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Resumo 

 

O  estágio profissionalizante em Ciências Farmacêuticas é o primeiro 

contacto dos estudantes com a realidade profissional. Após nove semestres escolares 

de aprendizagem essencialmente teórica, este permite que o estudante adquira 

conhecimentos de natureza prática, através do contacto com diferentes realidades 

profissionais. Este relatório tem como objetivo espelhar a minha interação e 

aprendizagem numa farmácia comunitária, na Farmácia Moreno, durante 4 meses, e 

numa farmácia hospitalar, no Centro Hospitalar de Vila Nova e Gaia/Espinho, durante 

2 meses.  

O estágio representa uma nova fase de formação, com o objetivo de fomentar 

a preparação técnica e deontológica para o futuro desempenho da profissão 

farmacêutica. Assim, através do estágio, iniciei a minha aprendizagem acerca dos 

aspetos práticos da profissão de forma a garantir uma transição para a vida 

profissional de forma adequada e com as aptidões necessárias.    

Durante o estágio em farmácia comunitária, foi-me pedido, de forma a 

estimular a procura constante de formação e melhoria, que desenvolvesse trabalhos 

com ligação à prática farmacêutica, adaptados ao local de estágio onde se encontram. 

Desta forma, foram desenvolvidos três projetos, de acordo com o contexto da 

atividade e realidade da Farmácia Moreno. 

Através desta experiência, que me permitiu contactar diretamente com a 

realidade profissional de um farmacêutico, na comunidade e no hospital, pude 

conhecer o modo de relacionamento das instituições de saúde e dos profissionais de 

saúde, entre si e com os utentes. Ainda, permitiu-me adquirir autonomia na 

capacidade de compreensão, integração e resolução de problemas profissionais de 

ordem técnica, científica e ética, que integram as atividades do “Ato Farmacêutico”. 
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Parte I 

1. Introdução 

Para atingir o grau de Mestre em Ciências Farmacêuticas é requisito que se 

faça um estágio em farmácia comunitária. Este, que faz parte do último ano do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas (MICF), permite aos estudantes 

contactar com a realidade e dia-a-dia de uma das suas áreas de atividade, a farmácia 

comunitária. Este estágio constitui uma mais valia na componente prática do MICF, já 

que o estudante tem a possibilidade de contactar, de forma próxima, tanto com os 

utentes, respondendo às suas necessidades quotidianas, interpretando os papéis de 

comunicadores e promotores de saúde e da qualidade de vida, bem como com os 

colegas de trabalho e com o/a responsável pela direção técnica da farmácia, que 

potenciam, não só a aquisição de conhecimento e experiência, mas também a 

integração do estagiário num ambiente profissional. 

A farmácia comunitária ou de oficina é o maior segmento de atividade dos 

farmacêuticos, em Portugal.1 Para além disso, é, muitas vezes, o primeiro local a que 

os utentes recorrem, em questões de saúde, antes de recorrerem aos serviços 

hospitalares. É, por isso, um setor com uma importância estratégica no sistema de 

saúde, com integração e articulação na rede de cuidados de saúde primários, para a 

qual os estudantes devem ficar preparados, ao concluir o MICF. 

 

Figura 1 - Distribuição do número de farmacêuticos em atividade, em Portugal, 

pela respetiva área de exercício profissional. Retirada de 1. 

A Farmácia Moreno é uma farmácia excecional para um local de estágio. Tal 

deve-se, não só, às suas condições de estágio, já que têm uma boa estrutura de 

organização e gestão, apostando na dinamização e na constante atualização e 
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adaptação à realidade atual, quer no ponto de vista de negócio, com adoção de 

estratégias de gestão inovadoras e com implementação de formações internas, quer 

no ponto de vista do utente, através do estabelecimento de relações de proximidade e 

intimistas com os mesmos A FM também se destaca na sua localização geográfica, 

pois permite contactar com um nicho populacional diferente do que existe na maior 

parte das farmácias portuguesas, já que se encontra numa zona turística da cidade do 

Porto. O seu contexto histórico, que irei abordar mais à frente, também é singular na 

cidade Invicta. Todos estes atributos suscitaram o meu interesse em realizar o meu 

estágio na FM. 

O meu estágio foi realizado ao longo de 4 meses, no horário das 10 horas às 

18 horas e 30 minutos, com uma hora de pausa para almoço. Desta forma, realizei um 

estágio com uma duração de 37,5 horas semanais. Na Tabela 1 podemos verificar o 

cronograma das atividades desenvolvidas ao longo do estágio. 

