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Resumo 

A formação académica de um Farmacêutico requer um período de estágio, no último 

semestre do ciclo de estudos, em Farmácia Comunitária. Assim, este último semestre 

permite um primeiro contacto com a realidade da profissão e com o mercado de trabalho. 

O presente relatório de estágio reflete a minha experiência de estágio entre novembro de 

2017 a março de 2018 na Farmácia Santo António, em Rio Meão. Está dividido em duas 

partes. A primeira parte é meramente descritiva do modo de funcionamento normal de 

uma farmácia, assim como das atividades diárias realizadas por mim. Na segunda parte 

do relatório são apresentados dois temas, a “Contraceção de Emergência”, com a 

elaboração de um folheto informativo alusivo ao tema e disponível para entrega por parte 

da farmácia e “Revisão farmacoterapêutica em idosos polimedicados”, onde faço uma 

abordagem geral da situação em Portugal, e de dois lares que frequentei semanalmente 

para preparação da medicação dos utentes. 
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– PARTE I – 

 Descrição das atividades desenvolvidas em Farmácia Comunitária 

12. Introdução 

O farmacêutico, em Portugal, existe desde 1449. Nesta época estes profissionais eram 

conhecidos como boticários e as suas funções centravam-se na preparação oficinal de 

medicamentos. Por esta razão, até à cerca de umas décadas, as farmácias eram 

denominadas Farmácias de Oficina.   

Progressivamente, a atividade do farmacêutico começou a centrar-se cada vez mais no 

cidadão, tendo vindo a desenvolver-se serviços de apoio à comunidade servida pela 

Farmácia, passando assim a usar-se mais frequentemente a designação de Farmácia 

Comunitária1. 

A Farmácia Comunitária surge assim como a face mais visível da profissão. É o primeiro 

local a que os cidadãos recorrem em questões de saúde. Acaba por ser um setor que 

assume uma importância estratégica no sistema de saúde, não só pela competência 

técnico-científica dos seus profissionais, mas também pela abrangência territorial e 

proximidade com a comunidade. Além desta proximidade, os utentes reconhecem-lhe 

confiança e, acima de tudo, dedicação e competência profissional2. 

 

13. Organização da Farmácia Santo António – Enquadramento 

A Farmácia Santo António (FSA) em conjunto com a Farmácia Aliança, no Porto e o 

Espaço Saúde Lionesa, em Matosinhos constituem o Grupo Fastfarma.  

 

13.1.  Localização e horário de funcionamento  

A FSA situa-se na Avenida de Santiago, nº 207A-209 Rio Meão, freguesia pertencente 

ao concelho de Santa Maria da Feira, em Aveiro. Inserida numa freguesia com cerca de 

5000 habitantes (censo 2011) tem uma localização privilegiada encontrando-se numa das 

principais vias de acesso à freguesia. Na sua área de influência encontram-se habitações, 

estabelecimentos comerciais, várias clínicas, o centro de saúde de Rio Meão e o hospital 

de São Sebastião – Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga.  

É uma farmácia requisitada por utentes, não só da zona, mas de diversas localizações e 

pertencentes a extratos socias distintos; pessoas que procuram o serviço de ortopedia e 

utentes do Hospital de São Sebastião e dos consultórios privados das proximidades.  
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O horário de funcionamento da farmácia é das 8h às 24h todos os dias da semana, estando 

aberta ao público todos os dias do ano com exceção do dia de Ano Novo, dia de Páscoa 

e dia de Natal.  

 

13.2.  Espaço físico e funcional  

A FSA é facilmente identificável, do exterior, através da tradicional sinalética luminosa 

cruciforme e de cor verde, onde passam informações como o nome da farmácia, a data e 

a hora, a temperatura ambiente e serviços prestados. Ainda no exterior são visíveis 

informações acerca da direção técnica da farmácia, o horário de funcionamento da mesma 

e a participação no Programa Nacional de Desfibrilhação Automática Externa. As 

montras amplas são remodeladas com alguma periodicidade consoante as promoções e as 

diferentes épocas do ano.  

No interior da farmácia, à entrada, existe uma máquina de senhas e uma zona de espera 

com um sofá e cadeiras. Do lado esquerdo uma zona reservada à realização de vários 

testes bioquímicos – como glicemia, colesterol, triglicéridos, etc… -  e medição da tensão 

arterial. Existe também um gabinete de atendimento personalizado destinado à 

administração de vacinas, injetáveis ou a situações que careçam de privacidade acrescida. 

Ao fundo existem cinco balcões individuais, um deles destinado à dermocosmética. Por 

detrás dos balcões estão expostos vários produtos, como produtos destinados aos bebés e 

crianças, produtos de cosmética, produtos destinados à higiene dentária, suplementos, 

produtos naturais, homeopáticos…. Pela farmácia existem ainda várias montras móveis 

iluminadas que apresentam também uma variedade de produtos – por exemplo: Espaço 

Animal, dermocosmética, linha de produtos desportivos, entre outros - e que são 

remodeladas periodicamente. Por fim, há um espaço destinado às crianças com um 

carrossel de madeira. 

Na zona de acesso reservado, os medicamentos estão organizados por ordem alfabética 

da forma farmacêutica, e é onde se encontra o frigorífico destinado a armazenar os 

medicamentos termosensíveis, como as vacinas e insulinas. No piso inferior encontra-se 

o stock avançado de medicamentos, os medicamentos psicotrópicos e estupefacientes 

(MEP) e o laboratório destinado à preparação de medicamentos e produtos manipulados, 

assim como à realização de testes rápidos na urina. Esta divisão dá também acesso ao 

gabinete da direção técnica, ao gabinete de enfermagem e a outras salas privadas, 

utilizadas pelos enfermeiros ou outros profissionais, como a podóloga.   

   



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária – Farmácia Santo António 

3 
 

2.3. Recursos humanos  

A equipa da FSA é constituída por vários farmacêuticos, técnicos e enfermeiros como se 

encontram referenciados na tabela 1. Durante o meu período de estágio fui a única 

estagiária, mas esta farmácia recebe estagiários com frequência, facto que acredito ter 

contribuído para a minha fácil integração.   

 

Tabela 1 Recursos Humanos 

Cargo Funcionário 

Diretora Técnica/Farmacêutica Dr.ª Maria João Trabulo 

Farmacêutico Adjunto Dr. Élio Silva 

Farmacêutica Dr.ª Cláudia Carvalho 

Dr.ª Ludomila Alves 

Dr.ª Susana Ferreira 

Dr.ª Raquel Piñero Nunes 

Dr.ª Ana Cecília Silva 

 Dr.ª Cátia Pereira  

Técnico Auxiliar de Farmácia  Filipe Nunes  

Leandro Moreira 

Enfermeiro(a) Ana Margarida Sousa 

 Fábio Oliveira 

Leandro Moreira 

Ana Luísa Tavares  

Ana Leal  

Serviço Moving Juliana Moutinho  
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14. Encomendas e Aprovisionamento  

14.1.  Sistema informático 

O sistema informático (SI) utilizado é o Sifarma 2000, desenvolvido pela Global 

Intelligent Technologies (Glintt) e reconhecido pela Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde I.P. (INFARMED). 

O Sifarma é uma ferramenta de trabalho indispensável numa farmácia, uma vez que 

permite a realização de inúmeras tarefas essenciais ao bom funcionamento da mesma. 

Saliento os processos de gestão relacionados com o stock e encomendas, um atendimento 

mais cuidado e seguro, acesso a informação técnica atualizada, fichas de cliente, controlo 

de prazos de validade, faturação, fecho e emissão de lotes, entre muitas outras. Todos os 

funcionários possuem um código de acesso específico possibilitando a rastreabilidade das 

operações. 

Este SI é utilizado em cerca de 90% das farmácias portuguesas3, portanto considero uma 

mais valia o contacto com o mesmo durante o estágio. Durante a minha primeira semana 

foi-me atribuído um código de acesso, o que me permitiu uma maior ambientação a esta 

ferramenta.  

 

14.2.  Gestão de stock 

O stock corresponde ao conjunto de todos os medicamentos e produtos de saúde 

existentes na farmácia e passíveis de serem vendidos. A gestão do stock é um processo 

complexo uma vez que deve ter em conta a viabilidade económica da farmácia de modo 

a assegurar sua sustentabilidade financeira, mas também deve garantir uma resposta 

adequada às necessidades dos utentes. O ideal será sempre uma situação intermédia entre 

a rotura de stock e a acumulação excessiva do mesmo. Para que esta gestão seja eficiente, 

o farmacêutico deve conhecer o movimento que a farmácia suporta tendo em 

consideração o seu público-alvo, os hábitos de prescrição dos médicos da região, a 

sazonalidade e até a publicidade que passa nos meios de comunicação social. No entanto, 

o Sifarma apresenta uma funcionalidade que reconhece os níveis de stock mínimos e os 

ideais, e identifica os produtos que devem ser encomendados diariamente.  

 

14.3.  Encomendas 

14.3.1. Realização de encomendas 

Os principais fornecedores da FSA são a Cooperativa dos Proprietários de Farmácia 

(Cooprofar), a Alliance Healthcare, a OCP Portugal e a Empifarma. Este contacto com 
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diversos fornecedores é importante de modo a tentar evitar a rotura do stock na farmácia, 

caso algum medicamento ou produto esgote no fornecedor principal.  

O grosso das encomendas é concretizado através do SI, uma vez que este emite 

automaticamente uma proposta de encomenda, que pode ser alterada pelo técnico e deve 

ser aprovada pelo mesmo. As encomendas podem ainda ser realizadas via telefone ou 

diretamente aos delegados comerciais dos laboratórios. 

Durante o meu estágio observei a realização de algumas encomendas diárias, pude 

realizar algumas através do SI com indicação do técnico responsável e efetuei, 

frequentemente, encomendas por via telefónica de vários produtos quando estes 

esgotavam na Cooprofar.   

 

14.3.2. Receção, conferência e devolução de encomendas  

As encomendas são entregues em contentores, diferentes consoante o fornecedor, 

juntamente com as respetivas faturas. Os produtos de frio são enviados em contentores 

térmicos especiais e devem ser rececionados e armazenados em primeiro lugar de modo 

a garantir a conservação das suas características.  

O técnico responsável verifica as faturas de forma a verificar se os produtos enviados 

correspondem aos pedidos. Através do menu “Receção de Encomendas” no SI, 

introduzem-se os produtos recebidos. Quando a encomenda recebida foi realizada através 

do telefone, deve fazer-se uma encomenda manual através do menu “Gestão de 

Encomendas”, visto que não se encontra no registo de “Receção de Encomendas”. 

Posteriormente, faz-se o envio da mesma em papel de forma a que o SI assuma uma 

encomenda a ser recebida pela farmácia.  

Quanto aos produtos de venda livre, o preço de venda ao público (PVP) é estabelecido 

tendo em consideração uma margem de lucro que difere consoante o tipo de artigo e o 

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA). 

Ocasionalmente, surgem algumas irregularidades como: produto pedido não enviado, 

mas faturado, produto não pedido não faturado, mas enviado, produtos com embalagens 

visivelmente danificadas, entre outros. Neste tipo de situações é elaborada uma nota de 

devolução devidamente justificada impressa em triplicado, em que o original e o 

duplicado voltam juntamente com o produto ao fornecedor. Este analisa a nota de 

devolução e pode proceder à troca do produto ou emitir uma nota de crédito.  

No estágio fiz uma devolução à Cooprofar de uma embalagem de Sargenor®5 (MEDA 

Pharma) bastante danificada, no interior algumas ampolas estavam partidas. Via 
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telefónica dei o código do produto, o lote e a validade. A notificação ficou registada e foi-

nos concedida uma nota de crédito. Imprimi uma nota de devolução em triplicado, e 

carimbei o original e o duplicado que seguiram com o produto para o fornecedor.   

 

14.4.  Armazenamento 

No processo de armazenamento, os medicamentos e produtos farmacêuticos são 

arrumados consoante as suas características de conservação. A maioria dos medicamentos 

está organizada em gavetas, por ordem alfabética do nome comercial e laboratório e por 

ordem crescente de dosagem, existindo um espaço pré-definido para as diferentes formas 

farmacêuticas. Os produtos de frio são armazenados no frigórico a uma temperatura 

compreendida entre os 2º e os 8ºC. Os MEP apresentem um local de armazenamento 

próprio.  

Os medicamentos sujeitos a receita nédica (MSRM) encontram-se obrigatóriamente na 

zona de acesso reservado ao público, no backoffice, no entanto, alguns medicamentos não 

sujeitos a receita médica (MNSRM), produtos de dermocosmética, infantis e naturais, 

cuja aquisição depende da decisão do utente, estão expostos na área de atendimento.  

Assim, a FSA segue as recomendações das Boas Práticas em Farmácia (BPF) no que diz 

respeito aos valores de temperatura ambiente, humidade, luminosidade e ventilação. 

Ainda sobre o processo de armazenamentos, os produtos devem ser guardados segundo a 

regra First Expired, First Out (FIFO), ou First In, First Out (FIFO) quando os produtos 

não apresentam prazo de validade (PV). Assim, os produtos de prazo de validade mais 

curto ou os que se encontram na farmácia há mais tempo devem ser dispensados em 

primeiro lugar.  

Ao longo de todo o período estágio, o armazenamento de produtos foi uma tarefa 

constante, uma vez que encomendas novas chegam todos os dias à farmácia. No entanto, 

foi uma tarefa que ocupou a maioria do meu tempo no início do estágio tendo contribuído 

positivamente no meu conhecimento acerca dos produtos: quanto às diferentes formas 

farmacêuticas e dosagens para o mesmo fármaco, associação entre o nome comercial e 

denominação comum internacional (DCI), rotatividade de produtos... Foi uma tarefa que 

me permitiu ambientar ao espaço e conhecer o local onde se encontram os diversos artigos 

facilitando a dispensa dos mesmos aquando do atendimento ao balcão, permitindo-me ser 

mais rápida.  
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14.5.  Controlo de prazos de validade 

A validade de um medicamento ou produto de saúde é um dos parâmetros essenciais que 

contribui para a garantia de qualidade do mesmo. Assim, o controlo dos PV é um ponto 

bastante importante na gestão adequada de uma farmácia. Este controlo é realizado 

diariamente aquando da receção de encomendas ou mensalmente através do SI. O Sifarma 

permite a emissão de listas de produtos cujo o PV expira num período de 3 meses. Os 

produtos que se incluem nessa lista são retirados do stock e separados de modo a serem 

devolvidos ao fornecedor.  

Durante o estágio tive a oportunidade de verificar a validade de diversos produtos 

recorrendo às referidas listas emitidas pelo SI.  

 

15. Dispensa de medicamentos 

A dispensa de medicamentos é uma das principais áreas de intervenção do farmacêutico 

comunitário, tratando-se de um ato que acarreta uma grande responsabilidade e 

importância na sociedade. O processo de dispensa requer a aplicação dos conhecimentos 

teóricos adquiridos ao longo dos anos de estudo e exige que o profissional seja capaz de 

transmitir a informação ao utente, promovendo um uso racional e adequado do 

medicamento.  

O atendimento ao público foi para mim uma das etapas mais desafiantes de todo o estágio, 

mas também a mais enriquecedora, porque para além de todos os conhecimentos 

necessários, requer uma componente humana e de relação com o outro. No primeiro mês 

de estágio – novembro - observei o atendimento dos colegas. Em dezembro comecei a 

estar ao balcão, mas sempre com supervisão, e comecei a faturar os pedidos que surgiam 

via telefone no backoffice. Em janeiro comecei esta tarefa de forma mais autónoma e 

enfrentei diversos desafios desde o aviamento de receitas até ao aconselhamento 

farmacêutico.  

 

15.1.  Medicamentos sujeitos a receita médica 

O Estatuto do Medicamento designa como MSRM todo o medicamento cuja dispensa 

requer a apresentação de receita médica. Estão sujeitos a receita todos os medicamentos 

que apresentem pelo menos uma das seguintes condições: constituam um risco, direto ou 

indireto, para a saúde mesmo quando utilizados para o fim a que se destinam, ou quando 

utilizados com frequência para fins diferentes daqueles a que se destinam; quando é 

necessária vigilância médica durante o tratamento; medicamentos que contenham 
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substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja atividade ou reações adversas 

seja necessário aprofundar; medicamentos que se destinem a ser administrados por via 

parentérica (injetáveis) 4. 

Na minha opinião, a dispensa de um MSRM é um ato que exige responsabilidade e 

conhecimento, no entanto, com a implementação do sistema eletrónico de aviamento de 

receitas acaba por ser mais simples e bastante mais seguro. O SI não permite que a venda 

avance se as caixas lidas não forem as correspondentes às presentes na receita. Nos 

primeiros atendimentos que fiz por vezes surgiam situações em que pegava numa caixa 

de 28 comprimidos e deveria ser uma de 56, por exemplo, mas rapidamente me apercebia 

e corrigia o meu erro devido à segurança do SI. As receitas manuais requerem uma 

atenção extrema porque necessitam de verificação e validação da mesma e a 

probabilidade de erro é maior. 

 

15.1.1. Modelos de prescrição médica  

A prescrição de medicamentos tem de ser realizada de acordo com os modelos de receita 

aprovados legalmente, sendo eles: receita médica materializada da prescrição por via 

eletrónica, receita médica materializada renovável da prescrição por via eletrónica e 

receita manual5,6. 

A primeira destina-se à prescrição de medicamentos para tratamento de curta a média 

duração, tendo uma validade de apenas trinta dias. A receita médica materializada 

renovável apresenta uma validade de seis meses destinando-se a tratamentos de longa 

duração, definidos em portaria própria e destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus. 

Por fim, existe a receita manual que é utilizada em certas ocasiões tais como: falência do 

sistema informático, inadaptação do prescritor, prescrição ao domicílio e até um máximo 

de quarenta prescrições por mês7.  

 

15.1.2. Medicamentos genéricos e prescrição por Denominação Comum 

Internacional 

Na prescrição por DCI, o medicamento é identificado pela DCI ou nome da substância 

ativa, forma farmacêutica, dosagem, dimensão da embalagem, código nacional para a 

prescrição eletrónica de medicamentos (CNPEM), posologia e número de embalagens6. 

Não sendo particularizada a marca comercial do medicamento, cabe ao utente escolher 

entre levar o medicamento dito “de marca” ou o medicamento genérico.  
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O Estatuto do Medicamento define o medicamento genérico como todo medicamento 

com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a mesma forma 

farmacêutica e cuja bioequivalência com o medicamento de referência tenha sido 

demonstrada por estudos de biodisponibilidade apropriados. São mais baratos do que os 

medicamentos de marca originais porque todo o moroso e dispendioso processo de 

investigação e desenvolvimento foi realizado pelo laboratório responsável pelo produto 

de marca, sucedendo que os medicamentos genéricos são lançados apenas quando caduca 

a patente do medicamento de referência4. 

Assim, os genéricos vieram revolucionar a gestão farmacêutica e a sustentabilidade do 

Serviço Nacional de Saúde (SNS), assim como do utente que tem a possibilidade de 

comprar os seus medicamentos a preços mais baixos.  

Durante o estágio, observei que os utentes ainda têm bastantes dúvidas acerca da eficácia 

dos genéricos. Perguntas como: “- Qual é a diferença?”, “- Tem o mesmo efeito?” são 

constantes e por vezes ainda acrescentam: “- O Dr./ª é que sabe”, tentando descartar a 

decisão. E se há quem prefira levar os genéricos por “fazerem o mesmo” e serem mais 

baratos, ainda há também quem opte pelos de medicamentos de marca.   

