por cloreto de sódio 0,9% ou água do mar 

(isotónica/ hipertónica) nas fossas nasais: Auxilia na limpeza de resíduos, 

bactérias, muco e alérgenos; Hidrata a cavidade nasal; Reduz a viscosidade do 

muco e melhora a função mucociliar. 

o Uso de aspirador nasal [43,45].  

 

b) Medidas Farmacológicas 

b.1) Antitússicos 

A tosse é um mecanismo reflexo do organismo e importante para limpar as vias 

respiratórias de secreções e partículas estranhas. É normalmente desencadeada devido 

à estimulação de recetores sensoriais dos nervos glossofaríngeo e vago, que enervam 

a membrana mucosa da faringe, laringe, traqueia e brônquios. Estes recetores 

transmitem o sinal para o centro da tosse no cérebro, onde desencadeia a resposta para 

o reflexo motor que resulta na contração dos músculos para fechar a glote e contração 

dos músculos para expirar. O resultado é um aumento súbito da pressão intratorácica, 

seguida por um relaxamento das cordas vocais, com rápida expulsão do ar (Anexo XIV) 

[52,54].  

Os antitússicos apenas devem ser utilizados para suprimir a tosse seca, irritativa e 

não produtiva. No caso de a tosse ser devida à broncoconstrição ou broncoespasmo, 

como no caso dos pacientes asmáticos, devem ser administrados broncodilatadores 

apropriados segundo indicação médica, uma vez que são MSRM [52,55]. Não deve ser 

associado um medicamento antitússico a um medicamento expetorante/ mucolítico [53].  
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Os medicamentos antitússicos dividem-se de acordo com o seu local de ação, 

podendo ser de ação central ou periférica. Os de ação central atuam no SNC, 

suprimindo a via central da tosse através do aumento do limiar da tosse, o que faz com 

se seja necessário um maior estímulo para provocar a mesma tosse. Dentro desta 

classe, pode ser ainda dividido em opióides e não opioides [55,56]. Nos opioides temos 

a codeína, um dos antitússicos mais eficazes, no entanto, apresenta efeitos colaterais 

como náuseas, obstipação, podem causar dependência e potenciam o efeito depressor 

no SNC do álcool, hipnóticos e sedativos [57]. As SA capazes de suprimir este reflexo, 

associados a uma menor possibilidade de provocarem reações adversa, pertencentes 

aos MNSRM são: antitússicos de ação central não estupefacientes tais como 

dextrometorfano e oxolamina. A ação antitússica da oxolamina é devida 

principalmente ao efeito anti-inflamatório, que reduz a irritação das terminações 

nervosas a nível do aparelho respiratório, e menos extensiva na depressão no centro 

da tosse. Alguns anti-histamínicos como a clorofenamina e a difenidramina têm efeito 

antitússico moderado [53,58].  

Os de ação periférica atuam por inibição da capacidade de resposta dos recetores 

dos nervos periféricos para transmitir o sinal [56]. Dentro desta classe temos disponíveis 

no mercado, como MNRSM, a dropropizina e a levodropropizina, que atuam por 

redução da sensibilidade das fibras C vagais, nociceptores vagais mais numerosos nos 

brônquios e pulmões e as responsáveis pelo incómodo do impulso para tossir [57,53].  

 

b.2) Descongestionantes 

A congestão nasal resulta de uma vasodilatação e edema na mucosa nasal, que 

pode ser acompanhada de inflamação. Esta por sua vez causa um estreitamento dos 

condutos nasais e um aumento da produção de muco, com obstrução nasal e afetação 

da respiração através das fossas nasais [53]. Os descongestionantes provocam alívio 

da congestão nasal ao atuarem nos recetores α-adrenérgicos, cuja ação principal é a 

de vasoconstrição dos vasos sanguíneos que irrigam a mucosa nasal, reduzindo o 

edema e a produção de muco. De acordo com a via de administração, são divididos em 

dois grupos, os orais e os tópicos [59].  

 

b.2.1) Orais 

Os descongestionantes orais ou sistémicos, como a pseudoefedrina e fenilefrina, 

têm ação mais prolongada, causam menos irritação local e não provocam rinite 

medicamentosa no entanto são menos eficazes do que as preparações tópicas. O seu 

início de ação é de cerca de 30 minutos e os efeitos adversos mais comuns são: 

http://app10.infarmed.pt/prontuario/pesactivos.php?palavra=difenidramina&flag=1&ref=ref
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nervosismo, tremores, cefaleia, insónia, aumento da pressão sanguínea e retenção 

urinária em pacientes com hipertrofia prostática [59,60].  