 

Tabela 1 - Cronograma das atividades desenvolvidas no estágio. À esquerda é 

indicada a atividade e à direita o(s) mês(es) de atividade assinalados por um 

visto. 

 setembro outubro janeiro fevereiro 

Gestão e Organização ✓  ✓  ✓  ✓  

Serviços Farmacêuticos ✓  ✓  ✓  ✓  

Atendimento e aconselhamento   ✓  ✓  

Projetos de Educação e Promoção 

para a Saúde  
✓  ✓   ✓  

Projeto nº 1  ✓  ✓  ✓  

Projeto nº 2 ✓  ✓    

Projeto nº 3  ✓    

Projeto nº 4 ✓  ✓  ✓  ✓  

  

2. A Farmácia Moreno 

2.1. Enquadramento geográfico e histórico 

A Farmácia Moreno está localizada na cidade do Porto, uma cidade com 

aproximadamente 216,405 habitantes2 no Largo de São Domingos, n.º 44.  

A botica abriu portas ao público, pela primeira vez, em 1804, designando-se, à 

época, “Drogaria Félix&Filho”, tendo sido a segunda a abrir portas ao público, no 
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Porto. Anos mais tarde, em 1890, a farmácia passa a ser propriedade de Rodrigo 

Moreno, médico e farmacêutico, passando a chamar-se “Pharmácia S. Domingos”. A 

partir de 1920, com António Moreno, sobrinho de Rodrigo Moreno, a farmácia adquire 

o nome usado atualmente, “Farmácia Moreno”.  

Atualmente, os clientes da farmácia moreno contam com uma farmácia 

contemporânea, aberta diariamente, de 2ª a domingo, das 9H às 21H, exceto feriados, 

e por turnos de serviço permanente3, onde dispõem de atendimento e aconselhamento 

farmacêutico; serviços farmacêuticos; consultas de nutrição, podologia e osteopatia; 

programas de aconselhamento específicos internos e institucionais (a par com o 

CEFAR) e, ainda, atividades de promoção da saúde gratuitas, das quais servem de 

exemplo a “Semana da Saúde” e o programa “Caminhada”. 

Por último, importa referir que uma das particularidades da FM é o facto de ser 

titular de Autorização de Introdução no Mercado (AIM) de alguns medicamentos, tais 

como o Doce Alívio®, o Calicida Moreno® e o Vimergol®, este último já 

descontinuado, e de manter a sua distinção nos dias de hoje, tendo-lhe sido atribuído 

o prémio de “Farmácia do Ano 2016” na cerimónia dos “Prémios Almofariz 2016”. 

 

2.2. Perfil dos utentes 

A FM está inserida no Centro Histórico do Porto, Património Cultural da 

Humanidade, sendo que, para além dos utentes habituais residentes em Portugal, tem 

uma grande afluência de turistas, de diferentes nacionalidades e faixas etárias, que 

todos os dias vêm adquirir produtos, aconselhamento e cuidados de carácter primário. 

O outro grupo de clientes da FM são de nacionalidade portuguesa, tratando-se 

maioritariamente de idosos às quais a FM presta variados serviços. Este grupo em 

particular exige que a equipa da FM seja especialista em cuidados primários e 

aconselhamento relacionados com as patologias características deste grupo 

populacional, como são exemplo as desordens metabólicas, tais como a 

Hipercolesterolemia, a Diabetes Mellitus tipo II, a Hipertensão Arterial, a Osteoporose, 

a Depressão, entre outras. Uma vez que este último grupo abarca pessoas com várias 

patologias e, consequentemente, polimedicadas, os profissionais da FM também 

fazem a gestão farmacoterapêutica e do receituário destes utentes. Adicionalmente, a 

equipa da farmácia contacta, pontualmente, com crianças na idade pré-escolar e da 

creche, proporcionando sessões pedagógicas relacionadas com saúde, como é o caso 

do Centro Social do Barredo. 
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2.3. A equipa 

A FM é composta por uma equipa multidisciplinar que engloba farmacêuticos, 

gestores, técnicos e outros profissionais de saúde. Compõem a equipa da FM o 

Diretor Técnico, o Dr. João Almeida, cinco farmacêuticos, uma técnica de farmácia, 

uma gestora e, ainda, três profissionais de saúde que dão consultas, nomeadamente, 

uma nutricionista, uma podologista e um osteopata. Os recursos humanos da FM 

integram uma equipa juvenil, ativa e motivada no alcance de objetivos pessoais, 

coletivos e que visam a melhoria da saúde dos utentes. Finalmente, importa referir que 

a FM envolve a sua equipa num ambiente moderno, organizado e que segue a filosofia 

empresarial Kaizen, que irá ser abordada mais à frente, resultando numa equipa que 

se esforça diariamente por melhorar continuamente, quer nas suas atividades, quer no 

aconselhamento prestado às pessoas que interagem com a farmácia no quotidiano. 