 

15.1.3. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes 

Os MEP são substâncias de estreita margem terapêutica, que apesar dos seus benefícios, 

podem conduzir a situações de dependência física e psíquica, muitas vezes associados a 

atos ilícitos. De forma a prevenir este tipo de situações, este grupo de medicamentos é 

alvo de um rigoroso controlo por parte das autoridades competentes8. 

A dispensa deste tipo de medicamentos só pode ser realizada pelo farmacêutico e perante 

receita médica especial, contendo a sigla RE, não podendo conter outros medicamentos, 

uma vez que os MEP têm de ser prescritos isoladamente.  

Durante o ato de dispensa, o farmacêutico deve preencher um formulário no SI, com o 

nome do médico prescritor, dados do doente e dados do adquirente, devendo este último 

apresentar o seu cartão de identificação. É de salientar que estes medicamentes não podem 

ser dispensados a doentes mentais, nem a menores de idade. 

Finalizada a venda, o talão de faturação é emitido em duplicado, sendo o original agrafado 

a uma cópia da receita e arquivado na farmácia por um período mínimo de três anos. O 

duplicado, juntamente com a lista de saídas mensais destes medicamentos são enviados 

para o INFARMED. Anualmente são emitidos balanços das entradas e saídas de 

psicotrópicos, estupefacientes, assim como de benzodiazepinas, de modo a avaliar a 
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concordância dos stocks na farmácia, sendo também posteriormente enviado ao 

INFARMED. 

Ao longo do meu estágio contactei com a documentação relacionada com este tipo de 

medicação, assim como a sua receção e procedi ao seu armazenamento em local 

adequado. Quanto à dispensação, inicialmente era sempre feita pelo farmacêutico e eu 

assistia, de modo a perceber como se processava. Posteriormente, tive a oportunidade de 

realizar estas dispensas, mas sempre sob supervisão, por se tratar de um ato de grande 

responsabilidade. 

 

15.1.4. Comparticipação de medicamentos  

Os medicamentos comparticipados – que podem ser sujeitos ou não a receita médica – 

são medicamentos sobre os quais o Estado assume uma determinada percentagem do seu 

preço consoante os escalões que abrangem os diferentes grupos terapêuticos. Existem 

inúmeros sistemas de saúde que comparticipam, sendo o SNS o principal de carácter 

público. Na tabela 2 estão as percentagens de comparticipação de cada escalão para os 

diferentes regimes de comparticipação existentes9: 

 

Tabela 2 Percentagem de comparticipação consoante o escalão 

 

ESCALÃO 

PERCENTAGEM DE COMPARTICIPAÇÃO 

Regime Geral Regime Especial  

A 90% 95% (Regime Geral + 5%) 

B 69% 84% (Regime Geral + 15%) 

C 37% 52% (Regime Geral + 15%) 

D 15% 30% (Regime Geral + 15%) 

 

Em determinadas situações patológicas como espondilite anquilosante, artrite 

reumatóide, doença de Alzheimer, doença inflamatória intestinal, dor crónica 

oncológica/não oncológica moderada a forte, hemoglobinopatias, hemofilia, infertilidade, 

lúpus, psicose maníaco-depressiva e psoríase é atribuída uma comparticipação especial 

na medicação necessária ao tratamento10. 

Além disso, existem mais situações de comparticipação pelo Estado como: 30% em 

medicamentos manipulados, 100% em produtos dietéticos com carácter terapêutico e os 

produtos destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus – 100% nas agulhas, seringas e 

lancetas e 85% nas tiras-teste11. 
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Existem ainda alguns regimes de comparticipação complementares, aplicados mediante 

apresentação do cartão específico (como SAMS, Multicare, entre outros…) 

Durante o estágio tive a oportunidade de contactar com este tipo de cartões tendo sempre 

o cuidado de verificar a sua validade e de aplicar o respetivo organismo de 

comparticipação.  

Também presenciei situações em que os farmacêuticos alertavam os utentes de modo a 

que estes pudessem usufruir de comparticipações a que tinham direito: uma vez numa 

situação de uma receita para um tratamento de infertilidade, outras vezes em situações de 

medicamentos manipulados onde a receita deve apenas conter o manipulado de forma 

isolada e deve apresentar a sigla “fsa” (faça segundo a arte) para que possa ser 

comparticipado.  

 

15.2.  Medicamentos não sujeitos a receita médica  

Os MNSRM não requerem uma prescrição médica para serem dispensados ao utente. 

Destinam-se ao alívio, tratamento ou simples prevenção de sintomas associados a afeções 

menores e de curta duração. A utilização destes medicamentos resulta da indicação 

farmacêutica e de situações de automedicação, evidenciando assim a importância da 

intervenção do farmacêutico no aconselhamento e promoção do uso racional dos mesmos. 

Ao farmacêutico cabe indicar - após entrevista ao utente - uma opção terapêutica para 

tratar ou aliviar o sintoma menor, ou encaminhá-lo para o médico ou outro profissional 

de saúde se necessário12. 

Ao longo do estágio, notei que muitas pessoas recorrem à farmácia como unidade de 

saúde primária e que a automedicação é um ato frequente. Isto acaba por ser, talvez, um 

dos maiores desafios do atendimento ao balcão para quem se está a iniciar. No entanto, 

sempre tive o cuidado de recolher o máximo de informação possível e de pedir ajuda 

sempre que necessitava. Também confirmava os produtos e posologias que achava mais 

indicados para certas situações.  

 

15.3.  Outros medicamentos 

15.3.1. Medicamentos manipulados  

Entende-se por medicamento manipulado qualquer fórmula magistral ou preparado 

oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico. A fórmula 

magistral é o medicamento preparado segundo receita médica e o preparado oficinal 
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corresponde ao medicamento preparado segundo as indicações compendiais, de uma 

farmacopeia ou de um formulário13. 

Este tipo de medicamentos requer receita manual única, que deve conter a inscrição “fsa”. 

O manipulado deve ser feito de acordo com uma técnica válida, que deve ser consultada 

no Formulário Galénico Português (FGP). Caso não conste no FGP, a técnica deve ser 

pedida ao Laboratório de Estudos Farmacêuticos (LEF). Após a preparação, toda a 

documentação é realizada: registo da preparação efetuada, número de lote, matérias-

primas utilizadas e respetivos lotes, modo de preparação do manipulado, dados do utente 

e do prescritor, controlo de qualidade, prazo de utilização e condições de conservação, 

bem como o cálculo do respetivo PVP, de acordo com a legislação em vigor12. 

Na FSA, tive a oportunidade de participar na preparação vários manipulados, assim como 

nos seus respetivos registos. Mais precisamente um manipulado de vaselina enxofrada a 

6% e um de vaselina enxofrada a 8%, papéis medicamentosos de mefloquina para a 

profilaxia de uma criança que ia para África, xarope comum, suspensão oral de 

trimetropim a 1%, incorporação de ácido salicílico em cremes, e um manipulado de 

resorcina 8g/ácido acetilsalicílico 8g/álcool 70% até 100g. Não senti grandes dificuldades 

ao realizar esta tarefa, devido a toda a prática adquirida nas aulas laboratoriais da 

faculdade. 

 

15.3.2. Medicamentos e produtos de uso veterinário 

Os medicamentos e produtos de uso veterinário compreendem todas as substâncias, ou 

mistura de substâncias, que apresentem propriedades curativas ou preventivas de doenças 

nos animais ou dos seus sintomas, ou que possam ser utilizadas com vista a estabelecer 

um diagnóstico médico no animal. Estes medicamentos são um bem público e 

representam recursos essenciais para a defesa da saúde e do bem-estar dos animais, assim 

como para a salvaguarda da saúde pública14.  

A FSA possui “Espaço Animal” e tem a possibilidade de entrar em contacto com um 

médico veterinário a qualquer hora, via telefónica. É uma farmácia que é frequentemente 

procurada por ter este tipo de medicamentos, principalmente desparasitantes internos e 

externos, antibióticos e anticoncecionais.  

No estágio senti algumas dificuldades com este tipo de medicamentos, no entanto pude 

contar com o apoio dos colegas que sempre me esclareceram todas as dúvidas e me 

transmitiram várias informações sobre esta temática, permitindo o desenvolvimento da 

minha capacidade em dispensar e aconselhar medicamentos de uso veterinário. 
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15.3.3. Medicamentos e produtos farmacêuticos homeopáticos  

Um medicamento homeopático é obtido a partir de sustâncias denominadas stocks ou 

matérias-primas homeopáticas, de acordo com um processo de fabrico descrito na 

farmacopeia europeia ou, na sua falta, em farmacopeia utilizada de modo oficial num 

estado membro, e que pode conter vários princípios15.   

Como referido no início do presente relatório, a FSA pertence ao grupo Fastfarma, em 

conjunto com a Farmácia Aliança, no Porto, e o Espaço Lionesa. A Farmácia Aliança 

criou um laboratório de homeopatia, equipado de raiz, ao mais alto nível, com câmara de 

fluxo laminar, certificado pela ISO9001:201516. Portanto, a procura de medicamentos e 

produtos homeopáticos acaba por ser bastante frequente na FSA, uma vez que podemos 

facilmente pedir a sua produção à farmácia parceira.  

Não frequentei a unidade curricular de Homeopatia e Medicamentos Homeopáticos na 

faculdade, por opção, mas arrependo-me. A procura por este tipo de terapêuticas não 

agressivas tem vindo a aumentar. Os utentes dirigem-se à farmácia cada vez mais 

informados e têm interesse em produtos mais seguros, eficazes e com menos efeitos 

secundários. No entanto, na farmácia tinha acesso a bibliografia sobre o tema e sempre 

me foi incutido a ir lendo, pesquisando e informar-me sobre esta matéria. Tive também a 

oportunidade de passar um dia de trabalho no laboratório homeopático, na Farmácia 

Aliança, com a Dra. responsável e pude acompanhar todo o processo desde a receção dos 

pedidos, execução laboratorial e respetivos registos. 

 

15.3.4. Produtos de dermofarmácia e cosmética  

Um produto cosmético corresponde a qualquer substância ou preparação destinada a ser 

posta em contacto com as diversas partes superficiais do corpo humano, designadamente 

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

dentes e as mucosas bucais, com a finalidade de exclusiva ou principalmente, os limpar, 

perfumar, modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os 

odores corporais17. 

Nos dias que correm, a procura por este tipo de produtos é frequente, tanto por parte de 

mulheres como de homens. Assim, os produtos de dermofarmácia e cosmética, assim 

como de higiene pessoal, representam uma grande percentagem das existências de uma 

farmácia e como concedem margens de lucro maiores, acabam por ser importantes para 

a subsistência da mesma.  
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No estágio apercebi-me das minhas reais limitações nesta temática. Apesar de ser uma 

área que me agrada e na qual eu achava que sabia o básico, senti muitas dificuldades e o 

básico não chega. A FSA vende várias marcas – Avéne®, Uriage®, Bioderma®, La Roche-

Posay®, Lierac®, Vichy®, Phyto®, Caudalie®, Filorga®, Skinceuticals®, entre outras…- 

cada uma com as suas particularidades, e dentro de cada marca existe uma grande 

variedade de produtos. Tive a oportunidade de ouvir os atendimentos da colega dessa 

área, de tirar dúvidas e creio ter desenvolvido algumas competências durante o período 

de estágio, que devem continuar a ser trabalhadas com formações.   

 

15.3.5. Produtos para alimentação especial e suplementação 

Os produtos para alimentação especial são aqueles que devido à sua composição especial 

ou a processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos alimentos de consumo 

corrente, mostrando-se adequados às necessidades nutricionais especiais de determinadas 

categorias de pessoas18. Este tipo de produtos visa colmatar as necessidades nutricionais 

de pessoas cujo processo de assimilação de nutrientes se encontre alterado quando 

comparado com um adulto saudável, como no caso de lactentes e crianças ou pessoas que 

pelas suas condições fisiológicas possam retirar benefícios do consumo controlado deste 

tipo de produtos. São vários os exemplos, com que me deparei ao balcão, que posso 

referir: 

• Os leites adaptados às diferentes fases de crescimento de um bebé, ou adaptados 

a situações mais específicas, como leites hipoalergénicos ou anti-regurgitantes. 

• Os suplementos da Nutricia adaptados às carências do idoso, como o 

CUBITAN® (Nutricia) específico para o tratamento de feridas crónicas e outros 

hiperproteicos em indivíduos com necessidades aumentadas, tendo sempre o 

cuidado de alertar em situações de problemas renais.  

• Suplementação desportiva: tive a oportunidade de aprender sobre este tipo de 

suplementação, em duas formações no dia 23 de novembro de 2017. Uma 

formação acerca da VIV Sport® nas instalações da FSA, ministrada por uma 

delegada da marca, sendo esta uma marca de venda exclusiva em farmácia, e 

outra formação sobre a Okygen® na Cooprofar.  

• Suplementação cognitiva  

• (…) 
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Não sendo sujeitos a receita médica, estes produtos acabam por ser pedidos pelo utente 

ou então surgem da indicação do próprio farmacêutico aquando da exposição de um 

problema por parte do utente.  

Senti algumas dificuldades quando iniciei o atendimento ao balcão, mas com o tempo 

fiquei a conhecer alguns produtos, aprendi com as situações que me surgiram ao balcão 

e com o que observei do atendimento dos colegas, tive o cuidado de pesquisar acerca dos 

produtos e tudo isso contribuiu para o desenvolvimento das minhas competências nesta 

temática.   

 

15.3.6. Dispositivos médicos   

O termo "dispositivo médico" engloba um vasto conjunto de produtos, cobertos por várias 

diretivas da Comunidade Europeia. Os dispositivos médicos são destinados, pelo seu 

fabricante, a serem utilizados para fins comuns aos dos medicamentos, tais como 

prevenir, diagnosticar ou tratar uma doença humana. No entanto, os dispositivos médicos 

devem atingir os seus fins através de mecanismos que não se traduzem em ações 

farmacológicas, metabólicas ou imunológicas, por isto se distinguindo dos 

medicamentos19. 

A sua classificação é baseada no grau de risco associado à sua utilização, sendo esta 

dependente da finalidade declarada pelo fabricante, da duração do contacto, área corporal 

e tecido biológico, da invasibilidade no organismo e da zona anatómica implicada. Deste 

modo, é possível distinguir quatro classes de dispositivos médicos de risco crescente: 

classe I, classe IIA, classe IIB e classe III20,21.  

A FSA dispõe de inúmeros dispositivos médicos que são procurados diariamente pelos 

utentes como pensos, ligaduras, compressas, meias de compressão, seringas, testes de 

gravidez, preservativos.... Frequentei a unidade curricular de Dispositivos Médicos na 

faculdade, e julgo que esse contacto prévio foi uma mais valia, visto que já estava 

familiarizada com vários destes produtos. 

 

16. Conferência de receituário e faturação 

Uma vez terminado o atendimento, o documento de faturação é impresso no verso da 

receita. Nesta impressão constam informações como: identificação da farmácia, data de 

dispensa, entidade comparticipante, número da receita, lote e série em que se insere, nome 

e código nacional do produto (CNP), bem como quantidade dispensada, PVP unitário, 

valor da comparticipação e valor total da receita. Pedimos ao utente para assinar a receita, 
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comprovando a dispensa dos medicamentos juntamente com as informações necessárias 

acerca da sua utilização. Pedimos também para deixar um contacto telefónico, para 

podemos entrar em contacto com o utente no caso de detetarmos alguma irregularidade. 

Por fim, a receita é carimbada, datada e assinada pelo farmacêutico que realizou o seu 

aviamento, sendo esta colocada numa gaveta para posterior conferência.       

Na conferência de receituário, o farmacêutico verifica os dados do utente e do médico 

prescritor, as suas assinaturas nos locais destinados a esse efeito, validade da receita, 

correspondência entre os medicamentos prescritos e dispensados assim como a sua 

quantidade, regime de comparticipação, carimbo, data e assinatura do farmacêutico que 

aviou. Se for detetado alguma inconformidade, que transcenda o farmacêutico (como a 

sua assinatura), o utente deve ser contactado de modo a regularizar a situação. 

Após a conferência, procede-se à organização por organismo de faturação em lotes de 

trinta receitas. Quando o lote está completo é emitido o verbete de identificação que é 

carimbado e anexado a esse lote. No último dia de cada mês, procede-se ao fecho do 

receituário, que permite iniciar uma nova série de lotes no mês seguinte, estando as 

receitas prontas para serem enviadas as respetivas entidades.  

As receitas do SNS são enviadas à Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) 

e as restantes são enviadas para a Associação Nacional de Farmácias (ANF) que faz a 

distribuição aos respetivos organismos. No caso de as entidades comparticipantes 

detetarem algum erro, essas receitas são devolvidas à farmácia que pode corrigir a receita 

e incluí-la no mês decorrente, ou em caso de impossibilidade de resolução do erro, assume 

o valor do prejuízo correspondente à perda do valor do reembolso da comparticipação. 

Nos dias que correm, este tipo de tarefa já não é tão significativo no dia-a-dia de uma 

farmácia uma vez que a quantidade deste tipo de receitas é cada vez menor.  

Durante o estágio participei ativamente na conferência e organização do receituário. Aviei 

este tipo de receitas, mas tive sempre o cuidado de confirmar tudo com algum colega, de 

modo a evitar erros. Este tipo de dispensa requer mais atenção e cuidados e como não 

aparecem com muita frequência, demorou até ganhar prática e fazer este tipo de dispensa 

de modo mais autónomo.    

 

17. Cuidados farmacêuticos  

As farmácias não são apenas meros locais de venda e produção de medicamentos. O 

regime jurídico das farmácias de oficina consagrou a possibilidade destes espaços 

prestarem serviços farmacêuticos. Estes serviços têm como objetivo a promoção da saúde 
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e do bem-estar dos utentes, promovendo o reconhecimento das farmácias como 

importantes espaços de saúde22. Além disso, surge a oportunidade de dinamizar o espaço, 

aproveitando as capacidades do farmacêutico, já que este tem a formação necessária para 

a prestação de vários cuidados de saúde. 

Na FSA existe um espaço dedicado à prestação deste tipo de cuidados, que inclui: a 

medição gratuita da pressão arterial em esfigmomanómetro de mercúrio, medição da 

glicemia, determinação dos níveis sanguíneos de colesterol total, triglicerídeos, ácido 

úrico, antigénio prostático específico (PSA), determinação do índice de massa corporal 

(IMC) e análise de urina - para o despiste de infeção urinária... Para o efeito, a farmácia 

dispõe de todo o material necessário, estando este devidamente calibrado de modo a 

serem obtidos resultados fidedignos. 

Desde o início do estágio que tive a oportunidade de estar neste espaço e de prestar os 

referidos serviços, sendo os mais solicitados pelo utente a medição da pressão arterial, 

glicemia e colesterol. Foram estes cuidados que me permitiram estabelecer o primeiro 

contacto direto com o utente e foi com ele que iniciei o aconselhamento farmacêutico, 

através do incentivo à prática de exercício físico e uma alimentação saudável e 

equilibrada. Após a medição pedida pelo utente, fazia a interpretação do resultado e se 

este estivesse alterado tentava perceber qual a possível causa através de uma conversa 

com o utente. Conhecidas as causas, tentava aconselhar da melhor maneira e responder a 

todas as dúvidas.  

 

18. Outros serviços de saúde prestados na Farmácia Santo António  

A FSA destaca-se também pela elevada oferta de serviços que tem à disposição dos 

utentes, no sentido de promover a sua saúde e bem-estar. Os principais serviços existentes 

são:  

• Serviço de enfermagem;  

Administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação, administração 

gratuita de medicamentos injetáveis adquiridos na farmácia e prestação de primeiros-

socorros. 