O uso de descongestionantes orais deve ser evitado em crianças com menos de 6 

anos de idade e em pacientes com hipertensão, doença arterial coronária, glaucoma ou 

distúrbios metabólicos, tais como diabetes e hipertiroidismo. Deve ser evitada a 

combinação com álcool e outros medicamentos tais como inibidores da 

monoaminoxidase (IMAO) e sedativos [53,60].  

Estão disponíveis individualmente ou em combinação com anti-histamínicos. A 

pseudoefedrina é rápida e completamente absorvida, enquanto a fenilefrina, a menos 

eficaz, é incompletamente absorvida, diminuindo a sua biodisponibilidade [60]. O 

conservante presente na maioria destes medicamentos, o cloreto de benzalcónio, pode 

potenciar a piora do quadro de rinite medicamentosa [53]. 

 

b.2.2) Tópicos Nasais 

Os sintomas de congestão nasal podem ser aliviados de forma eficaz e com rápido 

início de ação. Estes medicamentos estão disponíveis em gotas, spray ou gel, na maior 

parte são MNRSM, e podem ser divididos segundo a sua ação: ação curta (fenilefrina) 

e ação prolongada (oximetazolina e xilometazolina). O tratamento deve ser de curta 

duração, até 3-5 dias, uma vez que o seu uso excessivo pode resultar numa congestão 

rebound, também designada por rinite medicamentosa, quando o medicamento é 

interrompido. Consiste numa vasodilatação secundária e consequente aumento 

temporário na congestão nasal, que induz a sua reutilização, originando dependência. 

Nestes casos deve-se substituir o descongestionante tópico por administração tópica de 

soro fisiológico, que acalma a mucosa irritada, ou se necessário, utilizar corticosteroides 

tópicos e descongestionantes sistémicos. A mucosa volta ao normal após 1 a 2 semanas 

da interrupção do descongestionante tópico. O uso inapropriado é suscetível de induzir 

dano nos cílios nasais [52,53,60].  

Quando usados em excesso podem ter absorção sistémica significativa causando 

efeitos α-adrenérgicos sobre a circulação sanguínea, bexiga e pressão ocular, levando 

a efeitos adversos semelhantes aos dos descongestionantes sistémicos, sendo que os 

mais suscetíveis a estes efeitos são as crianças e idosos. No caso de absorção 

sistémica/ uso abusivo, deve ser contraindicado em doentes em tratamento com IMAO 

por haver risco de crise hipertensiva [53,61].  

Em crianças, uma vez cumpridos os gestos básicos - elevação da cabeceira da 

cama, inalação de ar quente e húmido e aplicação gotas nasais de cloreto de sódio a 

0,9% ou soro fisiológico, o recurso a estes medicamentos pode ser considerado de 

acordo com a idade da criança [53]. 
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b.2.3) Outros descongestionantes 

Existe uma variedade de substâncias destinadas a ser inaladas diretamente ou 

através de nebulizadores para alívio sintomático da congestão nasal. Existe pouca 

informação disponível sobre o modo de ação no trato respiratório e, apesar de não 

existirem estudos comprovativos da sua eficácia, a sua utilização parece ser empírica e 

baseada na tradição. De um modo geral as preparações possuem entre 2 a 6 

componentes voláteis, no qual o mentol é mais frequentemente utilizado juntamente 

com o eucalipto, cânfora, clorobutanol, salicilato de metilo, óleo de pinheiro, entre outros 

[62].  

 

b.3) Vitaminas e minerais 

b.3.1) Vitamina C 

O conteúdo em vitamina C do córtex suprarrenal diminui rapidamente em quase 

todas as infeções, sendo necessário compensar as necessidades aumentadas de 

consumo desta vitamina. O uso profilático de Vitamina C demonstrou reduzir o risco de 

desenvolver gripe em certas populações, como atletas, com uma redução de 

aproximadamente 6% na duração da doença. No entanto a utilização de Vitamina C 

para redução da severidade da doença demonstrou-se inconclusiva. Altas 

concentrações desta vitamina estão associadas a problemas intestinais e urinários, com 

alta suscetibilidade de desenvolver dor de cabeça, aumento da absorção de ferro e pode 

interferir com medicação anticoagulante [44,52,53].  