 

2.4. O Espaço 

As instalações da FM estão distribuídas por quatro andares. Consideram-se 

duas dimensões de espaço na FM, o espaço exterior, visível à população pela parte 

externa da farmácia e o espaço interior, onde é exercida a prática farmacêutica e a 

sua interação com os utentes. O espaço interior é regulamentado de forma a garantir o 

cumprimento das Boas Práticas Farmacêuticas aplicáveis às instalações e aos 

equipamentos utilizados na farmácia. Nos dois primeiros andares estão os espaços 

legais que constituem uma farmácia, sendo que o rés-do-chão é o espaço de 

atendimento ao público e inclui a informação legal de carácter obrigatório, 

nomeadamente: o nome do Diretor Técnico, horário de funcionamento; escalas de 

turnos das farmácias do município, os serviços farmacêuticos que prestam e os 

respetivos preços, as campanhas promocionais e, por último, a existência de livro de 

reclamações.  Os outros dois andares, nomeadamente o terceiro e o quarto andar 

servem para os escritórios da administração, uma sala de reuniões e apresentações e 

para uma zona de copa. 

 

2.4.1. Exterior 

A fachada exterior da FM é um ícone do Largo de São Domingos, já que 

remonta ao ano de fundação da farmácia e tem o estilo arquitetónico da Arte Nova. Na 

entrada da farmácia existem letreiros identificadores da FM, a cruz verde e também 

duas montras que contêm expostos cartazes, produtos e informação relativamente aos 
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mesmos. É no espaço exterior que se inclui a informação acerca do horário de 

funcionamento da farmácia e dos regimes de serviço permanente. Estas montras 

permitem informar os utentes acerca dos produtos vendidos na farmácia, exceto os 

medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM). As montras são alteradas 

tendencialmente com a sazonalidade dos produtos e com as promoções em vigor num 

determinado período. 

 

2.4.2. Interior  

O espaço interior da FM cumpre com o Regime Jurídico aplicado às farmácias 

de oficina, de acordo com o Dec. Lei nº 307/2007, 31 de agosto. Desta forma, as 

instalações da FM garantem a segurança, a conservação e a preparação dos 

medicamentos, bem como a acessibilidade, a comodidade e a privacidade dos utentes 

e do respetivo pessoal, dispondo, para isso, de uma sala de atendimento ao público, 

um armazém para os medicamentos e outros produtos vendidos na farmácia, 

instalações sanitárias e um laboratório.   

No rés-do-chão encontra-se a zona de atendimento ao público com quatro 

balcões individuais - permitem uma interação mais reservada com os utentes - lineares 

em duas zonas distintas, uns atrás do balcão e outros de acesso ao público, para 

exposição de medicamentos e produtos veterinários, medicamentos e produtos 

homeopáticos,  produtos naturais, dispositivos médicos, suplementos alimentares e 

produtos de alimentação especial, produtos fitofarmacêuticos, produtos cosméticos e 

de higiene corporal, artigos de puericultura e produtos de conforto. Adicionalmente, 

existe um gabinete ou consultório, utilizado para fazer atendimentos de forma privativa 

aos utentes, especialmente para a determinação de parâmetros 

biométricos/bioquímicos, para a administração de vacinas e injetáveis não incluídos no 

Plano Nacional de Vacinação e para a prestação de serviços de primeiros socorros.  

O backoffice é o espaço onde acontece a receção, a conferência de 

encomendas, a verificação dos prazos de validade e das condições de transporte e 

armazenagem dos produtos, bem como a definição dos preços de venda ao público 

(PVP) no caso dos MNSRM e outros produtos vendidos na farmácia, que não sejam 

MSRM, a etiquetagem dos mesmos e toda a restante logística associada às 

encomendas (devoluções, reclamações, etc.). Seguindo o princípio da filosofia Kaizen, 

todos os locais do backoffice estão devidamente identificados e delineados, existindo, 

assim, secções específicas para: as encomendas recebidas, encomendas em standby 

e encomendas conferidas; os produtos reservados, que chegam por pedido de 
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encomenda prévio; o material de escritório; a documentação; o quadro Kaizen; o 

espaço para contentores vazios; uma zona de reciclagem e para o contentor do 

VALORMED. Nesta mesma área estão o frigorífico para armazenar os medicamentos 

de frio e os armários e gavetas onde estão guardados os MSRM e/ou os restantes 

produtos vendidos na FM. 

No piso 1 da FM existe um armazém para excessos de produtos de venda livre 

e que não são considerados medicamentos, o Laboratório, o espaço museológico 

“Memórias da Pharmacia" e os consultórios onde se realizam as consultas. No Anexo 

1 podemos ver ilustrações de alguns espaços interiores da FM. 