• Aconselhamento dermo-cosmético; 

• Rastreios de podologia; 

• Rastreios de nutrição;  

• Rastreios de tricologia; 
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• Moving (serviço gratuito de entregas ao domicílio); 

A FSA beneficia de um serviço de entregas ao domicílio, todos os dias úteis, a partir 

das 16h. Os pedidos eram efetuados via telefónica, ou por e-mail. Desde o início do 

estágio que recebo e anoto os pedidos, separo os produtos e foi neste contexto que 

iniciei a minha atividade no SI ao faturar os pedidos no backoffice. Também fiz o 

serviço de entrega, por impossibilidade pontual da responsável, e julgo ter sido 

enriquecedor, uma vez que me permitiu contactar com os utentes num enquadramento 

mais intimista e conhecer a realidade em que vivem.    

• Preparação semanal de medicação para centros de dia; 

A FSA mantém um protocolo de cooperação com dois centros de dia da zona: o 

Movimento de Assistência, Cultura, Urbanismo e Recreio (MACUR) e o Centro 

Social de Paços de Brandão (CSPB). Assim, a farmácia assegura a preparação 

semanal da medicação de todos os idosos – cerca de sessenta – em ambos os lares.  

Durante o estágio tive a oportunidade de realizar esta tarefa, no CSPB e na MACUR, 

durante a tarde, à segunda e quarta feira, respetivamente. 

 

19. Cartão das Farmácias Portuguesas 

O Cartão Saúda, permite que todas as compras em produtos de saúde e bem-estar, 

MNSRM e serviços farmacêuticos acumulem pontos, que podem ser trocados 

diretamente por outros produtos, presentes no catálogo de pontos, ou podem ser 

transformados em vales de dinheiro que podem ser utilizados para pagar a conta da 

farmácia23.  

Ao longo do estágio, tive a oportunidade de realizar tanto a troca por produtos como a 

troca por vales de dinheiro, sendo que durante a venda pedia a apresentação do cartão 

saúda, comunicando, sempre que pedido pelo utente, quantos pontos tinha e as opções de 

troca por vales ou produtos.  Tinha também o cuidado de incentivar o utente a rebater os 

seus pontos, alertando-o para a sua validade de apenas um ano. 

 

20. Valormed    

A Valormed é uma entidade sem fins lucrativos a quem foi atribuída a gestão dos resíduos 

das embalagens vazias e medicamentos fora de uso. Criada em 1999, esta sociedade 

resultou da união de esforços entre as principais associações do setor da cadeia do 

medicamento – Indústria Farmacêutica, Distribuidores e Farmácias -, com o objetivo de 
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diminuir o impacto dos medicamentos fora de uso e materiais que os compõem sobre o 

ambiente e saúde dos cidadãos24. 

As farmácias comunitárias asseguram a receção assistida dos resíduos de embalagens e 

restos de medicamentos fora de uso. Neste subsistema estão abrangidos resíduos como 

medicamentos de uso humano, contendo ou não restos de medicamentos, resíduos de 

embalagens de medicamentos de uso veterinário, contendo ou não restos de 

medicamentos, produtos veterinários vendidos nas farmácias comunitárias para animais 

domésticos, e resíduos de embalagens de medicamentos e produtos de uso veterinário 

recolhidos através de Centros de Receção Veterinários25. Não devem ser depositadas 

seringas e agulhas, termómetros, aparelhos eletrónicos, gaze e material cirúrgico, 

produtos químicos e radiografias. 

A influência da farmácia comunitária neste projeto é evidente, devido à sua proximidade 

com a população e a oportunidade que o farmacêutico tem, em sensibilizar os utentes para 

os riscos de saúde pública inerentes a uma correta eliminação dos medicamentos, através 

do lixo doméstico. As farmácias funcionam assim, como elo de ligação entre os utentes e 

esta sociedade, desempenhando um papel ativo na minimização do impacto ambiental 

destes resíduos.  

Durante o estágio, constatei que existe uma forte adesão por parte da população a esta 

iniciativa, já que são entregues, diariamente, resíduos para depositar no contentor da 

Valormed. 

 

21. Calendário de atividades 

 

Tabela 3 Calendário de atividades desenvolvidas durante o estágio na FSA 

Atividades Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março 

Ambientação à FSA e 

rotina diária 

×     

Introdução ao modo de 

funcionamento do SI 

×     

Armazenamento e 

reposição de stock 

× × × × × 

Controlo dos prazos de 

validade 

× × × × × 
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Processamento de 

receituário 

× × × × × 

Determinação de 

parâmetros bioquímicos 

 × × × × 

Medicamentos 

manipulados 

× × × × × 

Unidose nos centros de dia  × × × × × 

Atendimento  × × × × 

Formações (Anexo I) ×  × × × 

 

 

22. Conclusão 

No decorrer do meu percurso académico senti várias vezes a curiosidade de contactar com 

a realidade profissional. E nesse sentido realizei dois estágios extracurriculares do 

Programa de Estágios Extracurriculares em Farmácia, organizados pela Associação de 

Estudantes da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, que me permitiram 

contactar pela primeira vez com a atividade profissional e a dinâmica de uma farmácia 

comunitária. Porém, apesar desta experiencia prévia, o estágio curricular final é sem 

dúvida indispensável à formação de um estudante do MICF. Esta experiência permitiu-

me evoluir enquanto profissional de saúde, proporcionando-me as competências 

necessárias ao exercício da profissão de forma responsável e competente, aplicando os 

conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso. O MICF, apesar de ser um curso 

bastante completo, na minha opinião, apresenta algumas falhas em determinados temas. 

Pelo que reconheço a importância de complementar os conhecimentos adquiridos com 

formações, às quais tive a oportunidade de ir.  

Constatei, ainda, que o farmacêutico como profissional de saúde acessível à população, é 

frequentemente questionado sobre os mais variados temas para esclarecimento de dúvidas 

e obtenção de aconselhamento personalizado, o que mais uma vez reforça a necessidade 

de uma constante atualização de conhecimentos.  

Assim termino, fazendo um balanço bastante positivo desta experiencia tão importante 

para a minha formação profissional, como pessoal, e que me permitiu adquirir as 

competências necessárias para exercer a profissão para a qual trabalhei ao longo de cinco 

anos que recordo com saudade.  
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– PARTE II – 

Projetos desenvolvidos durante o estágio em Farmácia Comunitária 

1. Contraceção de Emergência  

1.1. Escolha do tema 

A contraceção de emergência (CE) corresponde a um conjunto de métodos que visam 

prevenir uma gravidez indesejada após uma relação sexual. Este tipo de medicamentos 

está disponível na farmácia e alguns podem ser obtidos facilmente, sem necessidade de 

receita médica. Nestes casos, o farmacêutico acaba por ser o único profissional de saúde 

com quem a mulher contacta e com quem pode tirar todas as dúvidas.  

Escolhi este tema precisamente pela importância do farmacêutico na dispensa e no correto 

aconselhamento deste tipo de medicamentos. Senti a necessidade de aprofundar este 

tema, visto que não me sentia capaz de dar uma resposta completa e adequada numa 

situação de dispensa de uma pílula do dia seguinte.  

Para além disto, apesar da CE ser um tema bastante atual, existem ainda muitas dúvidas 

e mitos por parte da população no geral. Assim, desenvolvi um folheto informativo com 

o intuito de explicar de forma clara e sucinta o que é a pílula do dia seguinte, assim como 

o de desmistificar algumas ideias pré-concebidas pela sociedade.  

 

1.2. Introdução 

A gravidez na adolescência é um problema global que ocorre em países desenvolvidos e 

em desenvolvimento. No entanto, são mais propensas a acontecer em comunidades 

marginalizadas, comummente impulsionadas pela pobreza, falta de educação e 

oportunidades de emprego26-27.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima, que todos os anos, 21 milhões de jovens 

com idades compreendidas entre os 15 e os 19 anos, e 2 milhões de meninas com idade 

inferior aos 15 anos fiquem grávidas. Estes números não são distribuídos igualmente por 

todas as partes do mundo, com um maior número de gravidezes a ocorrer nas regiões em 

desenvolvimento26-28.  

As complicações durante a gravidez e o parto são a principal causa de morte de jovens 

com idade entre os 15 e os 19 anos globalmente29. Acrescentando ainda que cerca de 3,9 

milhões destas passam por abortos inseguros26,28.  

As adolescentes geralmente enfrentam maiores riscos de eclampsia, endometrite 

puerperal e infeções sistémicas do que as mulheres de 20 a 24 anos. E mesmo os bebés 
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nascidos de mães adolescentes enfrentem mais riscos como um baixo peso ao nascer, 

parto prematuro e condições neonatais mais graves do que aqueles nascidos de mulheres 

entre os 20 e os 24 anos26,30.  

Entre outras respostas sugeridas pela OMS, surge a necessidade de contraceção nas 

adolescentes; idealmente a contraceção regular, no entanto a contraceção de emergência 

surge aqui como uma opção em caso de necessidade.   

 

O direito à saúde reprodutiva e sexual é humano e fundamental. Os avanços científicos 

dos últimos anos permitiram o conhecimento e desenvolvimento de métodos de 

contraceção mais eficazes, mas acima de tudo, mais seguros31.    

A ideia de CE não é recente. A investigação sobre este tema iniciou-se nos anos de 1920 

e há mais de 30 anos que esta contraceção pós-coital é utilizada32. Assim sendo, deve estar 

contemplada no aconselhamento em saúde reprodutiva e sexual, visto que constitui a 

única forma de prevenir uma gravidez após uma relação sexual não protegida (RSNP) 31.  

Desde 2015 que a contraceção oral de emergência esta cada vez mais acessível em 

Portugal, assim como no resto da Europa: em todos os países pertencentes à União 

Europeia, com exceção de Malta e Hungria, as pílulas de acetato de ulipristal (AUP) e 

levonorgestrel (LNG) são de venda autorizada nas farmácias sem a obrigatoriedade de 

uma prescrição médica31. 

Atualmente, as mulheres têm à sua disposição uma maior variedade de opções 

contracetivas pós-coito, e devem ser informadas acerca de todas elas para que possam 

exercer o seu direito de escolha, numa situação que assim o exiga.  

 

1.3. Contraceção de emergência em Portugal   

A CE corresponde um conjunto de métodos concebidos para serem utilizados depois de 

RSNP, com o objetivo de prevenir uma gravidez não desejada33.  

Este tipo de contraceção está indicado nas relações sexuais que ocorreram sem utilização 

de proteção, ou então quando esta proteção falhou (como no caso de rotura do 

preservativo, esquecimento de dois ou mais dias na toma da pílula, por exemplo), e ainda 

numa situação de crime contra autodeterminação em mulher não utilizadora de método 

contracetivo34-35. Atualmente, em Portugal, existem três métodos de CE que serão 

detalhados mais à frente.  
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1.4. Fisiologia reprodutiva: ciclo menstrual  

O ciclo menstrual feminino corresponde ao processo hormonal responsável pela 

libertação de um ovócito pelo ovário, que pode resultar numa possível fecundação. As 

variações periódicas na secreção das gonadotrofinas estão na base das transformações que 

ocorrem no ovário em cada ciclo. No ciclo ovárico, as variações na secreção de estrogénio 

e progesterona, através da interação com a hipófise e o hipotálamo, regulam a secreção 

das gonadotrofinas. Um ciclo menstrual típico tem uma duração de cerca de 28 dias, mas 

pode variar entre os 21 e os 35 dias. O primeiro dia do ciclo corresponde ao primeiro dia 

de menstruação36-39.  

O ciclo ovárico pode ser dividido em três fases sequenciais: a fase folicular, a ovulação e 

a fase luteínica, como pode ser visto na figura 1.  

 

 

Figura 1 Ciclo menstrual (Retirado de http://www.ellaonefarmaceutico.pt/teoria-do-ciclo-menstrual/)  

• Fase folicular (1-4 da figura 1) 

Durante a fase folicular, a hipófise, estimulada pelo hipotálamo, liberta a hormona 

folículo-estimulante (FSH). A FSH estimula o ovário, fazendo com que este produza 

vários folículos à sua superfície. O crescimento dos folículos estimula o aumento da 
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espessura do endométrio, preparando-se para uma possível gravidez. Esta fase inicia-se 

no primeiro dia da menstruação e termina com o início da ovulação, normalmente a meio 

do ciclo36-39. 

 

• Fase ovulatória (5 da figura 1) 

Nesta fase ocorre, no ovário, a libertação de um ovócito maduro em resposta à subida dos 

níveis de hormona luteinizante (LH) e FSH. Quando a concentração da LH atinge o seu 

pico máximo, inicia-se a rutura do folículo em desenvolvimento libertando o ovócito 

maduro, ocorrendo assim, a ovulação. Na ausência deste pico de LH, a ovulação não 

ocorreria. O ovócito libertado, uma vez que não contém estruturas locomotoras, percorre 

a trompa de Falópio até ao útero através dos movimentos ciliares das células que existem 

à superfície das trompas e através da contração da própria tuba uterina.  

Num ciclo de 28 dias, a ovulação aconteceria ao 14º dia, no entanto existe uma grande 

variabilidade na localização deste dia no ciclo, dependendo de mulher para mulher36-39.  

A ovulação insere-se no período fértil. O período fértil corresponde ao conjunto de dias 

em que a mulher tem maiores hipóteses de engravidar. Num ciclo menstrual regular este 

período de tempo compreende os cinco dias antes da ovulação, assim como o dia em que 

a mesma ocorre. A previsão deste período também não é confiável, visto que depende de 

vários fatores40.  

 

• Fase luteínica (6-7 da figura 1) 

Após a libertação do óvulo, o folículo que sofreu a rutura, transforma-se numa estrutura 

denominada corpus luteum (corpo lúteo), que liberta uma quantidade elevada de 

progesterona. O revestimento do útero continua em crescimento e está pronto para 

nidificar um óvulo fertilizado. Caso isto aconteça, o óvulo implantado começa a produzir 

a hormona gonadotrofina coriónica humana (hCG), detetável nos testes de gravidez.  

No caso de não ocorrer a fertilização, o corpo lúteo degenera (normalmente, no dia 22 

num ciclo de 28 dias). A diminuição dos níveis de progesterona leva ao inicio de um novo 

ciclo menstrual36-39.  

 

1.5. Tipos de contraceção de emergência  

Existem duas formas de CE: o dispositivo intrauterino (DIU) e na forma de 

comprimido35,41. O DIU de cobre é o método mais eficaz e mais duradouro, uma vez que 

garante uma proteção de cerca de dez anos, no entanto não é o método de eleição por ser 
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invasivo e pouco prático. A mulher tem de se dirigir ao centro de saúde, ou hospital ou a 

um centro de atendimento jovem para se proceder à sua aplicação, levada a cabo por um 

médico especialista. Este método pode ser utilizado até 120 horas, ou seja, cinco dias após 

a RSNP, assegurando uma eficácia aceitável35,41,42-44.  

Relativamente às formas orais, existem duas opções disponíveis35,41. O AUP apresenta-

se sob a forma de comprimido, com uma dosagem de 30mg. É um método de toma única 

e apresenta eficácia, assim como o anterior, até 120 horas após a RSNP35,41,45. O LNG, 

também sob a forma de comprimido e de toma única, apresenta uma dosagem de 1,5mg 

e é eficaz apenas até 72 horas após a RSNP, ou seja, 3 dias35,41,46. 

As formas orais de CE podem ser adquiridas na farmácia e não requerem receita médica. 

O AUP é de venda exclusiva em farmácia, enquanto que o LNG pode ser obtido nos locais 

licenciados para a venda de medicamentos não sujeitos a receita médica autorizados pelo 

INFARMED35,41. É neste campo que o farmacêutico deve ter um papel mais interventivo 

e de educação para a saúde pública. 

Existe ainda um outro método, o método de Yuzpe, que foi utilizado durante muitos anos 

em Portugal, mas atualmente em desuso devido à sua menor eficácia e maior risco de 

efeitos secundários. Este método consistia numa contraceção hormonal combinada com 

dose e sequência específica. O objetivo era atingir uma dose de 100-120mcg de 

etinilestradiol e 0.50-0.60mg de LNG ou 1.0-1.2mg de norgestrel. Para isso, eram 

realizadas duas tomas, geralmente quatro pílulas em cada toma, com um intervalo de 12 

horas entre elas35,41. 

Os métodos hormonais são eficazes apenas antes da ovulação ocorrer, portanto não são 

abortivos35. O DIU de cobre é eficaz durante todo o processo que acontece antes da 

nidação, ou seja, antes da implantação do óvulo fecundado no útero. Apesar do seu 

mecanismo mais significativo ocorrer antes da fecundação, existe alguma possibilidade 

de ter um efeito abortivo, uma vez que tem a capacidade de atuar num óvulo já 

fecundado35. 

No entanto, é de salientar que nenhum destes métodos apresenta implicações numa 

gravidez já existente35,41,44-47. 

 

1.6. Mecanismo de ação  

O mecanismo de ação da CE varia consoante o método utilizado, no entanto, a evidência 

científica suporta a hipótese de que atua no atraso ou bloqueio da ovulação35,47. 
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1.6.1. Dispositivo intrauterino de cobre  

O DIU de cobre tem a capacidade de atuar em três momentos: na fase pré-ovulatória, na 

ovulação e na fase pós-ovulatória35. O mecanismo mais significativo é o que ocorre antes 

da fertilização, mas existem alguns efeitos pós-fertilização que contribuem para a maior 

eficácia deste método quando comparado com os hormonais. O DIU previne a fertilização 

do óvulo através da toxicidade dos iões de cobre sobre os espermatozoides35,47. Se a 

fertilização já tiver ocorrido, os iões de cobre criam condições adversas no endométrio, 

impedindo a implantação do ovo35,47. Portanto, este método é eficaz antes ou depois da 

fertilização, mas sempre antes da nidação35,47.  

Estudos demonstram que este é o método mais eficaz, com uma taxa de falha muito baixa 

(entre 0,04% e 0,19)35.  

 

1.6.2. Acetato de ulipristal 

O AUP é um antagonista dos recetores de progesterona que atrasa ou inibe a ovulação 

uma vez que impede a rotura do folículo que contém o ovócito47-48. Atua na fase pré-

ovulatória inicial e tardia, pois atua antes do início da subida de LH e até ao pico de LH. 

A ovulação é assim atrasada por um período de cinco dias que corresponde ao tempo 

médio de vida dos espermatozoides no trato genital feminino35,45,47-48. Portanto, é apenas 

eficaz se a ovulação ainda não tiver ocorrido. 

É o segundo método mais eficaz (taxa de falha de 1,4%), atuando numa fase em que o 

LNG já não atua: imediatamente antes da ovulação, ou seja, numa fase em que a subida 

de LH já se iniciou. Esta eficácia não é dependente do intervalo de tempo entre a RSNP 

e a toma35.  

 

1.6.3. Levonorgestrel 

O LNG, progesterona sintética, atua também pelo atraso ou inibição da ovulação, mas de 

uma forma diferente do AUP. Há um bloqueio do pico de LH, através da hipófise. A 

inibição deste pico pré-ovulatório de LH impede o desenvolvimento, maturação folicular 

e a libertação do óvulo35,46-47,49. Atua numa fase pré-ovulatória precoce e não apresenta 

qualquer efeito se a subida de LH já se tiver iniciado35. Como no método anterior, é eficaz 

apenas se a sua toma ocorrer antes da ovulação.  

A eficácia deste método está fortemente ligada ao intervalo de tempo entre a RSNP e a 

toma da pílula, sendo que diminui com o passar dos dias35,46-47,49. A taxa de falha varia 
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entre os 2-3% se toma se realizar nas primeiras 24 horas35. O LNG não é indicado numa 

situação em que já decorreram 72 horas desde a relação sexual35,46-47,49. 

Na tabela 4 estão organizados, de forma resumida, os métodos de contraceção quanto o 

seu mecanismo e momento de atuação. 