 

b.3.2) Zinco 

O Zinco pode inibir o crescimento do vírus e possivelmente reduzir a duração dos 

sintomas. No entanto são poucos os estudos que apoiam o uso diário e em altas 

concentrações de zinco como prevenção da gripe [44,52].  

b.4) Analgésicos/antipiréticos 

Para aliviar a dor de garganta, dor de cabeça, mal-estar generalizado e febre são 

utilizados: ácido acetilsalicílico, ibuprofeno ou paracetamol. O ácido acetilsalicílico deve 

ser utilizado apenas por adultos e não por crianças, devido ao risco de adquirir síndrome 

de Reye [52]. O fármaco de eleição é o paracetamol uma vez que tem menor incidência 

de reações adversas como transtornos gastrointestinais, hemorragias digestivas e 

síndrome de Reye [45]. 

Podem ser analgésicos simples, constituídos por um só princípio ativo, ou 

analgésicos compostos ou associados, constituídos por vários princípios ativos. Os 

associados podem ser formados por fármacos como: anti-histamínicos geralmente de 
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1º geração (efeito anticolinérgico e sedativo), adrenérgicos para descongestionamento 

nasal (pseudoefedrina e fenilefrina), estimulantes (cafeína) e ácido ascórbico (vitamina 

C). 

A cafeína potencia os efeitos analgésicos, estimula o SNC e pode diminuir a fadiga 

frequentemente associada à dor. Por outro lado o seu efeito estimulante pode contrariar 

o efeito de sonolência dos anti-histamínicos [45,53].  

   

b.5) Antigripais 

Os antigripais são medicamentos cuja composição são associações de fármacos em 

doses fixas de analgésico-antipirético/ anti-histamínico/ descongestionante, entre 

outros. A sua utilização não está recomendada devido ao facto de: apresentar mais 

efeitos adversos, sem aumento de eficácia; no caso de o doente não apresentar todos 

os sintomas que o fármaco trata, acaba por tomar medicamentos sem necessidade; 

existe a possibilidade de sobredosagem se tomar outro medicamento com um princípio 

ativo presente no antigripal ou podem incluir uma substância contraindicada para o 

paciente. Na maioria dos casos um ou mais dos componentes estão em dose inferior ao 

recomendado. Está comprovado que é melhor adequar o tratamento de acordo com os 

sintomas e características de cada pessoa, através da toma de medicamentos 

individuais, com apenas um princípio ativo [45]. 

  

2.11. Intervenção Farmacêutica 

Os quadros de infeção respiratória representam uma alta percentagem dos utentes 

que se dirigem à farmácia. O papel do farmacêutico é fundamental para a orientação do 

paciente, de modo a evitar a automedicação e a utilização massiva de antibióticos no 

tratamento destes quadros uma vez que estes não são ativos contra o vírus e são 

apenas indicados nos casos de complicações secundárias de infeção bacteriana. Como 

não existia nenhum protocolo na FV específico para a gripe, decidi desenvolver um, 

onde descreve a gripe (sintomas, tratamento farmacológico e não farmacológico), 

apresenta um fluxograma de aconselhamento e tabelas esquematizadas dos vários 

MNSRM para os diversos sintomas de gripe. O objetivo era ajudar na formação e 

esclarecimento de dúvidas dos farmacêuticos na FV acerca desta temática e dos 

medicamentos associados à gripe, de modo a prestar um melhor aconselhamento de 

acordo com os sintomas de gripe apresentados pelo utente (Anexo XV).  
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4. Anexos 

Anexo I – Ficha de preparação do manipulado preparado na FV. 
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Anexo II – Tipos de ostomias [36].  

 

Anexo III – Complicação do estoma e pele periestomal [28,32,63,64]. 

Anexo IV – Exemplos de alguns tipos de sistemas coletores [37]. 
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Anexo V - Powerpoint que serviu como base na sessão de esclarecimento. 
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Anexo VI – Certos alimentos que podem afetar a produção de gases, odor e a digestão 

[36,39]. 

 
Anexo VII – Principais alterações fisiológicas nos diferentes tipos de ostomia, de 

acordo com os diferentes grupos de fármacos [40]. 
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Anexo VIII – Alterações provocadas na urina e fezes pelos respetivos medicamentos 

[28]. 

 

Anexo IX – Panfleto acerca de cuidados em ostomias. 

 

 



52 
 

Anexo X – Sugestão de cartão para pessoas ostomizadas. 

 

 

Anexo XI – Número e percentagem dos casos de síndroma gripal positivos para vírus 

da gripe e outros vírus respiratórios detetados na época 2017/2018, até à 10º semana 

[46]. 

 

Anexo XII – Evolução da taxa de incidência provisória de síndroma gripal [46]. 
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Anexo XIII – Mecanismo de infeção do vírus Influenza, adaptado de [47]. 

 

 

Anexo XIV – Anatomia da tosse [65]. 
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Anexo XV - Abordagem para a Avaliação e Terapêutica- Gripe. 
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