 

2.4.2.1. “Memórias da Pharmácia” 

No interior da farmácia, no piso 1, é possível visitar o espaço-museu, de 

cognome “Memórias da Pharmácia”, que contém vários objetos, instrumentos e 

utensílios tradicionais usados na manipulação e prática farmacêutica, bem como 

marcos históricos do percurso dos farmacêuticos que, um dia, trabalharam na FM. O 

museu está aberto ao público, de 2ª a 6ª às 11h e às 16h, sendo de caráter gratuito e 

sempre acompanhadas por um colaborador da farmácia. 

 

3. Gestão em Farmácia Comunitária 

3.1. A Filosofia Kaizen  

A filosofia Kaizen tem como mote “hoje melhor do que ontem; amanhã melhor 

do que hoje”. A FM foi uma das primeiras farmácias a adotar o modelo de gestão 

Kaizen, onde “Kai” significa mudar e “Zen” significa melhor. Este modelo de gestão 

tem vindo a apoiar cada vez mais farmácias em Portugal, já que apresenta inúmeras 

vantagens, tais como detetar erros, desperdícios, melhorar a qualidade de 

atendimento ao utente e a rentabilidade da farmácia. Os 5 pilares do Kaizen são a 

melhoria contínua, a eficiência operacional, os algoritmos, a produtividade e a 

organização.4 

  Alguns exemplos práticos da aplicação do Kaizen na FM são as reuniões 

diárias, suportadas por um quadro, o “Quadro Kaizen”, que são realizadas em pé, no 

backoffice, permitindo uma interação ativa e integrativa de todos os elementos da 

equipa. O Quadro Kaizen contém informações relativas à missão, objetivos e tarefas 

da FM, bem como os responsáveis pelas tarefas e, ainda, informação acerca das 

várias fases dessas mesmas tarefas, que são atualizadas por um responsável, o líder 

da reunião, que é variável pelos elementos da equipa. Todas as informações e 
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sugestões são incluídas neste quadro, funcionando quase como o “diário pessoal” da 

FM. Outra característica desta filosofia de gestão é a identificação de todas as áreas 

com os nomes dos utensílios, documentos, equipamentos, que devem ocupar aquela 

posição. O objetivo desta identificação “exaustiva” das coisas é para que qualquer 

pessoa consiga trabalhar e identificar facilmente o sítio das coisas, diminuindo o tempo 

de atendimento, por exemplo, sem ter de falar com nenhum colega. 

  Desta forma, há uma constante preocupação, comprometimento e 

envolvimento de toda a equipa, bem como a monitorização dos Key Performance 

Indicators, todos os dias e em todas as áreas, quer se trate da organização do espaço 

e da papelada à eliminação e identificação de desperdícios. 

 

3.2. Sistema de gestão informático – Sifarma® 2000  

  O Sifarma® 2000 é o sistema informático utilizado na FM e que permite fazer a 

gestão de produtos, encomendas, vendas e utentes da farmácia, auxiliar na gestão 

das reservas e verificar a disponibilidade dos produtos nos fornecedores.  

  Para além disto, este software presta auxílio ao farmacêutico durante o 

atendimento, melhorando a sua interação com o utente e a resposta à situação 

patológica, já que permite aceder a informações relevantes e relacionadas com todos 

os produtos de saúde e medicamentos, tais como a informação científica (indicações 

terapêuticas, posologia, contraindicações, interações medicamentosas, forma 

farmacêutica, composição e efeitos adversos). 

 

3.3. Gestão de stocks 

  Uma gestão dos stocks ou existências dos produtos de saúde e medicamentos 

é essencial para garantir uma boa gestão, quer no processo de entrada, através das 

ordens de encomenda, quer no de saída de produtos, aquando da sua venda, 

garantindo que não há desperdícios, ruturas de stock e que os utentes têm sempre à 

disposição os produtos de que necessitam. A gestão de stocks é um processo 

dinâmico que envolve muitas condicionantes e que obriga o farmacêutico a pensar e 

analisar quais os produtos que deverão existir na farmácia e em que quantidades. Por 

exemplo, algumas campanhas promocionais, público de interesse e as doenças 

específicas de cada estação condicionam bastante os produtos que devem estar ou 

não na farmácia. O Sifarma® 2000 é um programa que auxilia nesta gestão, já que 

permite definir um stock mínimo e um stock máximo, com base por exemplo, no 

histórico de vendas. Também assim se consegue que o sistema informe, na altura da 
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encomenda, quais e quantos produtos são necessários adquirir. Por vezes, o stock 

registado informaticamente não corresponde ao stock físico ou real e tal acontece por 

várias situações inesperadas como furto, erros de má etiquetagem, entre outros. 

Nestes casos é necessário verificar manualmente os stocks, recorrendo a um 

impresso para erros de stock que existe na FM e retificá-los no Sifarma® 2000. 