 

Tabela 4 Mecanismos de ação da contraceção de emergência (Adaptado de 35) 

Método Ovulação Fertilização Implantação Gravidez Modo de ação 

 

DIU 

cobre  

 

Sem efeito 

Impede 

fertilização 

Possível 

interferência 

 

Sem efeito 

Interfere na 

fertilização e 

nidação 

 

 

AUP 

Inibe ou atrasa 

a ovulação até 

5 dias 

 

Sem efeito 

 

Sem efeito 

 

Sem efeito 

Atua na fase 

pré-ovulatória 

precoce e 

tardia 

 

LNG 

Inibe ou atrasa 

a ovulação até 

5 dias 

 

Sem efeito 

 

Sem efeito 

 

Sem efeito 

Atua na fase 

pré-ovulatória 

precoce 

 

1.7. Efeitos secundários  

Os métodos de CE são considerados seguros, uma vez que não estão associados a nenhum 

efeito adverso grave35. Os efeitos secundários são raros e transitórios, não sendo sequer 

aconselhado o uso de terapêutica adicional. Os efeitos mais frequentes são as náuseas e 

vómitos, cefaleias, tonturas, dores pélvicas, aumento da sensibilidade mamária, alteração 

do ciclo menstrual, sangramento e fadiga35,50,51.  

É importante informar a mulher de que se ocorrerem vómitos num intervalo até 2 horas 

após a toma de AUP ou LNG, a toma do medicamento deve ser repetida, com a 

administração prévia de um antiemético, ou então a mulher deve optar pelo DIU31,34-35. 

Relativamente ao ciclo menstrual, a generalidade das mulheres menstrua dentro dos sete 

dias do período expectável. Com a toma de AUP a menstruação pode atrasar dois dias e 

com a toma de LNG pode antecipar-se por um ou dois dias, no entanto não devem ocorrer 

alterações ao nível da duração e do volume de fluxo menstrual35,45. 

Se ao fim de vinte e um dias, após a toma de CE, a mulher ainda não tiver menstruado, é 

aconselhável a realização de um teste de gravidez35. 
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1.8. Contraindicações 

As contraindicações ao uso de contraceção hormonal regular, não se aplicam na mesma 

medida à CE. Isto porque a CE tem uma curta duração de exposição e que deve ser apenas 

ocasional. De facto, não existem condições médicas em que a CE esteja totalmente 

contraindicada, pelos motivos mencionados acima, a curta duração do método leva a um 

baixo impacto clínico dos riscos. Pelo contrário, em mulheres com condições clínicas 

específicas, os riscos de uma gravidez não desejada podem sobrepor-se aos possíveis 

riscos da CE52.  

Segundo os critérios de elegibilidade para o uso de CE, e usando uma escala de 1 a 4 

sendo que: 1 – uso sem restrições; 2 – as vantagens do método sobrepõem-se aos seus 

riscos; 3 – os riscos do método sobrepõem-se às suas vantagens; 4 – uso representa um 

risco de saúde inaceitável, para todos os métodos de CE, condições e características 

pessoais, apenas foram atribuídos – pela OMS - os números 1 e 2, à exceção da utilização 

de um DIU de cobre numa situação de gravidez, ao qual foi atribuído o número 4 (Anexo 

I)53-54. 

Deve ser tido em consideração que numa situação de hipersensibilidade à substância ativa 

ou a qualquer um dos excipientes da formulação, a toma do medicamento está 

contraindicada55-56. 

 

Existem situações que requerem especial atenção e para as quais a mulher deve ser 

alertada. Não porque a toma da pílula seja prejudicial à saúde da mulher, mas porque esta 

pode apresentar uma eficácia diminuída. Como numa situação de obesidade ou com a 

toma concomitante de medicamentos e substâncias indutoras da CYP3A4 (Citocromo 

P450 3A4). 

Estudos realizados sugerem que após a toma de AUP ou LNG o risco de gravidez é maior 

para mulheres com um IMC ≥ 30kg/m2 57. É assim evidente uma menor eficiência dos 

métodos contracetivos de emergência orais neste tipo de mulheres, consequente de 

alterações ao nível metabólico58. Além desta evidência, não existem questões de 

segurança adicionais, relativamente à CE, com que estas se tenham de preocupar57-58. 

Uma outra situação é toma de medicamentos e substâncias indutoras da CYP3A4 (Anexo 

II). A CYP3A4 é uma das enzimas mais importantes nos mamíferos, que tem a seu cargo 

a oxidação dos xenobióticos, inativando-os e promovendo a sua eliminação. Os indutores 

enzimáticos hepáticos aceleram a velocidade de metabolização da enzima, acelerando a 

eliminação do xenobiótico do organismo. Neste caso, o xenobiótico em questão será a 
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pílula de emergência. A pílula permanece durante menos tempo no organismo e 

consequentemente os seus efeitos ficam reduzidos, daí a diminuição da sua eficácia59-60. 

 

1.9. Aconselhamento contracetivo depois da CE 

Após o uso da CE oral a mulher pode ter dúvidas acerca da transição para a sua 

contraceção regular. Numa situação em que a mulher já usa contraceção habitual, deve 

mantê-la. Se não, deve iniciar uma contraceção hormonal combinada ou contraceção oral 

com progestativo imediatamente após a toma da pílula de emergência. E deve usar 

preservativo durante sete a catorze dias, consoante a utilização de LNG ou AUP, 

respetivamente35,61. Para este primeiro aconselhamento, a mulher deve procurar indicação 

médica que aconselhará o melhor método contracetivo regular especificamente para 

aquela mulher tendo em consideração as suas necessidades e expectativas e segundo os 

critérios de elegibilidade para o uso de contraceção definidos pela OMS.  

Se a mulher optar por um progestativo injetável, pela colocação de um sistema 

intrauterino ou por implante de etonogestrel deve aguardar até ao primeiro dia do ciclo 

menstrual, ou iniciar o método três semanas depois da toma da CE e sempre após a 

realização de um teste de gravidez61.  

Se no momento da CE, a mulher optou pelo DIU de cobre, este confere proteção 

contracetiva imediata, no entanto não protege de doenças sexualmente transmissíveis, 

portanto o uso de um método de barreira, como o preservativo, deve ser enfatizado61.  

 

1.10.  Papel do farmacêutico 

O uso de CE tem vindo a aumentar devido ao aparecimento de novos métodos e maior 

facilidade de acesso aos mesmos. A CE pode ser dispensada ao balcão de uma farmácia 

comunitária sem a necessidade de uma prescrição médica, tornando este processo muito 

mais rápido e confidencial para a mulher62-64. 

Esta maior acessibilidade não deve dar oportunidade ao uso incorreto e irracional deste 

tipo de medicamentos. Cabe ao farmacêutico comunitário promover o uso responsável 

dos mesmos. A sua posição é única, acabando por ser o único profissional de saúde com 

o qual a mulher contacta neste tipo de situações. O farmacêutico deve ter conhecimentos 

precisos acerca dos vários métodos, saber a sua efetividade e o modo correto de 

utilização62-66. Deve ainda ser capaz de transmitir todas as informações importantes à 

mulher de forma compreensível, confiante e sem juízos de valor67. O aconselhamento 

deve ir para além do método de CE; o farmacêutico deve promover a educação sexual e 
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recomendar sobre como atuar na fase de transição entre a CE e um método contracetivo 

regular, de modo a evitar situações repetidas com a mesma mulher. A CE constitui uma 

segunda linha de prevenção da gravidez indesejada, portanto a contraceção regular deve 

ser sugerida e explicada62-67.   

De forma a facilitar este processo de transmissão de informação, decidi realizar um 

folheto informativo (Anexo III) acerca desta temática que a mulher pode levar para casa 

e ler com mais calma e atenção, complementando assim o aconselhamento dado ao 

balcão. Para além disso, este folheto ao ficar disponível no balcão da farmácia pode ser 

levantado por qualquer utente que visite a farmácia e o objetivo é também informar a 

população no geral, tirar dúvidas e desmistificar mitos preconcebidos pela sociedade.  

Ainda nesta linha de pensamento e para terminar, além do aconselhamento dado pela 

farmácia e do papel ativo do farmacêutico, seria ainda mais importante a educação sexual 

nas escolas aos mais jovens, de modo a evitar este tipo de opção de emergência, para além 

de que não protege sequer contra as doenças sexualmente transmissíveis.  

 

1.11. Situações reais  

Situação 1 

Casal jovem, entre os 20 e os 25 anos.  

O casal procurava a pílula do dia seguinte, devido a uma relação sexual indevidamente 

protegida. O casal afirmava que o preservativo tinha rompido. 

Perguntei há quanto tempo tinha ocorrido a relação, ao qual me responderam que tinha 

sido no dia anterior. Tentei perceber quando tinha ocorrido a última menstruação. E se a 

mulher tomava algum tipo de medicação que poderia interferir na eficácia da contraceção 

de emergência (como antiepiléticos, antirretrovirais, antituberculosos e medicamentos ou 

suplementos contento hipericão). A resposta a esta última questão foi negativa. Dispensei 

a ellaOne® (HRA Pharma), MNSRM de dispensa exclusiva em farmácia, e expliquei à 

mulher que teria de tomar aquele comprimido assim que possível, para garantir uma maior 

eficácia do método. Alertei para o facto de que este método deveria ser utilizado apenas 

numa situação ocasional e de emergência; para o uso de um método de contraceção 

regular de forma mais cuidada; e para os possíveis efeitos adversos. A mulher perguntou-

me acerca da próxima menstruação. Eu alertei que a menstruação poderia aparecer uns 

dias antes ou depois do habitual, no entanto a senhora deveria estar alerta caso esta se 

atrasasse entre 5 a 7 dias.  
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No fim do atendimento, tive a oportunidade de entregar em mãos, o folheto informativo 

elaborado por mim.  

 

Situação 2  

Senhor, entre os 30 e os 35 anos.  

Procurava a pílula do dia seguinte para a esposa, que estava a amamentar. A RSNP tinha 

ocorrido nessa noite. Confirmei que a senhora não tomava nenhum tipo de medicação que 

interferisse na eficácia da CE. Quanto à particularidade da amamentação, as substâncias 

ativas que constituem a CE são excretadas pelo leite materno. No entanto, o acetato de 

ulipristal apresenta um período de excreção maior. Dispensei a Postinor® (GEDEON 

RICHTER) e dei alguns conselhos relativamente à sua toma. Indiquei que o único 

comprimido deveria ser tomado o mais rápido possível e logo após a amamentação. Nas 

8 horas seguintes a mulher não deve amamentar e o leite deve ser retirado com uma 

bomba, diminuindo a quantidade de substância ativa que poderia ser ingerida pelo bebé.  

Alertei o utente para o uso pontual deste tipo de método; para o uso de uma contraceção 

regular; e para os possíveis efeitos adversos. Pude, ainda, entregar o folheto informativo 

elaborado por mim.    
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2. Revisão farmacoterapêutica em idosos polimedicados  

2.1. Escolha do tema 

Segundo dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) de 2011, a 

FSA insere-se numa freguesia com cerca de 5000 habitantes, dos quais cerca de 15% tem 

uma idade superior a 65 anos. Consequentemente, e de acordo com a minha experiência 

ao longo do estágio, a farmácia é largamente frequentada por idosos, muitos dos quais se 

encontram em situações de polimedicação. Com o início do meu atendimento autónomo 

ao balcão tive a oportunidade de contactar com vários idosos neste tipo de situação e que 

frequentemente pediam esclarecimento em relação à própria terapêutica. 

Para além disso, desde a minha primeira semana de estágio que, juntamente com a 

enfermeira da farmácia, preparava a medicação semanal dos utentes dos centros de dia de 

Rio Meão e de Paços de Brandão, Movimento de Assistência, Cultura, Urbanismo e 

Recreio (MACUR) e CSPB, respetivamente. Durante essas preparações, apercebi-me que 

a maioria dos utentes está numa situação de polimedicação. Depois de adquirir um 

conhecimento mais profundo acerca dos medicamentos e da sua posologia fui 

identificando algumas incongruências.  

Assim surgiu a ideia de avaliar a medicação destes utentes, identificar possíveis 

interações, posologias erradas, medicação duplicada, etc… e apresentar de modo mais 

exaustivo a revisão de um utente em específico.  

 

2.2. Introdução 

O envelhecimento global da população surge como consequência de vários fatores, tais 

como: o declínio da fertilidade e o aumento de 20 anos na esperança média de vida durante 

a segunda metade do século XX. Estes fatores, combinados com o elevando número de 

nascimentos em muitos países durante as duas décadas que se seguiram à Segunda Guerra 

Mundial (fenómeno conhecido como “Baby Boom”), resultaram num aumento do 

número de pessoas com idade igual ou superior a 65 anos entre 2010 e 2030.  

A esperança média de vida global, para uma criança nascida no ano de 2015, é de 71,4 

anos (73,8 anos se do sexo feminino e 69,1 anos se do sexo masculino). Em todo o mundo, 

espera-se que a esperança média de vida aumente 10 anos até 205068.  

O aumento da esperança média de vida conduz, inevitavelmente, ao aparecimento de 

diversas patologias relacionadas com a idade e a um aumento na prevalência de patologias 

crónicas69-70. Estas patologias, que afetam desproporcionalmente os adultos mais velhos, 
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contribuem para a sua incapacidade, diminuem a qualidade de vida e aumentam os custos 

dos cuidados de saúde68. 

Este número crescente de idosos previstos pelo INE vai exigir cada vez mais do sistema 

de saúde pública, dos serviços médicos e sociais, e o seu cuidado constitui um verdadeiro 

desafio na prática clínica68. A existência de várias doenças crónicas numa mesma pessoa 

implica com frequência a prescrição de vários fármacos de grupos terapêuticos diferentes 

aumentando assim o risco de interações71. É neste contexto que surge o conceito de 

polimedicação, traduzido pela utilização de vários medicamentos por um mesmo 

indivíduo69-70. 

Estas situações de polimedicação constituem um risco acrescido para o idoso, não só pelo 

risco de interação entre os fármacos, como pela duplicação de terapêutica ou ausência de 

adesão à mesma pelo elevado número de comprimidos a tomar por dia71.  

Assim, o aumento da esperança média de vida reflete, em parte, o sucesso das 

intervenções de saúde pública, no entanto o sistema de saúde deve agora ser capaz de 

responder aos desafios criados por esta conquista, o que inclui o crescente fardo das 

doenças crónicas, lesões, incapacidades e preocupações relacionadas com cuidados de 

saúde futuros e custos associados68.  

 

2.3. O idoso em Portugal 

De acordo com a OMS, a maioria dos países desenvolvidos considera que uma pessoa é 

idosa a partir dos 65 anos de idade. Nos países em desenvolvimento este número pode ser 

inferior. De qualquer forma, independentemente do limite mínimo adotado, é aceite que 

a idade definida não passa de um limite cronológico e não é um marcador preciso para as 

alterações que acompanham o envelhecimento, já que o envelhecimento e o modo como 

ele se manifesta em cada ser humano é único e imprevisível. Daí que existam diferenças 

quanto à condição de saúde, nível independência e nível de participação na sociedade 

entre pessoas idosas, em diferentes contextos72-73.  

Em Portugal, e de acordo com o INE, o peso da população idosa aumentou, passando de 

9,7% em 1970 para 20,3% em 2014. O número total de idosos ultrapassou o número de 

jovens em Portugal, pela primeira vez, no ano de 2000. E desde essa altura que os números 

não regridem74. O INE prevê ainda um aumento em 32% de idosos até 205069-70. 
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2.4. Alterações fisiológicas associadas ao envelhecimento 

O envelhecimento é um termo coletivo que representa a acumulação progressiva e 

irreversível de mais ou menos alterações ao nível molecular, celular e tecidular. É um 

processo único para cada individuo, pelo que não se desenvolve com as mesmas 

alterações, nem à mesma velocidade. O envelhecimento é o efeito provocado por essas 

alterações e não a sua causa. Embora não seja possível definir concretamente o conceito 

de envelhecer, várias características podem ser reconhecidas. A principal é a perda de 

unidades funcionais ao longo do tempo. Estas unidades são as pequenas estruturas que 

asseguram as atividades fisiológicas específicas e características do organismo como os 

nefrónios, alvéolos ou neurónios. Uma característica adicional é a falha de alguns 

processos regulatórios que proporcionam a integração funcional entre as células e os 

órgãos. Consequentemente, surgem falhas na manutenção da homeostase em situações de 

stress fisiológico. Estas perdas funcionais estão associadas a uma diminuição da 

viabilidade e aumento da vulnerabilidade75-76. 

Os idosos tornam-se, assim, mais suscetíveis a problemas de saúde, na sua maioria 

patologias crónicas. Como referido anteriormente, os sistemas de reparação do organismo 

estão comprometidos e a capacidade de proteção do mesmo está diminuída, surgindo a 

necessidade acrescida da toma de medicamentos. No entanto, importantes alterações 

farmacocinéticas e farmacodinâmicas dos medicamentos ocorrem com o avançar da 

idade, e assim a prescrição médica deve ter em consideração esta particularidade77.  

 

Composição corporal 

A composição corporal altera-se significativamente no idoso. Há uma redução 

progressiva na quantidade total de água devido à diminuição da massa corporal magra, 

resultando num aumento relativo da quantidade de tecido adiposo disponível. Os 

fármacos lipofílicos aumentam o seu volume de distribuição, assim como o seu tempo de 

semi-vida, promovendo a sua acumulação no tecido adiposo78. 

 

Sistema cardiovascular 

Ao nível cardiovascular, há uma redução da elasticidade da artéria aorta assim como de 

outras grandes artérias. Isto resulta numa maior pressão arterial sistólica, num aumento 

da ejeção ventricular esquerda e posterior hipertrofia ventricular esquerda e fibrose 

intersticial79-80. Também ocorre uma diminuição na taxa de relaxamento do miocárdio. 

Ao tornar-se mais rígido, o ventrículo esquerdo, necessita de mais tempo para relaxar e 
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se preencher na diástole, aumentando assim a importância de uma contração dos átrios 

devidamente cronometrada, contribuindo para um volume diastólico normal do ventrículo 

esquerdo79-80. O envelhecimento está também associado a uma diminuição na frequência 

cardíaca máxima e a um aumento no tempo de condução no nó atrioventricular. Há 

também uma redução na capacidade aeróbica máxima, ou seja, na capacidade de consumo 

de oxigénio79,81. 

 

Sistema renal  

Com a idade, a massa renal decresce como resultado da diminuição do número de 

nefrónios viáveis79,82. Consequentemente, o número de glomérulos diminui em 30% a 

50%83-84. Os túbulos estão também reduzidos tanto em número, como em volume e 

extensão. Ao nível da vasculatura, as arteríolas desenvolvem um espessamento na camada 

íntima, e hialinização com graus variados de estenose ao nível do lúmen83,85. 

O fluxo plasmático renal diminui. E a taxa de filtração glomerular também diminui com 

a idade. Apesar do declínio na taxa de filtração glomerular, não há um aumento 

concomitante da creatinina sérica devido à perda de massa muscular também relacionada 

com a idade. Portanto, a creatinina não é um indicador de confiança para avaliação da 

taxa de filtração glomerular no idoso79,83,86. O que se altera é a relação 

creatinina/depuração. A creatinina permanece num valor constante enquanto que a 

depuração tende a diminuir83. 

Vários estudos demonstraram ainda diminuição progressiva na taxa de reabsorção tubular 

renal da glucose87. Uma redução na produção de energia pelas mitocôndrias, uma baixa 

atividade enzimática da ATPase, uma queda no consumo de oxigénio e na capacidade de 

transporte através dos túbulos. Na excreção urinária, o idoso, liberta mais enzimas (como 

a enzima conversora da angiotensina, gama-glutamil-transpeptidase, etc…) sem relação 

com a uma situação de proteinúria, portanto sugere a existência de um dano tubular 

independentemente de haver ou não uma lesão ao nível do glomérulo83,87.  