Por fim, a farmácia é obrigada, por lei, a possuir, no mínimo, três 

medicamentos entre os cinco mais baratos do mesmo grupo homogéneo.5 

 

3.4. Encomendas 

3.4.1. Grupo de compras 

A FM faz parte de um grupo de compras que, ao realizar a encomenda de 

produtos, permite o acesso a preços mais competitivos, já que o grupo faz 

negociações diretamente com os laboratórios. Desta forma, a FM consegue adquirir 

produtos com maiores vantagens económicas, por pertencer a um grupo de compras, 

o que se replica numa maior rentabilidade para a farmácia. 

 

3.4.2. Fornecedores  

As encomendas da FM são feitas, predominantemente, a empresas de 

distribuição grossista, nomeadamente à Alliance Healthcare, à Botelho e Rodrigues, 

Lda. e à Plural - Cooperativa Farmacêutica. Outras encomendas realizadas pela FM 

são feitas diretamente aos laboratórios.  

As encomendas são realizadas através do software Sifarma® 2000 e podem 

ser classificadas em diárias e instantâneas ou manuais, etc. No caso das encomendas 

diárias, estas surgem sob a forma de “sugestão de encomenda” gerada pelo sistema 

informático, quando deteta produtos que atingiram rutura de stock ou o stock mínimo, 

por exemplo. O/A farmacêutico(a) responsável decide a partir dessa, quais os 

produtos que pretende encomendar. As encomendas instantâneas, geralmente são 

realizadas durante o atendimento, quando se verifica que o produto não existe na 

farmácia ou está em rutura de stock, caso em que normalmente o utente tem alguma 

urgência em adquiri-lo. Existe, ainda, um subtipo excecional de encomenda 

instantânea que é gerado para a aquisição de certos medicamentos que estão ao 

abrigo do Projeto Via Verde dos Medicamentos, que tem como objetivo melhorar o 

acesso aos medicamentos pertencentes à lista de medicamentos anexa à Deliberação 

n.º 1157/2015, de 4 de junho, cuja exportação/distribuição intracomunitária é sujeita a 

notificação prévia ao Infarmed.6 
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Por último, as encomendas efetuadas por telefone permitem, em alguns casos, 

arranjar produtos que não aparecem disponíveis no sistema, encontrando-se 

disponíveis noutros armazéns do país. 

Ao longo do estágio efetuei apenas encomendas instantâneas e manuais, já 

que as encomendas diárias, dada a sua maior complexidade e responsabilidade, eram 

realizadas pela farmacêutica responsável.  

 

3.4.3. Receção de encomendas 

A receção de encomendas numa farmácia exige cuidados específicos para 

garantir que os produtos que chegam do armazém são devidamente faturados, 

armazenados de acordo com os requisitos dos fabricantes e que ficam disponíveis 

para venda de forma correta. Ao rececionar a encomenda, uma das primeiras funções 

que tive no estágio, era necessário, em primeiro lugar, verificar se o contentor continha 

a identificação de medicamentos de frio, garantindo que arrumava esses em primeiro 

lugar, no frigorífico e se, na encomenda tinha medicamentos psicotrópicos, de forma a 

serem guardados logo numa gaveta própria, fechada à chave. De seguida, era 

habitual abrir as encomendas e conferir se os contentores traziam com eles a guia de 

remessa ou fatura, que permitem conferir os produtos faturados e inserir a encomenda 

no sistema. A FM tem um local próprio, designado de “encomendas standby”, onde 

colocava o contentor dos produtos que estava a dar entrada e a conferir. Ao dar 

entrada de uma encomenda informaticamente verifiquei sempre se veio o nº de 

embalagens faturadas, a data de validade e o preço de faturação (PVF). Antes de 

imprimir as etiquetas foi-me incumbida a verificação do PVP dos MNSRM e outros 

produtos, de forma a que este se ajustasse à margem pretendida pela FM. No caso 

dos MSRM não era necessário verificar, já que estes medicamentos têm PVPs pré-

definidos. Desta forma, tinha de verificar se o preço inscrito na cartonagem (PIC) 

correspondia ao PVP e, caso, fossem diferentes tinha de atualizar o preço no sistema, 

caso fosse a única embalagem na farmácia ou, caso houvesse outras embalagens, 

fazia apenas a identificação da embalagem com o preço novo através de um elástico 

colocado à volta da embalagem. Nem sempre os produtos encomendados vinham na 

encomenda, por estarem esgotados ou por estarem indisponíveis para entrega no 

momento. Nestas circunstâncias tinha de retirar os medicamentos, caso não 

pretendesse encomendar ou transferi-los para outro fornecedor. 

São motivos para devolução de medicamentos e outros produtos: prazos de 

validade reduzidos, isto é, inferior a 6 meses, que tive de devolver ao laboratório, de 
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imediato; embalagens danificadas e PF incorretos. Nestes casos é necessário lançar 

uma nota de devolução e, por norma, o fornecedor emite uma nota de crédito à 

farmácia, gerando o reembolso do produto. 

Depois de dar entrada das encomendas arrumava os medicamentos nas 

gavetas, por norma, e os restantes produtos de saúde nos lineares, sendo que os 

MNSRM estão expostos atrás do balcão. Esta é uma tarefa que considero que foi 

crucial ter sido executada no início do estágio, já que fiquei a conhecer os produtos e 

medicamentos da farmácia, bem como a sua localização, o que é uma grande ajuda 

na altura do atendimento, pois reduz o tempo do mesmo e ajuda-nos a focar no que 

realmente importa, o aconselhamento ao utente. 

 

3.5. Marcação de preços  

Muitos produtos farmacêuticos que, ao contrário dos éticos, não trazem o PVP 

marcado na embalagem, exigem que o preço seja calculado. O cálculo efetua-se com 

base em margens de comercialização estipuladas legalmente e taxas de IVA dos 

produtos.  

A marcação de preços pela farmácia implica a impressão de uma etiqueta que 

contém as seguintes informações: nome do produto, código de barras, PVP estipulado 

pela farmácia e a taxa de IVA.  

 

3.6. Devolução de produtos 

Nos casos já mencionados anteriormente para devolução de produtos, é 

necessário devolver o produto ao armazém/laboratório. Ao gerar a nota de devolução, 

o farmacêutico deve indicar o número da fatura na qual o produto devolvido veio para 

a farmácia, a quantidade e o motivo pelo qual está a ser devolvido. Este processo é 

feito através do Sifarma® 2000 e, após terminado, o produto em questão deixa de 

existir no stock informático. Por vezes, a devolução não é aceite, que implica que se 

tenha de efetuar a regularização da mesma e depois dar quebra do produto.  

Ao estilo Kaizen, na FM existe uma caixa para as quebras e outra para as 

devoluções, para que facilmente se consiga resolver este processo. 

 

3.7. Gestão de reservas 

As reservas são uma forma de facilitar a aquisição dos produtos da farmácia 

quando o produto não está disponível, quando o utente pede um produto por telefone, 

entre outras situações.  
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Na FM, as reservas são geradas através do Sifarma® 2000, geralmente, 

associadas ao utente da reserva e ainda permite fazer encomendas instantâneas, 

sendo possível prever e dizer ao utente em que dia e a que hora é previsto que o 

produto esteja disponível na farmácia. Adicionalmente, no momento de receção de 

encomendas, o Sifarma® 2000 informa que determinados produtos estão reservados e 

permite que o farmacêutico os separe dos restantes, ao dar entrada dos produtos. 

Deve-se sempre verificar e certificar que a encomenda é dada como “recebida”, no 

sistema informático, para que não seja pedida novamente e venha um produto 

faturado em duplicado. 

No backoffice da FM existe um lugar destinado às reservas, estando dividido 

em duas zonas: “reservas pagas” e “reservas não pagas”. A área de “reservas pagas” 

contém divisões numeradas, em que cada divisão contém os produtos e/ou 

medicamentos que, como o nome indica, foram pagos pelos utentes no ato da reserva. 

A numeração corresponde ao número da reserva levada pelo utente. O local das 

“reservas não pagas” diz respeito a produtos que não foram ainda pagos pelos utentes 

e, desse modo, este espaço está dividido em três partes, correspondendo cada uma 

delas a reserva de 1º, 2º ou 3º dia, nesta ordem, respetivamente. Ao 3º dia, caso o 

utente não tenha vindo levantar a sua reserva, esta é anulada e o produto e/ou 

medicamento pode ser devolvido ao fornecedor ou reaproveitado para venda.  

O frigorífico da FM também tem dois locais distintos para as reservas “pagas” e 

“não pagas”. Quando o utente vem levantar a sua reserva, esta é devidamente tratada 

no software Sifarma® 2000. 

 

3.8. Armazenagem 

A armazenagem na FM é feita de acordo com as boas práticas de 

armazenamento e qualidade, de acordo com o Artigo n.º 3 da Portaria n.º 827/2005, de 

14 de setembro. Os produtos não medicamentosos, como é o caso dos dispositivos 

médicos, produtos de higiene, cosméticos e outros produtos vendidos na FM, são 

armazenados no piso 1, em prateleiras. Os produtos medicamentosos devem estar 

num ambiente monitorizado, o que, na FM, é feito por termohigrómetros que permitem 

fazer o registo diário da temperatura e humidade do espaço onde estão armazenados 

os medicamentos, quer no exterior, quer no interior do frigorífico, garantindo que estão 

em condições adequadas à preservação da sua qualidade. Os dispositivos utilizados 

para controlar a temperatura e humidade devem ser calibrados anualmente e a 

calibração deverá ser efetuada por uma instituição acreditada pelo Instituto Português 
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da Qualidade (IPQ) ou por outra entidade recomendada pelo fabricante do dispositivo. 