O equilíbrio ácido-base é mantido em condições fisiológicas consideradas normais, mas 

numa situação de stress que conduza a um quadro de acidose metabólica (diarreia, vómito, 

etc…) a resposta é reduzida devido à incapacidade que o organismo apresenta para lidar 

com cargas maiores de ácido. Esta incapacidade deve-se à secreção tubular renal 

defeituosa em iões de amónio79,88. 

O rim apresenta ainda a dificuldade de conservar o sódio, talvez devido à perda de 

nefrónios, à carga de filtração por nefrónio ou à diminuição da atividade do sistema 
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renina-angiotensina-aldosterona. A atividade plasmática da renina está diminuída, assim 

como na aldosterona83,89. Surge também uma redução na secreção de vasopressina e na 

resposta das células do ducto coletor ao efeito antidiurético da mesma83,90. 

O rim é um dos órgãos de depuração mais importantes, e com a idade, a sua atividade fica 

bastante comprometida e diminuída, evidenciando assim o perigo que a polimedicação 

num idoso pode representar.   

 

Sistema gastrointestinal  

Estômago e duodeno: As principais alterações envolvem a diminuição na secreção de 

ácido clorídrico e pepsina79,91. A velocidade de esvaziamento gástrico mantém-se 

semelhante79,92. 

Intestino delgado: Ocorre uma redução na absorção de inúmeras substâncias como a 

glucose, o cálcio e o ferro. A digestão e a motilidade não sofrem grandes alterações79,93. 

Intestino grosso: Estudos na avaliação da motilidade no cólon apresentaram resultados 

díspares. Um estudo, com partículas de plástico marcadas radioactivamente, mostrou que 

o trânsito intestinal no cólon era mais lento nos idosos94. No entanto, um estudo posterior 

indicou que não existem alterações significativas relacionadas com a idade95.  

Pâncreas: Existem algumas incertezas acerca do efeito do envelhecimento na secreção 

pancreática96. Das principais enzimas, algumas (como a amílase) permanecem constantes, 

enquanto outras (como a lípase e a tripsina) diminuem drasticamente97. A concentração 

de suco pancreático e bicarbonato permanecem inalteradas98. 

Fígado: Com o avanço da idade, há uma redução progressiva no volume do fígado e do 

fluxo sanguíneo no mesmo79. A capacidade de metabolização fica diminuída, assim como 

a reparação de danos nas células hepáticas é mais lenta. Portanto, os xenobióticos, como 

certos medicamentos, podem apresentam um maior risco de provocar toxicidade no idoso, 

consequência do aumento da sua biodisponibilidade no organismo. 

A produção e o fluxo de bile estão diminuídos, como consequência há um maior risco de 

formação de cálculos biliares99-100. 

No entanto, para um idoso saudável, um teste de função hepática apresenta resultados 

normais, semelhantes ao de uma pessoa também saudável, mas mais nova79.  

 

Sistema neuroendócrino 

O envelhecimento também é acompanhado por alterações nas respostas neuroendócrinas 

ao stress físico e psicológico. Em particular, foi observada uma alteração no eixo 
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hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA). A ativação excessiva deste eixo e a consequente 

hipersecreção de glucocorticoides podem conduzir à atrofia dos neurónios no hipocampo, 

comprometendo a aprendizagem e a memória do individuo79,101-102.  

 

2.5. O conceito de polimedicação 

A polimedicação é um conceito abrangente, não existindo ainda um consenso exato 

acerca da sua definição. Aplica-se ao doente que toma vários medicamentos, 

normalmente mais que cinco, ou então quando o doente toma medicação desnecessária, 

sem justificação clínica apropriada. Apesar da medicação ter como objetivo melhorar a 

qualidade de vida do utente, a polimedicação per si e as interações que esta acarreta, 

aumentam o risco de reações adversas ao medicamento, diminuem a adesão à terapêutica 

e aumentam os encargos financeiros nos sistemas de saúde103-105.  

Portugal é um dos países com maior consumo de medicamentos per capita. Um estudo 

realizado pelo Centro de Estudos e Avaliação em Saúde da Associação Nacional das 

Farmácias Portuguesas em parceria com várias farmácias portuguesas, estimou um 

consumo médio por utente de 7,3 medicamentos, após análise do “saco de medicamentos” 

de 5008 idosos106.  

O estudo europeu Stimulating Innovation Management of Polypharmacy and Adherence 

in The Elderly (SIMPATHY) afirma que é urgente criar um Plano de Nacional de Revisão 

da Polimedicação do idoso em Portugal, uma vez que não existe qualquer política que 

seja capaz de lidar com o problema. O estudo indica que cerca de 40% das pessoas que 

toma cinco ou mais medicamentos, não o faz de forma apropriada. Assim como 50% das 

hospitalizações que acontecem devido a medicação em excesso seriam evitadas se 

houvesse um plano de revisão da polimedicação107.  

Em 2060, Portugal, será dos países da União Europeia com um maior decréscimo na 

natalidade e maior aumento de idosos com patologias crónicas. Esta tensão demográfica 

requer uma solução urgente, caso contrário, o impacto na sociedade e no SNS será 

crítico107. 

 

2.6. Revisão farmacoterapêutica  

 A revisão farmacoterapêutica corresponde ao serviço clínico, onde o farmacêutico 

analisa de forma estruturada e crítica os medicamentos utilizados pelo utente, com o 

objetivo de evitar a ocorrência de problemas relacionados com a farmacoterapia, melhorar 

a adesão ao tratamento, os seus resultados, assim como diminuir o desperdício de 
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recursos108. Existem vários estudos publicados que evidenciam o benefício efetivo deste 

tipo de serviço, através da otimização dos níveis que caracterizam várias patologias (como 

diabetes, colesterol…), identificação de problemas relacionados com os medicamentos, 

aumento da adesão à terapêutica, redução do número de hospitalizações e uso de 

medicamentos inapropriados. Assim, o farmacêutico permite que o utente alcance a 

máxima efetividade da sua terapêutica.  

 

2.6.1. Problemas relacionados com medicamentos e resultados negativos 

associados à medicação  

Os problemas relacionados com medicamentos (PRM) correspondem a várias situações 

em que durante o processo do uso de fármacos causam ou podem causar o aparecimento 

de resultados negativos associados à medicação (RNM). Dos vários PRM mais comuns, 

é possível mencionar a administração do medicamento errado, a conservação inadequada 

do mesmo, duplicação da terapêutica, incumprimento das tomas, interações, entre outras. 

Portanto, é possível considerar os PRM como causas dos RNM. A intervenção ao nível 

da resolução dos PRM, previne o aparecimento de RNM109. 

 

2.7. Objetivo 

O objetivo deste projeto foi o de avaliar a medicação e as classes terapêuticas utilizadas 

na globalidade por todos os idosos dos lares MACUR e CSPB. E ainda, avaliar o esquema 

farmacoterapêutico de um idoso, com o intuito de corrigir possíveis erros de medicação 

e evitar os problemas associados, para que idoso retire a máxima efetividade da sua 

terapêutica.  

 

2.8. Métodos 

Durante as visitas semanais à MACUR e ao CSPB recolhi as informações relativas à 

medicação dos respetivos utentes. Consultei as respetivas classes terapêuticas no 

Simposium Terapêutico® e consultei as páginas online Drugs.com e Lexicomp, assim 

como os respetivos Resumos das Características do Medicamento para analisar o plano 

farmacoterapêutico do idoso em estudo.   

 

2.9. Participantes  

Até à data da recolha dos presentes dados (15/02/2018) no CSPB, a medicação semanal 

era preparada para 22 idosos, e na MACUR para 28, dando um total de 50 idosos. Desta 
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amostra, 68% eram mulheres e 32% eram homens. É clara a maioria do sexo feminino, 

evidenciando a maior esperança média de vida para as mulheres, sendo assim as 

principais frequentadoras deste tipo de centros de dia.  

 

2.9.1. Seleção 

Para a avaliação farmacoterapêutica individualizada decidi optar por escolher aquele que 

sempre me pareceu ser um dos casos mais complicados, do foro neurológico, que será 

apresentado mais à frente.    

 

2.10. Discussão/Resultados  

Como referido anteriormente, o termo polimedicado corresponde ao uso de cinco ou mais 

medicamentos. Dos 50 idosos pertencentes aos lares, 62% estão numa situação de 

polimedicação, mais de metade, portanto. 

O número total de medicamentos tomados pelos idosos é de 294, sendo que, em média, 

cada idoso toma 6 medicamentos, evidenciando assim situações claras de polimedicação 

geral (Anexo V).  

A grande maioria dos medicamentos prescritos atua no sistema nervoso central, 37%, e 

no aparelho cardiovascular, 30%. Relativamente aos medicamentos que atuam no sistema 

nervoso central, destacam-se os psicofármacos (benzodiazepinas e antipsicóticos), 

antidepressores (inibidores seletivos da recaptação de serotonina, inibidores seletivos da 

recaptação de serotonina e noradrenalina e tricíclicos), analgésicos, antiepiléticos, 

anticonvulsivantes, e ainda, medicamentos anti-Parkinsónicos, e medicamentos para o 

tratamento da doença de Alzheimer. Quanto aos medicamentos prescritos para o aparelho 

cardiovascular, destacam-se os anti-hipertensores (tiazidas e análogos, modificadores do 

eixo renina angiotensina, diuréticos da ansa e antagonistas do recetor da angiotensina), 

bloqueadores da entrada do cálcio, depressores da atividade adrenérgica, vasodilatadores 

e antidislipidémicos (inibidores da hidroximetilglutaril-coenzima A e fibratos). 

Em terceiro lugar, com 12%, ficam as hormonas e medicamentos usados no tratamento 

de doenças endócrinas, nomeadamente as insulinas, os antidiabéticos orais e as hormonas 

da tiróide. 

Surgem, depois, com 7% e 6%, respetivamente, os medicamentos para o sangue e para o 

aparelho digestivo. Dos medicamentos para o sangue os que mais se destacam são os 

anticoagulantes e antitrombóticos, e para o aparelho digestivo são os inibidores da bomba 

de protões. Com menor significado, 3%, surgem os suplementos alimentares, e por fim, 
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todos com 2%, medicamentos para o aparelho respiratório (broncodilatadores), para o 

aparelho geniturinário (usados nas perturbações de micção) e para o aparelho locomotor 

(usados no tratamento da artrose, e que atuam no osso e no metabolismo do cálcio) 

(Anexo VI).  

 

Para realizar a revisão farmacoterapêutica escolhei o sr. A, com 67 anos. O sr. A sofreu 

um acidente há uns 10 anos e perdeu algumas capacidades e autonomia. Não consegue 

falar e não anda sozinho. Pude conhecê-lo, e estive com ele nas várias vezes em que a 

enfermeira lhe fazia algum penso ou tratamento no lar. A medicação do sr. A é a que 

consta na seguinte tabela: 

 

Tabela 5 Plano farmacoterapêutico do Sr. A 

Medicamento Pequeno-Almoço Almoço Jantar 

Ácido Valpróico 

 500 mg 

2 Suspendeu  

08/01/2018 

          2 

Clozapina 100 mg ½ ¼ ½ 

Amiodarona 200 mg  1  

Trazodona 150 mg   1 

Rivaroxabano 15 mg   1 

Amitriptilina 25 mg   1 

Tansulosina 0,4 mg   1 

Alprazolam 0,5 mg   1 

 

O Sr. A toma oito medicamentos, sendo evidente a situação de polimedicação. A maioria 

da sua medicação tem como alvo o sistema nervoso central: o ácido valpróico, 

anticonvulsivante; a clozapina, antipsicótico; a trazodona e a amitriptilina, 

antidepressivos; e o alprazolam, benzodiazepina. Para o aparelho cardiovascular, toma a 

amiodarona, pertencente à classe dos antiarrítmicos, é um classe III, prolongador da 

repolarização. Toma o rivaroxabano, um anticoagulante, inibidor do fator Xa. E, por fim, 

a tansulosina, um medicamento utilizado em situações de retenção urinária110.  

Este esquema apresenta inúmeras interações, mais precisamente sete interações major, 

oito interações moderadas e duas minor. No entanto, as doses diárias recomendadas para 

cada medicamento nunca são ultrapassadas e as posologias recomendadas nas bulas são 

respeitadas. Existem ainda três situações de duplicação terapêutica e seis possíveis 
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interações com alimentos que devem ser reportadas aos familiares do sr. A, de modo a 

serem evitadas (Anexo VII)111-112. 

 

2.11. Papel do farmacêutico  

A polimedicação pode resultar numa variedade de resultados negativos, tanto para as 

utentes, como para as instituições de saúde. Estes resultados incluem efeitos adversos 

exagerados, hospitalizações evitáveis, bem como um aumento dos gastos económicos.  

O farmacêutico é o profissional de saúde com maior potencial para combater esta 

problemática, quer pela sua posição na sociedade, quer pelos conhecimentos 

especializados acerca do medicamento. O farmacêutico é especialista na deteção, 

resolução e prevenção de erros de medicação, e outros problemas como, sobretratamento, 

tratamento insuficiente, aparecimento de reações adversas e não adesão por parte do 

utente. Tudo isto previne e reduz o aparecimento destas reações adversas mais graves, 

melhorando a qualidade de vida do utente e reduzindo os gastos económicos. Os 

farmacêuticos têm também toda a competência para proceder às revisões 

farmacoterapêuticas de forma crítica, correta e segura. 

Existem, ainda, vários estudos disponíveis que refletem esta realidade e esta intervenção 

positiva do farmacêutico tanto ao nível humano, clínico como económico. No entanto, 

apesar de todas as evidências positivas, este tipo de intervenção farmacêutica e consultas 

de farmacoterapia não estão largamente implementadas em todas as unidades de saúde.  

Ao longo de todo o meu período de estágio tive a oportunidade de visitar estes lares, 

semanalmente. Com a preparação da medicação dos idosos, pude contactar de perto com 

esta realidade da polimedicação. A realização deste projeto tinha como intuito ter algum 

impacto positivo nestes lares, no entanto, há muito trabalho a fazer. E a realidade dos dois 

lares com que contactei deve ser a mesma de todos os outros que existem por Portugal 

fora. Os benefícios e a diminuição de custos a longo prazo justificam a visita ativa dos 

farmacêuticos nestas equipas de cuidados ao idoso.  
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Anexos  

Anexo I. Formações a que assisti durante o estágio 

FORMAÇÃO DATA LOCAL 

Neutrogena: Máscara 

Visibly Clear 

9-nov-2017 Farmácia 

VivSport 23-nov-2017 Farmácia 

Okygen 23-nov-2017 Cooprofar, Gondomar 

Bioderma (Curso geral) 31-jan-2018 Porto Palácio 

Vichy (Curso geral) 16-fev-2018 Academia L’oreal 

Boiron 19-fev-2018 Farmácia 

Trycovel  20-fev-2018 Farmácia 

Dores lombares 

(Voltaren, nova 

apresentação)  

 

21-fev-2018 

 

ANF, Porto 

Uriage (Curso geral) 6-mar-2018 Mercure Porto Gaia Hotel 

Skinceuticals 8-mar-2018 Academia L´oreal 

La Roche-Posay 16-mar-2018 Academia L’oreal 

Olho vermelho e otites  20-mar-2018  Cooprofar, Gondomar  

 

 

Anexo II. Critérios de elegibilidade para o uso de CE (retirado de 47) 
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Anexo III. Medicamentos e substâncias indutores da CYP3A4 (retirado de 29)  

 

 

Anexo IV. Folheto informativo acerca da CE 
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Anexo V. Número de medicamentos tomados pelos idosos dos lares de CSPB e MACUR.  
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Anexo VI. Distribuição dos medicamentos por sistema anatómico.  

 

 

Anexo VII. Interações do plano farmacoterapêutico do sr. A 

 

Interações major 

 

Amiodarona × Amitriptilina, Clozapina, Trazodona  

Os antiarrítmicos classe IA e III (como a amiodarona) provocam um prolongamento no 

intervalo QT. A associação destes com outros agentes também capazes de prolongar o 

intervalo QT, deve ser evitada. O efeito aditivo das substâncias aumenta o risco de 

arritmias ventriculares, incluindo torsades de pointes e morte súbita. Geralmente, a 

probabilidade de ocorrência destes efeitos adversos graves é baixa, mas pode aumentar 

se associada com outros fatores de risco pré-existentes como o síndrome congénito do 

intervalo QT longo, problemas cardíacos ou distúrbios eletrolíticos (ex. hipocalémia, 

hipomagnesemia) 111-112. 

Esta coadministração é na mesma possível, desde que os benefícios do tratamento 

ultrapassem os possíveis riscos. No entanto, é necessária precaução e atenção a 
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possíveis sintomas indicativos de ocorrência de torsades de pointes, tais como: ritmo 

cardíaco irregular, palpitações, tonturas e desmaios111-112.  

 

Clozapina × Trazodona, Amitriptilina  

A coadministração da clozapina com outros agentes psicotrópicos (como a trazodona) 

pode potenciar os efeitos adversos da clozapina na função cardiovascular. O principal 

efeito é a queda abrupta da pressão arterial, hipotensão ortostática, associada ou não a 

síncope. Estes efeitos cardiovasculares são mais propícios de acontecer numa fase 

inicial do tratamento, seguido de um aumento de dosagem. Outros sintomas possíveis 

de ocorrer devido à adição de efeitos anticolinérgicos incluem a visão turva, febre, pele 

e mucosas secas, obstipação e retenção urinária. Os sintomas centrais incluem perda de 

memória e possível ocorrência de convulsões. Uma depressão do sistema nervoso 

central, taquicardia e alterações ao nível do intervalo QT111-112. 

Neste tipo de associações, o paciente deve ser monitorizado através da avaliação dos 

seus sinais vitais e ao nível cardíaco. Se o intervalo QT exceder os 500 ms, a clozapina 

deve ser retirada111-112. 

 

Alprazolam × Clozapina  

A associação de benzodiazepinas com a clozapina pode ter efeitos adversos na função 

respiratória e cardiovascular. O mecanismo é desconhecido, mas foram descritas 

situações de salivação excessiva, hipotensão, depressão respiratória, paragem cardíaca 

e morte súbita111-112.  

 

Amitriptilina × Trazodona 

Estes antidepressores apresentam a capacidade de bloquear a recaptação, ao nível pré-

sináptico, de monoaminas, como é o caso da serotonina. Assim, a toma concomitante 

destes medicamentos aumenta o risco de aparecimento do Síndrome Serotoninérgico, 

provocado pela acumulação de serotonina na fenda sináptica. É um efeito raro, mas 

bastante grave que inclui sintomas como alterações mentais (irritabilidade, alteração da 

consciência, confusão, alucinações e coma), disfunções ao nível cardiovascular, 

problemas musculares (cãimbras, tremores, rigidez muscular, rabdomiólise) e sintomas 

gastrointestinais como náuseas, vómitos e diarreia. Portanto, durante o tratamento, o 

aparecimento deste tipo de sintomas deve ser avaliado111-112.  



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Comunitária – Farmácia Santo António 

56 
 

 

Interações moderadas 

 

Tansulosina × Amiodarona  

A coadministração de inibidores da CYP 3A4 pode aumentar a concentração 

plasmática de tansulosina, que é primeiramente metabolizada no fígado por esta 

isoenzima. É necessária alguma precaução particularmente se a dose diária de 

tansulosina for superior a 0,4 mg (que não é o caso do Sr. A). Os principais efeitos 

adversos são a hipotensão postural, síncope e priapismo111-112.  