A FM tem mais do que um local para armazenar os seus produtos. Nas gavetas dos 

MSRM e no frigorífico (onde se armazenam os produtos de frio) os medicamentos 

estão divididos por forma farmacêutica e, para cada uma dessas, encontram-se 

divididos por ordem alfabética do nome de marca e por ordem crescente de dosagem. 

Os medicamentos genéricos com maior rotatividade, isto é, que têm maior número de 

vendas, estão num armário com gavetas próprio, mais próximo da zona de 

atendimento. 

Por último, no piso 0, existe um armário, designado de cockpit, com os 

medicamentos de maior rotatividade, estando atrás da zona de atendimento, com o fim 

de tornar os medicamentos mais acessíveis ao farmacêutico na altura do atendimento. 

Os medicamentos controlados, nomeadamente, os estupefacientes e psicotrópicos, 

estão guardados em gaveta própria, com chave de segurança. 

 

3.9. Controlo de Prazos de Validade  

O Controlo dos prazos de validade é uma preocupação relevante dos 

profissionais de saúde que lidam com medicamentos e produtos de saúde, já que tal 

tem impacto na eficácia segurança e qualidade dos mesmos. É de extrema 

importância garantir, em primeiro lugar, que os produtos, que são utilizados 

diariamente pela população, estão dentro do prazo recomendado de validade, tendo o 

farmacêutico que garantir que os medicamentos na FM se encontram com um prazo 

de validade superior a 3 meses e que outros produtos de saúde têm um prazo de 

validade superior a 6 meses. Em segundo, é importante fazer a devolução dos 

produtos às entidades a que foram adquiridos, tentando que a farmácia receba o 

reembolso da compra dos mesmos, bem como atualizar os prazos de validade no 

sistema informático aquando da devolução. 

O princípio First Expired, First Out (FEFO) é um processo de gestão e 

escoamento dos produtos que salvaguarda a farmácia de acumular produtos fora do 

prazo. O FEFO pretende garantir que os produtos que têm prazo inferior de validade 

são os primeiros a sair. Desta forma, manda o FEFO que o farmacêutico disponha os 

produtos de uma forma específica, de forma a que no momento da arrumação e da 

dispensa de medicamentos e outros produtos de saúde as embalagens mais antigas 

e/ou com a validade mais curta fiquem mais próximas da zona de alcance ou de saída 

e sejam escoadas em primeiro lugar. Na FM faz-se a identificação destas embalagens 

com um post-it ou com um marcador autocolante de cor viva. 
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  Na receção de encomendas, aquando da verificação dos prazos de validade, é 

importante verificar se os produtos que chegam nas encomendas têm prazos 

superiores ou inferiores aos já existentes no stock e, se a validade for inferior, retificar 

a validade na ficha do produto do sistema informático. Este registo vai permitir que o 

farmacêutico imprima uma listagem de produtos existentes com validade até 6 meses, 

fazendo-se depois a gestão dos mesmos como explicado acima.  

 

4. Tipo de medicamentos e produtos de saúde vendidos na FM 

4.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM)  

Os MSRM são, de acordo com a legislação, os que estão de acordo com uma 

das seguintes condições: “a) Possam constituir, directa ou indirectamente, um risco, 

mesmo quando usados para o fim a que se destinam, caso sejam utilizados sem 

vigilância médica; b) Sejam com frequência utilizados em quantidade considerável 

para fins diferentes daquele a que se destinam, se daí puder resultar qualquer risco, 

directo ou indirecto, para a saúde; c) Contenham substâncias, ou preparações à base 

dessas substâncias, cuja actividade e ou efeitos secundários seja indispensável 

aprofundar; d) Sejam prescritos pelo médico para serem administrados por via 

parentérica.”. Assim e, tal como o nome indica, estes medicamentos apenas podem 

ser dispensados mediante a apresentação de uma receita médica que pressupõe uma 

prévia avaliação e diagnóstico médico.7 

 

4.2. Medicamentos Psicotrópicos e Estupefacientes  

Os medicamentos Estupefacientes/Psicotrópicos são substâncias sujeitas a um 

controlo legal devido ao facto de atuarem no Sistema Nervoso Central e terem uma 

ação psicoestimulante, analgésica ou ansiolítica promovendo sensações e prazer e 

que levam a quadros de dependência quando utilizadas abusivamente. De acordo com 

a Lei n.º 18/2009 de 11 de maio, para adquirir MPE é feita uma requisição a um 

distribuidor e, aquando da sua chegada e receção é entregue um requisito em 

duplicado que é arquivado num dossier na farmácia. Os requisitos originais são 

assinados e carimbados pelo farmacêutico, mensalmente e incluem o número da sua 

carteira profissional, de forma a serem entregues ao distribuidor.  