 

Tansulosina × Amitriptilina, Alprazolam, Trazodona   

Muitos dos fármacos que atuam no sistema nervoso central apresentam um efeito 

hipotensor. A coadministração com outros agentes hipotensores - como a tansulosina 

que é um bloqueador α-adrenérgico, utilizado para relaxar o músculo das vias urinárias 

– pode aumentar o risco de queda de tensão. Portanto, a pressão arterial do doente deve 

ser avaliada111-112. 

 

Alprazolam × Trazodona, Amitriptilina, Ácido Valpróico 

Nos idosos ou doentes especialmente debilitados, a toma conjunta destes fármacos 

pode levar a um efeito aditivo ou sinérgico de depressão respiratória e do sistema 

nervoso central. O paciente deve estar alerta para estes efeitos e evitar atividades que 

exijam alerta mental e coordenação motora até perceberem de que modo estes agentes 

afetam as suas atividades normais111-112. 

 

Ácido Valpróico × Alprazolam  

As benzodiazepinas podem aumentar o efeito teratogénico do valproato numa mulher 

epilética grávida. Mas ambos os fármacos, individualmente, estão associados a efeitos 

adversos no feto111-112. Esta associação não tem qualquer significância para o Sr. A. 

 

Ácido Valpróico × Amitriptilina 

A administração conjunta de ácido valpróico ou dos seus derivados pode aumentar a 

concentração sérica de antidepressivos tricíclicos (como a amitriptilina). Num caso de 

estudo, a área abaixo da curva (AUC) estava aumentada em 31% nos indivíduos que 
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tinham sido sujeitos ao valproato. O mecanismo proposto passa também pela inibição 

do metabolismo hepático através da enzima CYP 3A4. Assim, os efeitos no sistema 

nervoso central e/ou o efeito depressor respiratório podem estar exacerbados. Os 

pacientes devem ser monitorizados quanto a este tipo de efeitos e é possível fazer um 

ajuste de doses até garantir a eficácia e segurança do tratamento111-112.   

Existe ainda outro tipo de interação. Os depressores tricíclicos têm a capacidade de 

contrariar o efeito anticonvulsivante do ácido valpróico através da diminuição do limiar 

de convulsão111-112.   

 

 

Interações minor 

 

Ácido Valpróico × Clozapina 

Vários estudos reportam que o valproato altera ligeiramente os níveis séricos de 

clozapina, assim como dos seus metabolitos. Numa situação de aumento, o efeito 

sedativo e prejuízo funcional são exacerbados. No entanto, também foram descritas 

situações em que os níveis de clozapina diminuíram. O mecanismo causador não está 

claramente descrito, no entanto, é sabido que envolve a ligação competitiva de 

proteínas. A significância clínica desta interação é desconhecida e mais investigações 

são necessárias, no entanto, na sua existência, é aconselhada a vigilância para a deteção 

de alterações ao nível do efeito da clozapina111-112. 

 

Amiodarona × Alprazolam 

A amiodarona potencia o efeito farmacológico das benzodiazepinas através do seu 

efeito bloqueador adrenérgico. No entanto, os estudos disponíveis apenas avaliaram 

esta interação para o diazepam, e não para todos os fármacos da classe terapêutica111-

112.  

 

 

DUPLICAÇÃO TERAPÊUTICA (ALERTA) 

 

Agentes psicotrópicos  
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O número máximo recomendado para a toma deste tipo de medicamentos é de apenas 

três111-112. Sendo que o Sr. A toma quatro (alprazolam, amitriptilina, clozapina e 

trazodona). 

 

Medicamentos do Sistema Nervoso Central 

O número máximo recomendado para a toma deste tipo de medicamentos é de apenas 

três111-112. Sendo que o Sr. A toma cinco (alprazolam, amitriptilina, clozapina, 

trazodona e ácido valpróico). 

 

Antidepressivos  

O número máximo recomendado para a toma deste tipo de medicamentos é de apenas 

um111-112. Sendo que o Sr. A toma dois (amitriptilina e trazodona). 

 

 

INTERAÇÕES COM ALIMENTOS 

 

Amiodarona (major)  

A toranja aumenta significativamente a concentração plasmática de amiodarona 

tomada por via oral. O mecanismo proposto é a capacidade que certos compostos da 

toranja apresentam para inibir a CYP3A4, diminuindo o metabolismo de primeira 

passagem do fármaco. A concentração do metabolito ativo N-des-etil-amiodarona é 

completamente inibida e assim o efeito farmacológico pretendido com a toma do 

medicamento fica alterado, visto que os efeitos da amiodarona e do seu metabolito ativo 

são diferentes111-112.  

Os alimentos, no geral, também interferem com o medicamento, aumentando a sua 

velocidade e extensão de absorção. As alterações fisiológicas induzidas pelos alimentos 

parecem interferir ao nível da libertação da substância ativa da sua formulação111-112. 

Os pacientes que tomam amiodarona devem então evitar consumir toranja e sumo de 

toranja e afastar esta toma da hora de refeição111-112. 

 

Tansulosina (moderada) 

Os alimentos podem atrasar a absorção gastrointestinal da tansulosina. A concentração 

plasmática máxima de tansulosina é atingida em 4-5 horas, com a interferência de 
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alimentos é de 6-7 horas. Pode haver também interferência ao nível da extensão da 

absorção. Em condições ideias, a toma de tansulosina apresenta uma biodisponibilidade 

superior em 30%, e uma diferença que pode variar entre os 40-70% no aumento de pico 

de concentração. Estas alterações farmacocinéticas são consistentes quer seja uma 

refeição leve ou uma refeição mais pesada e gordurosa. De modo a contornar esta 

situação, a tansulosina deve ser tomada 30 min após a refeição111-112.  

 

Clozapina, Ácido Valpróico, Trazodona (moderada)  

O consumo concomitante de álcool pode potenciar alguns dos efeitos farmacológicos 

no sistema nervoso central como um efeito aditivo de depressão e/ou diminuição do 

discernimento e das capacidades psicomotoras111-112. 

 

Alprazolam (moderada) 

O sumo de toranja deve ser evitado, visto que este pode aumentar a atividade 

farmacológica do alprazolam, através da inibição da enzima CYP450 3A4.  Como 

alternativa, o sumo de laranja não apresenta qualquer tipo de efeito111-112.  

O consumo de álcool pode também aumentar o efeito depressor no sistema nervoso 

central, podendo conduzir a um excesso de sedação111-112. 
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Resumo 

A formação académica de um Farmacêutico requer um período de estágio, no último 

semestre do ciclo de estudos, em Farmácia Comunitária, podendo incluir também um 

período de estágio em Farmácia Hospitalar. Assim, este último semestre permite um 

primeiro contacto com a realidade da profissão e com o mercado de trabalho. 

Durante os meses de setembro e outubro de 2017, tive a oportunidade de contactar com 

os Serviços Farmacêuticos do Hospital Privado de Gaia. Aprendi as rotinas, executei e vi 

de bem perto as tarefas realizadas pelo Farmacêutico responsável, contactei com diversos 

profissionais e apercebi-me da importância do trabalho de um Farmacêutico no 

quotidiano de um hospital.  

O presente relatório reflete, com base na minha experiência pessoal, este período de 

estágio no HPG. Descreve todas as atividades diárias, os conhecimentos adquiridos sobre 

o funcionamento da Farmácia Hospitalar e do papel Farmacêutico e, por fim, apresento 

um trabalho sobre material de penso que tive a oportunidade de desenvolver.  
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– PARTE I –  

Descrição das atividades desenvolvidas em Farmácia Hospitalar 

1. Introdução 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares (SFH), regulamentados por diploma 

governamental desde 19621, 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 ensino2. 

 

2. Grupo Trofa Saúde 

O Grupo Trofa Saúde (GTS) surgiu há aproximadamente 15 anos, sendo a marca 

descendente da Casa de Saúde da Trofa. Atualmente, é constituído por uma rede integrada 

de hospitais privados que são já uma referência a nível nacional. Assiste uma população 

superior a 2,5 milhões de habitantes, com particular enfoque no Norte do País3. 

Este projeto global de saúde integra, para além do Hospital Privado da Trofa (HPT), mais 

oito unidades: o Hospital de Dia de Famalicão (HDF), o Hospital Privado da Boa Nova 

(HPBN), o Hospital Privado de Braga (HPB), o Hospital de Dia da Maia (HDM), o 

Hospital Privado de Alfena (HPAV), o Hospital Privado de Gaia (HPG), o Hospital 

Privado de Braga Centro (HPBC) e mais recentemente, o Hospital de Dia de São João da 

Madeira (HDSJM) 4. Existem perspetivas futuras para abertura de novos hospitais em 

novas localizações: Antas, Vila Real, Aveiro e Espinho.  

 

2.1. Hospital Privado de Gaia  

O HPG (Anexo I), localizado na Rua Fernão de Magalhães, nº 2, em Vila Nova de Gaia, 

junto ao Gaia Shopping foi inaugurado em 20154. É constituído por três torres funcionais 

– a torre azul, a laranja e a amarela. Atualmente estão a ser feitas remodelações na torre 

amarela de modo a criar novos internamentos e pretendem expandir a unidade de bloco 

de partos e a unidade de cuidados intermédios e criar uma unidade de cuidados intensivos 

na torre azul. Ainda no início do próximo ano é possível que abram a quarta torre.  

É o hospital do GTS com maior número de camas e, portanto, o de maior capacidade para 

receber um maior número de doentes.  Assim sendo, é um hospital que se destaca pelo 
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serviço de Unidade Integrada de Convalescença5. No entanto, este hospital disponibiliza 

vários outros serviços como urgência de adultos e pediátrica 24 horas, blocos operatórios, 

unidades de neonatologia 24 horas, maternidades com várias salas de parto, fisioterapia, 

consultas externas com mais de 45 especialidades clínicas e um conjunto de diversos 

meios complementares de diagnóstico3. 

A equipa do HPG é liderada pelo Dr. Nuno Brito (Diretor Clínico) e Dr. Nélson Brito 

(Administrador) 6. 

 

3. Organização e gestão dos Serviços Farmacêuticos Hospitalares 

Os SFH são departamentos com autonomia técnica e científica, sujeitos à orientação geral 

dos Órgãos de Administração dos Hospitais em que se inserem, perante os quais devem 

responder pelos resultados do seu exercício1.   

As suas principais responsabilidades incluem a gestão, ou seja, a seleção, aquisição, 

armazenamento e distribuição do medicamento e outros produtos farmacêuticos; a 

produção de medicamentos; a análise de matérias primas e produtos acabados; a 

implementação e monitorização da política de medicamentos definida no Formulário 

Hospitalar; a participação em Comissões Técnicas, entre muitas outras tarefas. Acaba 

assim por ter a seu cargo a gestão da segunda maior rubrica do orçamento nos hospitais2.  

No GTS, os SFH incluem todos os serviços farmacêuticos de cada uma das unidades 

hospitalares. A direção destes é assegurada obrigatoriamente por um farmacêutico 

hospitalar, neste caso pela Dr.ª Patrícia Moura.  

A direção técnica das unidades hospitalares é assegurada por um farmacêutico, com 

exceção do HDF, HDM e HDSJM que não possuem serviços farmacêuticos próprios, 

encontrando-se assim sob a responsabilidade do HPT, HPBN e HPG, respetivamente.  

Os serviços farmacêuticos da Farmácia Central (FC), que funcionam como armazém para 

as demais unidades, estão localizados no HPAV, num espaço independente da farmácia 

do mesmo. É à FC que as unidades hospitalares fazem a encomenda semanal e é da 

responsabilidade da mesma, separar e distribuir os pedidos. 

 

3.1. Serviços Farmacêuticos do Hospital Privado de Gaia 

A direção técnica dos SFH do HPG encontra-se assegurada pela Dr.ª Sara Madureira. Ao 

longo das semanas de estágio cumpri o Plano Operacional (Anexo II) definido pelos SFH 
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com auxílio e supervisão da mesma. O Plano Operacional contém todas as tarefas que 

devem ser realizadas nos diferentes dias da semana. No entanto, é apenas orientador, 

estando sujeito a adaptações e atualizações.  

Para além da receção da encomenda que era a primeira tarefa que fazia todos os dias de 

manhã, o meu plano de trabalho era realmente o seguinte: 

Tabela 1 Plano de trabalho semanal 

 

 

 

Segunda-

feira 

Satisfazer os pedidos pendentes para o HDSJM; Repor o stock de 

soros, embalagens vazias e medicamentos da Urgência; 

Fazer os comprimidos fracionados necessários para toda a semana, 

de acordo com o Mapa de Reembalamento e Etiquetagem, e 

procedia ao respetivo registo dos mesmos em documento próprio; 

Unidose do dia dos internamentos 9 e 11 e alterações do 

internamento 10 relativamente ao dia anterior. 

 

Terça-

feira 

Fazer a unidose do internamento 10 para três dias (Quinta a 

Sábado); Unidose do dia dos internamentos 9 e 11; Satisfação de 

eventuais pedidos. 

 

 

Quarta-

feira 

Repor o stock ideal de medicamentos e soros dos internamentos 9, 

10 e 11 – anotar as validades dos produtos e atualizar os 

documentos Excel dos diferentes internamentos com as mesmas; 

Satisfazer os pedidos de Imagiologia e da Consulta Externa 5; 

Fracionamento de comprimidos; Unidose do dia dos internamentos 

9 e 11.    

 

Quinta-

feira 

Unidose do internamento 10 para quatro dias (Domingo a Quarta); 

Unidose do dia dos internamentos 9 e 11; Repor, novamente o stock 

de soros, embalagens vazias e medicamentos da Urgência.  

 

 

Sexta-

feira 

Repor o stock do Bloco Operatório; Repor o nível de soros dos 

internamentos para o fim-de-semana e outros; Satisfazer todos os 

pedidos possíveis para dar saída do máximo de produtos, visto que 

é dia de fazer a encomenda semanal; Unidose dos internamentos 9 

e 11 do dia e para o fim-de-semana e proceder às alterações do 

internamento 10. 
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3.2. Horário de funcionamento e caracterização do espaço físico  

Os serviços farmacêuticos funcionam de segunda a sexta-feira das 9h às 18h, com uma 

hora para almoço por volta das 13h. O Sábado e Domingo representam dias de descanso, 

assim como os feriados.  Este horário de funcionamento foi definido pela respetiva 

Comissão Executiva do hospital e encontra-se afixado em local adequado, na zona de 

entrada, visível a todos os utilizadores7.  

Na eventualidade de surgirem necessidades fora do horário de trabalho estipulado, o 

contacto da Farmacêutica Coordenadora, Dr.ª Patrícia Moura, está sempre disponível, é 

facultado aos diversos serviços do hospital e consta na lista de contactos de urgência do 

mesmo7. 

Quanto ao espaço físico, a farmácia encontra-se no piso 5 da torre azul.  Trata-se de uma 

única divisão (Anexo III) ampla e bem iluminada dividida por secções, segundo a 

filosofia e metodologia Kaizen. Está localizada perto dos sistemas de circulação vertical, 

nomeadamente de elevadores, de modo a facilitar, principalmente, o acesso interno.  

Os medicamentos encontram-se organizados por ordem alfabética da denominação 

comum internacional (DCI), respetiva dosagem e forma farmacêutica. Assim, os 

comprimidos, ampolas e soros encontram-se fisicamente separados. 

Os comprimidos de menor prazo de validade (PV) encontram-se no carrinho móvel de 

dispensa (Anexo IV), facilitando assim na preparação das gavetas da unidose. Os 

comprimidos de maior PV estão arrumados em SUCs, sendo que os comprimidos de 

formulário estão separados dos comprimidos de extra-formulário.  

Existem áreas individualizadas destinadas ao armazenamento de colírios, pomadas, 

material de penso, detergentes e desinfetantes, produtos de dentária, produtos de 

imagiologia, testes de diagnóstico e nutrição.   

Os inflamáveis têm uma área reservada e estão devidamente acondicionados em bacias 

de contenção, de modo a prevenir danos mais graves em caso de derrame. 

A zona de stock avançado (Anexo V) está reservada a medicação que já não tem lugar no 

local de arrumação habitual e tem um PV mais alargado. Existe ainda um cofre (Anexo 

VI) para o armazenamento de estupefacientes e psicotrópicos (assim como de alguns 

produtos mais caros como matrizes, sistemas de fatores de crescimento plaquetário, …) 

e um frigorífico (Anexo VII) para os produtos termosensíveis como as insulinas e as 

vacinas.  
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Todos os compartimentos estão identificados com a DCI, dosagem e código interno do 

produto (Anexo VIII).  

A farmácia apresenta as condições apropriadas ao armazenamento de todos estes 

produtos, nomeadamente uma temperatura ambiente inferior a 25ºC, um valor de 

humidade inferior a 60% e proteção da luz solar direta2. Semanalmente, o Departamento 

de Manutenção envia à farmacêutica um e-mail com os valores de temperatura ambiente, 

sendo este impresso e guardado em arquivo próprio (Anexo IX). 

Ainda dentro da farmácia existem algumas áreas destinadas a diferentes trabalhos. À 

entrada, áreas para a receção de encomendas, satisfação de pedidos do HDSJM, satisfação 

de pedidos dos diversos serviços clínicos do HPG e uma para a saída de encomendas. No 

centro, uma mesa de trabalho subdividida para a conferência das encomendas, satisfação 

de pedidos e preparação da unidose. Uma zona de reembalamento e etiquetagem de 

comprimidos fracionados (Anexo X) e um arquivo.   

 

3.3. Recursos humanos  

O pilar que assegura o bom funcionamento dos SFH são os recursos humanos, pelo que 

estes serviços devem estar dotados de meios humanos adequados, tanto em número como 

em competência2. Assim, e em concordância com as exigências legais, os SFH do HPG 

estão a cargo da Dr.ª Sara Madureira, sob a supervisão da Dr.ª Patrícia Moura, 

farmacêutica hospitalar, coordenadora dos SFH do GTS. 

3.4. Sistema informático 

O programa informático instalado no HPG, assim como em todos os serviços 

farmacêuticos do GTS, é o CPC® (Companhia Portuguesa de Computadores), 

desenvolvido pela Glintt® – Global Intelligent Technologies. É um sistema informático 

direcionado ao meio hospitalar que permite uma comunicação mais eficiente entre as 

outras unidades, assim como dentro do próprio hospital. Através deste sistema é possível 

a aquisição e gestão de stock, a satisfação de pedidos, a validação de prescrições médicas, 

a consulta do histórico dos doentes, entre muitas outras funções. É uma ferramenta de 

trabalho bastante intuitiva, simples e essencial ao bom funcionamento dos SFH. 

É usado também o PHC® para a criação de guias de transporte, e o Intranet® – mais ao 

nível da FC – para a satisfação de pedidos das farmácias e criação de stock no CPC®. 
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3.5. Sistema de gestão de qualidade  

Um sistema de gestão e garantia da qualidade tem como base a existência de 

procedimentos padronizados. Os procedimentos devem ser escritos, documentados e 

regularmente revistos e atualizados2. Assim podem ser utilizados como guia nas 

atividades desenvolvidas nos serviços farmacêuticos, para além de que asseguram as 

condições de segurança do pessoal afeto à farmácia, medicamentos, instalações e 

instrumentos e aparelhos utilizados. 

O GTS tem todos os seus hospitais certificados pela Associação Portuguesa de 

Certificação (ISO 9001-2008)3. No HPG, este sistema de gestão e garantia de qualidade 

foi implementado em todos os serviços clínicos, assim como nos serviços farmacêuticos.  

Os procedimentos padronizados dos SFH do HPG estão descritos no “Manual de 

Procedimentos do GTS” 7, assim como noutros manuais e documentos disponíveis para 

consulta nesta unidade hospitalar. Estes documentos visam a promoção da qualidade dos 

procedimentos operacionais. 

 

4. Formulário Hospitalar do Grupo Trofa Saúde 

O Formulário Hospitalar do GTS (FHGTS) 8 contém todos os medicamentos disponíveis 

para prescrição dentro do hospital. Surge assim como um documento orientador, fruto de 

uma escolha seletiva perante uma larga oferta de medicamentos.  Esta restrição a um 

conjunto mais pequeno de medicamentos permite uma terapêutica mais adequada à 

generalidade das situações hospitalares, visando uma melhor gestão e rentabilidade.  

O FHGTS resulta da aprovação da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) e é 

baseado no Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM), mas adaptado às 

suas necessidades. Novos medicamentos podem ser acrescentados na adenda do 

formulário9.  

 

5. Seleção, aquisição, receção, armazenamento e distribuição dos produtos 

farmacêuticos 

5.1. Seleção  

A seleção de medicamentos para o hospital deve ter em consideração o FHNM, o FHGTS, 

as respetivas adendas, mas mais importante ainda, as necessidades terapêuticas dos 
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doentes. Devem ser garantidos aos doentes, os medicamentos, dispositivos médicos e 

produtos farmacêuticos de melhor qualidade a baixo custo2. 

A responsabilidade desta seleção cabe à coordenadora dos SFH em conjunto com o 

Diretor Clínico do hospital.   

 

5.2. Aquisição  

Todos os anos, em dezembro, é realizado um concurso que envolve os laboratórios 

fornecedores dos medicamentos presentes no FHGTS. Cada laboratório apresenta a sua 

melhor oferta ao nível de preços, condições de entrega, entre outras informações que 

possam ser relevantes. Posteriormente, o responsável pelo Departamento de Compras e a 

coordenadora dos SFH decidem acerca dos melhores fornecedores, elaborando uma lista 

crescente dos mesmos, com as condições de compra mais favoráveis. Neste ponto 

definem-se os preços, condições de entrega e pagamento para cada medicamento e 

durante um ano, o fornecedor tem de manter os preços, podendo apenas baixá-los. Cada 

produto tem um fornecedor de preferência para se fazer encomenda, apenas em caso de 

impossibilidade de entrega por parte desse mesmo laboratório, se passa para o laboratório 

seguinte da lista. Todo este processo garante os melhores preços. 

Quanto à aquisição dos medicamentos e produtos farmacêuticos na farmácia do HPG, o 

pedido semanal é feito à sexta-feira de manhã, até às 12h, pela farmacêutica responsável 

em CPC® à FC. Este pedido baseia-se nos valores de stock ideais pré-definidos para duas 

semanas e numa lista que é preenchida pela farmacêutica ao longo da semana com as 

faltas (ou quase faltas) que vão surgindo. Seguidamente na FC, os pedidos de todas as 

unidades são compilados pela coordenadora dos SFH, e enviados ao Departamento de 

Compras que é o responsável por gerar os pedidos por e-mail aos laboratórios 

fornecedores, num período máximo de 24h. Por fim, o material é rececionado no Serviço 

de Aprovisionamento da FC, e é separado consoante os pedidos de cada farmácia7. O 

pedido de soros é realizado quinzenalmente, também à sexta-feira. Os manipulados são 

pedidos à FC também de quinze em quinze dias, mas há exceções para situações urgentes.  
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5.2.1. Aquisição especial de medicamentos 

 5.2.1.1. Pedido de estupefacientes e psicotrópicos  

O procedimento para o pedido de medicamentos estupefacientes e psicotrópicos (MEP) 

apresenta algumas diferenças. É realizado mensalmente, normalmente no primeiro fim-

de-semana do mês.  

São reunidos todos os pedidos das farmácias satélite e é feito um pedido único a partir da 

FC. A nota de encomenda é acompanhada pelo anexo VII, modelo nº1506 constituído por 

um original e pelo duplicado (Anexo XI). Este modelo é fotocopiado e deve seguir 

devidamente assinado e carimbado pelo diretor dos SFH. 

Aquando da receção da encomenda, o documento original é devolvido pelo laboratório e 

fica arquivado na pasta de Pedidos de Estupefacientes, substituindo a fotocópia.  

 

 5.2.1.2. Pedido de Autorização de Utilização Excecional 

A comercialização de medicamentos em Portugal requer que estes possuam uma 

Autorização de Introdução no Mercado (AIM). Quando surge a necessidade de utilização 

de um medicamento que não tenha AIM, deve ser solicitado um pedido de Autorização 

de Utilização Excecional (AUE), por parte do diretor dos Serviços Farmacêuticos à 

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. (INFARMED). Deve ser 

apresentado um pedido único em impresso próprio e justificação clínica (Anexo XII), 

durante o mês de setembro, com as quantidades de medicamento necessárias para um 

ano10.  

A unidade requerente não é a FC, uma vez que esta funciona como armazenista e estes 

medicamentos não podem ser vendidos. Assim, o pedido parte do HPT que cede aos 

outros hospitais, consoante as suas necessidades.  

Uma vez adquirida, a AUE é válida por um período de um ano, mas o seu registo deve 

ficar arquivado por um período não inferior a cinco anos, e deve ser facultado ao 

INFARMED sempre que solicitado.  

 

5.3. Receção 

Na sua maioria, os produtos farmacêuticos são rececionados no serviço de aprisionamento 

da FC. Dá-se entrada das faturas e verificam-se as quantidades, a integridade do material 
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e os PV. Posteriormente, os produtos são distribuídos pelas farmácias satélite, consoante 

o pedido realizado.  

A encomenda chega ao HPG, através do Departamento de Logística, no fim de cada dia. 

Portanto, todos os dias de manhã uma das minhas tarefas era a verificação da mesma. 

Com a guia de transporte (Anexo XIII) confirmava os produtos que tinham chegado e 

anotava os PV, de modo a poder atualizar as validades das existências da farmácia em 

Excel. Caso surgisse alguma incongruência, a mesma era comunicada à FC e aos colegas 

das outras unidades.  No final, a guia de transporte é guardada em arquivo próprio.   

 

5.4. Armazenamento  

Na farmácia do HPG o armazenamento dos medicamentos e produtos farmacêuticos é 

organizado de modo a satisfazer as necessidades de espaço, luminosidade, temperatura, 

humidade e segurança de cada um, de modo a assegurar a sua qualidade e eficácia. 

Como referido anteriormente, os medicamentos regulares estão organizados por forma 

farmacêutica e dispostos por ordem alfabética, sempre identificados pela DCI, dosagem 

e código interno do produto. No entanto, existem produtos que exigem especificações 

inerentes às suas características ou então, especificações técnicas que requerem um 

armazenamento especial.  

Os produtos termosensíveis são guardados no frigorifico, a uma temperatura que pode 

variar entre os 2º-8ºC. O frigorífico deve ter um alarme que soe, caso o limite de 

temperatura seja ultrapassado.   

Os MEP e outros produtos mais caros são armazenados num cofre protegidos por um 

código de acesso. 

Os medicamentos fotossensíveis são mantidos ao abrigo da luz, podendo permanecer nas 

respetivas embalagens ou então são envolvidos em folha de prata sendo necessária a 

colocação de etiqueta com identificação, PV e lote, como é o caso da amiodarona por 

exemplo.  

Os inflamáveis são armazenados num local diferente e em bacias de contenção para 

prevenir derrames. 

Os gases medicinais estão numa sala específica, num piso diferente do piso da farmácia 

também por motivos de segurança. 

No entanto, uma regra impreterível e que se aplica a todos estes grupos é a de que devem 

ser utilizados segundo a regra First Expired, First Out (FEFO). Isto significa que os lotes 
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de produtos com PV mais alargado devem ser colocados atrás dos de menor PV, para que 

estes saiam primeiro, evitando assim a acumulação de produtos com prazo a expirar e 

consequentemente, o desperdício2.   

Todos os cuidados referidos anteriormente devem ser cumpridos, não só no espaço da 

farmácia, como em todos os locais do hospital destinados ao armazenamento de 

medicamentos, como o laboratório do bloco operatório e nas enfermarias, por exemplo7.   

 

5.5. Distribuição  

A distribuição de medicamentos é a principal responsabilidade dos Serviços 

Farmacêuticos. Tem como objetivo garantir o cumprimento das prescrições, racionalizar 

a distribuição dos medicamentos, garantir a sua correta administração, reduzir o tempo 

de enfermaria dedicado às tarefas de manipulação dos medicamentos, racionalizar os 

custos com a terapêutica, entre outros2.  

 5.5.1. Distribuição clássica 

A distribuição clássica corresponde à distribuição de medicamentos por reposição de 

stocks ideais previamente acordados entre os Serviços Farmacêuticos e os Serviços 

Clínicos7.   

Na farmácia do HPG, consultamos diariamente no CPC® se existem pedidos por 

satisfazer, no entanto existe alguma periodicidade para certos serviços. Os três pedidos 

(medicamentos, soros e embalagens vazias) da urgência são gerados e satisfeitos à 

segunda e à quinta-feira. Na quinta feira o stock é gerado um pouco acima das quantidades 

ideias de modo a assegurar o fim-de-semana. A Consulta Externa do HDSJM faz pedido 

à segunda-feira. A Imagiologia e a Consulta Externa 5 fazem pedido à quarta-feira. A 

Consulta Externa 7, a Esterilização e o Bloco Operatório ligam a pedir o que precisam. À 

sexta-feira faz-se a contagem do Bloco e a respetiva reposição do stock.  

Os restantes serviços (como a Dentária, tanto do HPG como do HDSJM) fazem pedidos 

em qualquer dia consoante as suas necessidades. Relativamente aos Internamentos, os 

stocks informáticos não estão corretos, daí que à quarta-feira se faz a contagem do que 

eles realmente têm e comparando com o stock ideal deles, leva-se o que é necessário. À 

sexta-feira volta-se a repetir o procedimento, mas apenas para os soros, para que não 

faltem no fim-de-semana. À quarta-feira fazem pedidos de embalagens vazias. 
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Após a separação física dos produtos, faz-se a satisfação do pedido no CPC® e imprime-

se a respetiva guia de saída. Os pedidos, normalmente, são levados e arrumados pelos 

técnicos ou auxiliares do serviço requerente. No entanto, o farmacêutico assegura a 

reposição dos medicamentos dos carrinhos da urgência e do bloco, e dos medicamentos 

e soros nos Internamentos. 

Se surgir a necessidade de medicação fora do horário de funcionamento da farmácia 

(depois das 18h e fins-de-semana), o enfermeiro pode levantar o que precisa diretamente 

da farmácia com ajuda de um técnico do Serviço de Manutenção que tem em sua posse 

uma chave de acesso. É da responsabilidade do enfermeiro o preenchimento de uma folha, 

que se encontra afixada em local visível, junto à porta, com a o medicamento, quantidade, 

identificação do doente ou serviço requisitante, assinatura de quem levanta, data e hora 

(Anexo XIV).  

No caso de surgirem pedidos diferentes do habitual existem algumas opções. Se houver 

possibilidade de alguns dias de espera, o pedido do medicamento deve ser feito 

idealmente à FC que o obtém junto dos fornecedores e o faz chegar à farmácia pelo 

Departamento de Logística. Ou então, a farmacêutica consulta informaticamente o stock 

das restantes unidades hospitalares do GTS e solicita o pedido à que tiver maior 

quantidade.  

Se for necessário um medicamento com alguma urgência, pode ser feito um pedido à 

Farmácia Portela que é bastante célere no processo de entrega. A farmacêutica deve 

posteriormente enviar a fatura, lote e PV à FC para que esta depois possa dar stock do 

produto. Se o medicamento for de uso exclusivo hospitalar, a farmacêutica pode pedir o 

medicamento a um outro hospital de modo a obter um empréstimo, que deve depois ser 

devolvido. Durante o meu período de estágio a Dr.ª Sara Madureira teve de realizar um 

empréstimo urgente de um antibiótico, o Colistimetato de sódio, e conseguiu-o no 

Hospital Geral de Santo António. (Anexo XV).  

 

 5.5.2. Distribuição em dose individual unitária e unidose 

O sistema de distribuição em dose unitária surge de modo a aumentar a segurança no 

circuito do medicamento. Consiste na dispensa de medicação para cada doente, por um 

período de 24 horas2 (das 21h às 21h).  

A prescrição médica é gerada eletronicamente e é da responsabilidade do farmacêutico a 

sua interpretação e validação. No caso de existir algum erro, como posologia incorreta, 
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interações farmacológicas, duplicação da terapêutica, o médico responsável é contactado 

de modo a proceder às alterações necessárias para que a prescrição possa ser validada. 

Posto isto, procede-se à preparação manual das gavetas de unidose. As gavetas são 

individualizadas por cama e contém o nome do doente, o número GTS, o serviço de 

internamento, o quarto e a cama (Anexo XVI).  

A unidose dos internamentos 9 (incluindo a Unidade de Cuidados Intermédios, caso tenha 

doentes) e 11 são preparadas todos os dias por volta das 16h, com base nos mapas de 

prescrição (Anexo XVII). À sexta-feira prepara-se a unidose para o fim-de-semana 

também.  

A unidose do internamento 10 é preparada duas vezes por semana. Às terças-feiras para 

três dias e às quintas-feiras para quatro dias. As gavetas preparadas nesses dias, só 

começam a subir no dia seguinte, por exemplo: a unidose que se faz à terça, é para quarta-

quinta, quinta-sexta e sexta-sábado. Eu considero esta organização bastante vantajosa ao 

nível da gestão do tempo despendido nesta tarefa, mas acima de tudo na gestão das faltas 

de medicação. Conseguimos perceber antecipadamente se vão surgir faltas e caso surjam, 

temos tempo para arranjar os medicamentos em falta.   

Nem todos os medicamentos vão separados nas gavetas. A nutrição vai separada e é 

colocada no frigorífico aquando da reposição das gavetas nos internamentos ao fim do 

dia, idealmente por volta das 17h. Soros e embalagens vazias são consideradas medicação 

tradicional e devem ser utilizadas diretamente das enfermarias. 

Uma vez que este processo de distribuição é completamente manual é feita uma dupla 

verificação do trabalho executado de modo a prevenir erros. 

 

 5.5.3. Distribuição em regime de ambulatório  

Atualmente o número de doentes que tem a possibilidade de realizar os seus tratamentos 

em regime de ambulatório é bastante significativo, reflexo da evolução tecnológica do 

medicamento11.  

Este modo de distribuição permite a redução de gastos relacionados com o internamento, 

a redução de riscos como é o caso das infeções nosocomiais e, acima de tudo, permite a 

continuação do tratamento em ambiente familiar2.  

O ambulatório no HPG não é muito frequente e está apenas limitado aos doentes 

oncológicos. Nestas situações, o farmacêutico deve fazer um pedido antecipado à FC, 

com base na calendarização dos ciclos de tratamento. Nos dias de tratamento, deve 
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entregar a medicação necessária ao enfermeiro responsável no serviço e garantir que toda 

a informação importante é transmitida ao doente de forma simples e objetiva. 

 5.5.4. Distribuição de medicamentos em circuitos especiais 

 5.5.4.1. Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos  

Os MEP são substâncias de estreita margem terapêutica, que apesar dos seus benefícios, 

podem conduzir a situações de dependência física e psíquica, muitas vezes associados a 

atos ilícitos. De forma a prevenir este tipo de situações, este grupo de medicamentos é 

alvo de um rigoroso controlo por parte das autoridades competentes12, 13.   

O hospital tem assim a obrigação de instituir um circuito especial de distribuição, 

assegurando uma monitorização mais rigorosa desta classe7. 

Existe um stock ideal previamente acordado entre o farmacêutico e o enfermeiro 

responsável, para cada serviço. Sempre que um estupefaciente é administrado a um 

doente, segundo prescrição médica, deve ser registado em impresso próprio - anexo X, 

modelo nº 1509 (Anexo XVIII) 7. 

Este impresso deve chegar aos SFH devidamente preenchido, assinado e rubricado pelo 

enfermeiro que procedeu à administração. O farmacêutico valida a requisição e regista a 

quantidade a fornecer por extenso e numerário. Este modelo é assinado pelo farmacêutico 

e por quem receciona o estupefaciente para reposição. Posteriormente, é feita a 

transferência de stock a nível informático para o serviço requisitante e imprime-se a guia 

de transferência em duplicado. No final, o original e uma guia de transferência ficam 

guardados na pasta “Registo de Estupefacientes 2017” na farmácia e os duplicados são 

deixados no serviço7. 

O farmacêutico deve ainda fazer o preenchimento do ficheiro Excel para controlo por 

parte do INFARMED. 

 

 5.5.4.2. Hemoderivados  

À semelhança do que acontece com os MEP, os derivados do plasma também requerem 

um circuito rigoroso de distribuição, devido ao risco inerente de transmissão de doenças 

por via sanguínea14.  

Pela sua variabilidade enquanto produtos de origem biológica, os medicamentos 

derivados do sangue ou plasma humano e as vacinas, deverão dispor, para cada lote, de 

um Certificado Oficial Europeu de Libertação de Lote (COELL), reconhecido em 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Hospitalar – Hospital Privado de Gaia 

14 
 

qualquer país da Comunidade Europeia. Deverá ainda ser emitido, pelo Infarmed um 

Certificado de Autorização de Utilização de Lote (CAUL) 15. 

A nível hospitalar, a requisição deste tipo de produtos é feita através do modelo nº 1804 

(Anexo XIX) constituído por duas vias: a via Farmácia (original) e a via Serviço 

(duplicado) que é cedida ao serviço clinico requisitante7, 13.  

Ao médico cabe o preenchimento dos quadros A e B e ao farmacêutico o quadro C. Após 

este preenchimento, o hemoderivado é enviado ao serviço requisitante, juntamente com 

a guia de transferência e o enfermeiro deve assinar, colocar o número mecanográfico e a 

data no modelo de requisição, enviando a via Farmácia aos SFH para posterior arquivo 

durante um período mínimo de 5 anos13.  

 

 5.5.4.3. Medicamentos Extra-Formulário 

Apesar da existência do FHGTS, por vezes surge a necessidade de prescrição de 

medicamentos que não constam nesse documento. É uma situação possível desde que o 

médico prescritor solicite, de forma devidamente justificada, a utilização desse 

medicamento extra-formulário, através do preenchimento de um impresso próprio 

(Anexo XX). O impresso tem de ser sujeito à autorização da CFT para que o medicamento 

possa ser utilizado.  

É ainda avaliada a frequência dos pedidos de medicamentos extra-formulário e para 

aqueles que são pedidos mais frequentemente é discutida, em reunião da CFT, a sua 

possível inclusão na adenda do formulário.  

 

 5.5.4.4. Sugammadex 

O Sugammadex tem como indicação terapêutica a reversão do bloqueio neuromuscular 

induzido por agentes anestésicos, como o rocurónio ou o vecurónio, utilizados na 

anestesia geral em adultos16. 

Apesar de não ser um fármaco habitualmente incluído nos circuitos de distribuição 

especiais, o facto de ser bastante utilizado no GTS e de se tratar de um fármaco com 

elevado encargo monetário, surgiu a necessidade de um maior controlo através da 

introdução de um documento de justificação de utilização (Anexo XXI), de modo a 

prevenir a sua utilização indiscriminada.  
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Assim, quando é recebida uma folha de justificação de utilização de Sugammadex, o 

farmacêutico deve verificar se o débito foi concretizado ao respetivo doente. Se sim, a 

folha é arquivada em pasta própria e o stock ideal é reposto no serviço. 

 

6. Produção de medicamentos manipulados 

6.1. Manipulados não estéreis  

A manipulação de produtos galénicos é da total responsabilidade da FC. Os pedidos de 

manipulados de todas as farmácias satélite são compilados, e posteriormente preparados 

pela técnica da FC, na hotte da farmácia do HPAV.  

Aquando do momento de preparação do manipulado, a respetiva ficha de preparação 

(Anexo XXII) deve ser preenchida, especificando a forma farmacêutica, a quantidade a 

preparar e o lote. O lote permite a rastreabilidade do produto e é constituído pelo ano, 

mês, dia e ordem de produção do dia – por exemplo, 20171015/04 para o quarto 

manipulado preparado no dia 15 de outubro de 2017.  

É de salientar que os frascos são devidamente rotulados (Anexo XXIII) e a validade dos 

produtos deve estar de acordo com o descrito no Manual de Medicamentos Manipulados, 

sendo normalmente de 30 dias.  

Depois de prontos, os manipulados são distribuídos pelas farmácias consoante os pedidos 

realizados. Após a sua utilização nas várias farmácias, os frascos são recolhidos e 

esterilizados no serviço de esterilização de cada hospital para depois voltarem a ser 

reutilizados pela FC em pedidos futuros.  

 

6.2. Manipulados estéreis: citotóxicos  

Os medicamentos citotóxicos caracterizam-se pelo seu risco elevado, dada a sua natureza, 

potência farmacológica e margem terapêutica estreita. Assim, a sua manipulação requer 

procedimentos técnicos específicos, pessoal altamente especializado e instalações e 

equipamentos próprios. É uma área importante de intervenção profissional dos 

farmacêuticos hospitalares17.  

À semelhança do que acontece com os manipulados não estéreis, os citotóxicos também 

são responsabilidade da FC, sendo enviados às farmácias satélite sempre que requisitados.  
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A prescrição médica é validada por um farmacêutico hospitalar, como indica o Manual 

da Farmácia Hospitalar2, e a sua preparação é levada a cabo pela Dr.ª Patrícia Moura, em 

câmara de fluxo laminar vertical, assegurando a proteção do operador.  

 

7. Reembalagem e fracionamento  

A reembalagem dos medicamentos e a respetiva rotulagem garante a qualidade e a 

segurança dos mesmos. Permite que os SFH disponham de medicamentos na dose 

prescrita - de forma individualizada -, devidamente identificados e protegidos dos agentes 

ambientas2. 

O principal trabalho de reembalamento ocorre na FC. Todos os medicamentos que não 

apresentem DCI, lote e PV visíveis na sua forma individual são reembalados no stracar 

– máquina de embalamento automático (Anexo XXIV) e o procedimento é devidamente 

registado em documento próprio. Posteriormente procede-se à etiquetagem e cada 

etiqueta deve conter o código de barras com o número interno do medicamento, a DCI, 

dosagem, lote e PV. Aos medicamentos que saem do blister é atribuído um PV de 6 meses, 

no entanto se o PV do medicamento no blister for inferior a 6 meses, mantém-se a 

validade inicial do mesmo. 

Na farmácia do HPG também ocorre o reembalamento de comprimidos, mas através de 

uma máquina diferente (Anexo XXV). Os medicamentos são selados e individualizados 

numa manga através do calor. Posteriormente, são igualmente etiquetados e o processo é 

registado em documento próprio (Anexo XXVI) com a identificação do operador.  

Este reembalamento acontece quando os medicamentos são pedidos à Farmácia Portela, 

numa necessidade, ou quando por algum motivo não vêm devidamente individualizados 

da FC. Também nas situações de fracionamento em ½ ou ¼ consoante as necessidades 

que surgem. O fracionamento permite a obtenção de doses diferentes das que existem no 

mercado.  

Os medicamentos que vão para os serviços de urgência e bloco operatório são enviados 

com uma etiqueta meramente identificativa com o código interno e DCI, que não tape o 

lote e o PV presentes na embalagem. Isto acontece para as embalagens vazias, produtos 

mais caros, antibióticos… não sendo necessário nos medicamentos de pequenas 

dimensões.  
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8. Carros de emergência 

Os carros de emergência (Anexo XXVII) contêm medicação e material a usar em 

situações pontuais de emergência. Estão espalhados por todo o hospital, nomeadamente 

nas salas de emergência do serviço de urgência, no bloco operatório e em todos os 

serviços de internamento, garantindo o acesso rápido quando necessário.  

Para assegurar que os carros se encontram devidamente equipados e prontos a responder 

convenientemente numa situação de emergência, estes encontram-se selados e sempre 

que um produto é retirado, deve preencher-se um registo com a devida justificação de 

utilização e o stock deve ser rapidamente reposto. Sempre que o carro é fechado, deve ser 

novamente selado.  

Cabe ao farmacêutico a responsabilidade de verificar os PV dos medicamentos e fazer a 

sua substituição quando estes estão prestes a ser ultrapassados.  

 

9. Processos de controlo de qualidade  

9.1. Controlo de parâmetros físicos  

Os parâmetros físicos avaliados são a temperatura e a humidade. A temperatura ambiente 

não deve ultrapassar os 25ºC, a humidade deve ser inferior a 60% e a temperatura de frio 

apenas pode variar entre os 2º-8ºC. Os gráficos que resultam destas leituras diárias são 

enviados semanalmente pelo Departamento de Manutenção à farmacêutica responsável 

que os avalia, imprime e guarda em pasta própria.  

Os gráficos correspondentes à temperatura dos frigoríficos referem-se não só ao da 

farmácia, mas também aos frigoríficos que existem noutros serviços, incluindo o do 

HDSJM (hospital afeto ao HPG). Durante o meu período de estágio, aconteceu que a 

temperatura do frigorifico do Bloco Operatório do HDSJM esteve elevada durante 

aproximadamente 2h (Anexo XXVIII), devido a uma quebra de energia no centro 

comercial, local onde se insere o hospital de dia referido. Neste tipo de situações é preciso 

ter conhecimento da estabilidade dos medicamentos e produtos farmacêuticos afetados 

para saber quais os que se podem aproveitar e quais os que devem ser rejeitados. A 

farmacêutica pode procurar ajuda junto da coordenadora dos SFH e nos laboratórios dos 

respetivos produtos. 
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9.2. Controlo de prazos de validade 

O PV do medicamento é controlado de forma rigorosa já que é este parâmetro que 

assegura a eficácia e a segurança do mesmo.  

Para os serviços de internamento e existências da farmácia existe um ficheiro Excel com 

a DCI e o respetivo PV. O ficheiro com as validades das existências da farmácia é 

atualizado com base nas guias de transporte dos medicamentos que chegam na 

encomenda, onde é anotada a validade dos produtos aquando da sua receção. O ficheiro 

com as validades das existências dos internamentos é atualizado à quarta-feira aquando 

da reposição dos stocks. O controlo por ficheiro Excel é bastante mais cómodo, visto que 

quando o PV está prestes a ser atingido as células mudam de cor evidenciando os produtos 

que devem ser substituídos.  

Nos restantes serviços são realizadas revistas periódicas. Os produtos são substituídos por 

outros de maior prazo, quando isto não é possível são colocadas etiquetas alertando para 

o uso prioritário das unidades a expirar.    

 

9.3. Controlo de gases medicinais  

Os gases medicinais, de acordo com o Decreto de Lei 128/2013, de 5 de setembro, 

correspondem a “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” 18. 

No HPG são utilizados o Ar Medicinal (KEOL) L50, o Dióxido de Carbono B5 e B50, o 

Pulmo S10, o Oxigénio B5 e B50 e o Protóxido de Azoto B50. Estes gases encontram-se, 

numa sala individual, acondicionados em cilindros brancos que no seu topo devem ter 

uma faixa colorida específica para cada gás acondicionado, servindo assim como meio de 

identificação. Os gases fluem ao longo de 3 rampas, a rampa direita e esquerda (por se 

encontrarem à direita e à esquerda do debitómetro, respetivamente) e a rampa de 

emergência19.  

O Departamento de Manutenção faz a receção dos gases e envia a respetiva guia de 

remessa aos SFH onde esta é arquivada. É também responsável pela substituição das 

garrafas e pelo envio de e-mail à farmacêutica sempre que uma nova garrafa é colocada 
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a uso. Este e-mail deve conter o tipo de gás, o lote e a rampa utilizada. Com todas estas 

informações a farmacêutica preenche um documento próprio (Anexo XXIX) e o registo 

é guardado.  

 

 

– PARTE 2 –  

Projeto desenvolvido durante o estágio em Farmácia Hospitalar 

Na tentativa de poder realizar um projeto individual, falei com a Dr.ª Sara Madureira que 

me propôs a elaboração de um documento que organizasse de forma simples e 

compreensível todo o material de penso utilizado no HPG. Este documento seria 

disponibilizado aos vários serviços de modo a auxiliar os enfermeiros e outros 

profissionais envolvidos no tratamento de feridas.  

Compilei a informação em duas tabelas: 

• Material de penso disponível no HPG (Anexo XXX), adaptando um modelo já 

existente no Centro Hospitalar do Porto. Organizei o material de penso por grupos, e 

dentro de cada grupo particularizei o material disponível no hospital e em que 

situações deve ser utilizado 20.  

• Características do material de penso mais utilizado (Anexo XXXI), incluindo as 

suas propriedades, indicações terapêuticas, efeitos adversos e frequência de 

tratamento 21. 
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Conclusão 

O estágio curricular em Farmácia Hospitalar veio completar o meu percurso académico e 

permitiu uma aplicação prática de alguns conhecimentos teóricos adquiridos ao longo 

destes últimos anos de estudo. Proporcionou-me uma melhor compreensão da prática 

profissional do Farmacêutico na dinâmica hospitalar.  

Apesar de curta, considero ter sido uma experiência bastante gratificante e extremamente 

enriquecedora. O HPG integra uma rede de hospitais no setor privado e por esta mesma 

razão funciona através de procedimentos internos diferentes dos hospitais do sector 

público. Apesar desta diferença, sinto que ganhei noutros aspetos. Foi um estágio muito 

prático, tive a oportunidade de executar tarefas que noutros hospitais são apenas 

observacionais para os estagiários. Senti que fazia, realmente, parte da equipa e que o 

meu trabalho contribuía para o bom desempenho dos serviços farmacêuticos. 

Esta oportunidade foi uma experiência em tudo valiosa - tanto a nível académico e 

profissional, como a nível pessoal -, pelos desafios diários e responsabilidade exigida. 
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Anexos 

Anexo I. Hospital Privado de Gaia 
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Anexo II. Plano Operacional dos SFH do HPG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Operacional dos Serviços Farmacêuticos HPG 

Diário 

Manhã 

- Verificar se houve levantamento de medicação na farmácia 

- Validar prescrições médicas 

- Confirmar e guardar encomenda 

Tarde 

- Validar prescrições médicas + Preparar malas unidose Internamento 9 e 11. 

- Reverter medicação do dia anterior + Debitar unidose 

- Preparar alterações nas malas do Internamento10 
 

2ª feira 

Manhã 

- Debitar medicação unidose de Sáb. e Dom. segundo altas clínicas. 

- Satisfazer pedido Esterilização. 

- Fazer pedido manipulados (quinzenal) 

Tarde 

- Gerar e satisfazer pedido de medicamentos/soros/embalagens vazias Int.11 

- Repor Estups. Bloco  

 

3ª feira 

Manhã 

- Gerar e satisfazer pedido de medicamentos/soros/embalagens vazias Int.10 

- Satisfazer pedido Endogastro 

 

Tarde 

- Satisfazer pedido Dentária. 

- Satisfazer pedido Fisioterapia. 

- Preparar malas unidose Internamento 10 (4ª feira, 5ª feira e 6ª feira) 

- Reunião Alinhamento Operacional 

 

4ª feira 

- Gerar e satisfazer pedido CEXT7 

- Gerar e satisfazer pedido de medicamentos/soros/embalagens vazias Int.9 

- Produzir Kits (Int e Bloco) e Efetuar consumos aos serviços 

- Satisfazer pedido soros/embalagens vazias Bloco. 

- Gerar e satisfazer pedido medicamentos e soros/embalagens vazias INT 9 

Tarde 

- Satisfazer pedido Imagiologia 

- Gerar e satisfazer pedido de medicamentos/soros/embalagens vazias Int.10 

 

5ª feira 

Manhã 

- Reunião UICRM 

- Gerar e satisfazer pedido de medicamentos/soros/embalagens vazias Urg. 

 

Tarde 

- Preparar malas unidose Internamento 10 ( Sáb e Dom, 2ªfeira e 3ª feira) 

- Gerar e satisfazer pedido medicamentos e soros/embalagens vazias INT 11 

6ª feira 

Manhã 

- Gerar e satisfazer pedido medicamentos Bloco 

- Fazer encomenda semanal à Farmácia Central. 

 

Tarde 

- Preparar malas unidose Internamento 9 e 11 para 6ª feira, Sáb e Dom 
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Anexo III. Organização do espaço físico dos SFH do HPG 

 

Anexo IV. Carrinho móvel de dispensa  
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Anexo V. Zona de stock avançado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VI. Cofre 
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Anexo VII. Frigorífico 

  

 

Anexo VIII. Identificação das SUCs (DCI, dosagem e código interno) 
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Anexo IX. Gráfico da temperatura ambiente da farmácia de 17 a 23 de outubro de 2017 

 

Anexo X. Zona de reembalagem e fracionamento  
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Anexo XI. Anexo VII, modelo nº1506 para a requisição de MEP 
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Anexo XII. Impresso próprio para pedido de AUE (A) e justificação clínica (B) 

 
 

                                                            
AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO EXCECIONAL 

MEDICAMENTOS DE USO HUMANO 

IMPRESSO DE USO OBRIGATÓRIO PELOS REQUERENTES  
 

 

Exmº. Senhor 

Presidente do Conselho Diretivo do INFARMED, I.P. 

Pretende esta entidade licenciada para a aquisição direta de medicamentos, ao abrigo do disposto na alínea a) do artigo 92.º do 

Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto, na sua atual redação, solicitar AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO EXCECIONAL para o medicamento 

de benefício clínico bem reconhecido abaixo indicado, ao abrigo do despacho: 

Deliberação n.º 1546/2015 
 

Por se tratar de um medicamento que não possui AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO (AIM) em Portugal e se destinar a doentes 

em tratamento neste estabelecimento de saúde, com vista a satisfazer as necessidades para o próximo ano de................, solicito a 

V. Exª.  se digne autorizar a sua utilização especial, nos seguintes termos: 

Requerente:  

Morada:  

Código postal:  Tel S.F.:   Fax S.F.:  

V/ Nº de Pedido:  V/data:  

Nome do medicamento:  

Substância(s) Activa(s):  

Forma farmacêutica:  

Dosagem:  Pertence ao F.H.N.M.: 
 

   SIM  

 

Não  

Quantidade unitária:  Apresentação:  

Preço por unidade (c/IVA):  Estimativa/Despesa (c/IVA):  

Titular da A.I.M.:  País da A.I.M.:  

Fabricante:  País/fabrico:  

Libertador de lote*:  País/lib. de lote*:  

Distribuidor do país de procedência:  País/Procedência:  

Distribuidor em Portugal*:  Alfândega*:  
          

 Albumina humana como excipiente 

 Alergeno 

 Derivado do sangue ou plasma 

 Vacina 
        

 INSTRUÇÃO AO ABRIGO DO ARTIGO 12.º DA DELIBERAÇÃO N.º 1546/2015. 

 

Documentação enviada ao INFARMED pelo requerente ou por outra entidade_____________________________ 

juntamente com a AUE n.º __________  autorizada para o ano ___________.* 

 

 PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE inicialmente requerida na AUE nº ______, autorizada em ___/___/___      

Justificação:_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Aceito, para efeitos do previsto no artigo 9.º Decreto-Lei n.º 128/2013, de 5 de Setembro, que as comunicações com o INFARMED 

no âmbito do presente pedido sejam feitas através das seguintes caixas electrónicas: aue@infarmed.pt  do INFARMED e 

_______________________________________ ( e-mail) do requerente; 

 

Igualmente aceito que as comunicações por correio electrónico feitas nos termos do parágrafo anterior, independentemente da 

indicação dos nomes dos colaboradores de ambas as entidades que, em concreto, as elaboraram, revestem valor probatório e a 

respectiva autoria é atribuída à parte remetente; 

 

As comunicações feitas nos termos dos parágrafos anteriores, consideram-se recebidas pelo seu destinatário no segundo dia útil 

posterior ao seu envio, sendo suficiente para prova de envio o “print” retirado do sistema do seu remetente donde conste a data e 

hora de envio. 

Assinatura do Director Clínico (deverá ser identificada sob a forma de carimbo e/ou vinheta): 

 

 A 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Hospitalar – Hospital Privado de Gaia 

31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO EXCECIONAL 

Alínea a) artigo 92.º (medicamentos de benefício clínico bem reconhecido) 

JUSTIFICAÇÃO CLÍNICA 
 

Estabelecimento de 

saúde: 
 

Serviço proponente:  

Deliberação n.º 1546/2015 

Nome do 

medicamento: 
 

Substância(s) 

Activa(s): 
 

Pertence ao 

F.H.N.M.: 
       SIM                 NÃO 

Dosagem:  Apresentação:  

Quantidade unitária:  

Indicações 

Terapêuticas para as 

quais  se pretende o 

medicamento e 

posologia: 

 

Estratégia 

terapêutica para a 

situação em causa: 

 

Listagem de 

terapêuticas 

alternativas 

existentes no 

mercado e motivos 

da sua inadequação 

à situação em 

análise: 

 

Fundamentação 

científica da 

utilização do 

medicamento:  

 

Assinatura do Diretor de Serviço (deverá ser identificada sob a forma de carimbo e/ou vinheta): 

 
B 
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Anexo XIII. Guia de transporte 
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Anexo XIV. Folha de registo do levantamento de medicação 
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Anexo XV. Pedido de empréstimo de Colistimetato de sódio ao Hospital Geral de Santo 

António 
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Anexo XVI. Gavetas da unidose 
A identificação dos dias da semana nas gavetas de unidose era feita através de umas etiquetas que eram 

coladas com fita-cola (A). Devido à desarrumação que estas etiquetas causavam (B), criei umas bolsas de 

plástico, que colam nas gavetas, sendo possível colocar os dias da semana de uma forma mais simples e 

organizada (C). 
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Anexo XVII. Mapa de prescrição 

 

Anexo XVIII. Anexo X, modelo nº 1509 para a requisição de MEP a preencher pelo 

serviço requisitante 
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Anexo XIX. Modelo nº 1804 para a requisição/distribuição/administração de 

hemoderivados 
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Anexo XX. Justificação da utilização de medicamentos extra-formulário 
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Anexo XXI. Justificação da utilização de Sugammadex 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Hospitalar – Hospital Privado de Gaia 

40 
 

Anexo XXII. Ficha de preparação de um manipulado não estéril 
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Anexo XXIII. Rótulo de um manipulado não estéril 

 

 

Anexo XXIV. Stracar: máquina de embalamento automático da FC 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Hospitalar – Hospital Privado de Gaia 

42 
 

Anexo XXV. Máquina de reembalamento do HPG 

 

Anexo XXVI. Documento de registo de reembalamento do HPG 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante em Farmácia Hospitalar – Hospital Privado de Gaia 

43 
 

Anexo XXVII. Carro de emergência do internamento 11 

 

 

Anexo XXVIII. Gráfico da temperatura do frigorífico do Bloco Operatório do HDSJM. 

Entre as 2 e as 4h da manhã, a temperatura subiu atingido os 14ºC 
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Anexo XXIX. Registo de gases medicinais 
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Anexo XXX. Material de penso disponível no HPG 
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Anexo XXXI. Material de penso mais utilizado 
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