A dispensa de MPE exige algumas regras, tais como, a identificação do utente 

e do adquirente da medicação. Desta forma são registados dados relativamente ao 

nome; número de Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão do adquirente; morada; 

idade do adquirente. No fecho da venda, é impressa a fatura e os dados do adquirente 
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no verso da RM, caso se trate de uma receita manual, que é assinada quer pelo 

adquirente, quer pelo farmacêutico e carimbada com o carimbo da farmácia. Caso se 

trate de uma RM eletrónica, os dados são requisitados automaticamente pelo Sifarma® 

2000. Finalmente, é tirada uma cópia da “Requisição de Psicotrópicos”, a qual é 

arquivada, com a respetiva cópia da receita.8 

São, ainda, obrigações especiais dos farmacêuticos, no que diz respeito aos 

MPE: “Só o farmacêutico, ou quem o substitua na sua ausência ou impedimento, pode 

aviar receitas respeitantes a substâncias ou preparações compreendidas nas Tabelas 

I e II, devendo cumprir as regras sobre identificação previstas no diploma 

regulamentar; “O farmacêutico deve recusar -se a aviar as receitas que não obedeçam 

às condições impostas no artigo anterior.” “As farmácias são obrigadas a manter 

existências regulares das substâncias ou preparações referidas no n.º 1 e a conservar 

as receitas em arquivo por prazo não superior a cinco anos, em termos a fixar por 

decreto regulamentar.”  

 

4.3. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM)  

De acordo com a definição de MNSRM feita no Estatuto do Medicamento, 

Decreto-Lei n.º 238/2007, de 19 de junho, estes são qualquer medicamento que não 

preencha qualquer das condições referidas para os MSRM. Contudo, estes 

medicamentos têm que conter indicações terapêuticas que se incluam na lista de 

situações passíveis de automedicação. Os MNSRM são, também, designados de 

“produtos de venda livre”, já que não exigem apresentação de RM. O facto destes 

medicamentos serem de venda livre, exige que o farmacêutico tenha uma 

responsabilidade acrescida no aconselhamento prestado ao doente. Os farmacêuticos 

devem informar e educar os utentes para a correta utilização do medicamento, já que 

estes não terão o acompanhamento médico que é feito na prescrição de MSRM. 

Geralmente, os MNSRM não são comparticipados pelo Estado e, por isso, estão 

sujeitos a um regime de preços livre, havendo exceções. 

A dispensa dos MNSRM comparticipados pelo SNS só pode ser efetuada nas 

Farmácias ou nos Locais de Venda de Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica, 

sendo o seu Preço de Venda ao Público (PVP) fixado. Caso sejam dispensados nos 

Locais de Venda, não há lugar a comparticipação.9 Existem, ainda, os MNSRM-EF 

que são um subgrupo de MNSRM definidos como “medicamentos que embora possam 

ser dispensados sem prescrição médica, a respetiva dispensa é condicionada a 

intervenção do farmacêutico e aplicação de protocolos de dispensa.” 9 
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4.4. Outras Classes de Medicamentos e Produtos de Saúde 

Para além dos medicamentos de uso humano mencionados (MSRM e 

MNSRM), na FM estão disponíveis, para venda, outros medicamentos, tais como os 

medicamentos à base de plantas ou fitoterápicos; medicamentos veterinários; 

medicamentos homeopáticos e medicamentos biológicos.  

Ainda, são comercializadas outras classes de produtos, nomeadamente: 

dispositivos médicos, produtos cosméticos e de higiene corporal; produtos de uso 

veterinário e suplementos alimentares. 

 

5. Modelos de receita médica  

O SNS tem vindo a apostar na desmaterialização das RMs, devido às suas 

inúmeras vantagens e, por isso, atualmente estão disponíveis três modelos de receita 

médica: a receita eletrónica, apresentada de forma materializada ou informatizada e a 

receita médica manual. Ainda, as receitas médicas podem ser ou não renováveis, 

conforme são manuais ou eletrónicas, respetivamente. 

 

5.1. Validação da receita médica  

As receitas médicas, quer as receitas manuais, quer as eletrónicas 

informatizadas ou materializadas, obedecem a determinadas regras de prescrição que 

devem fazer parte do conhecimento do farmacêutico, já que este tem de saber validá-

las no ato da dispensa dos medicamentos.  

  Em geral, uma receita é válida quando se verifica que contém os seguintes 

elementos: 

● Número da receita (19 dígitos); 

● Identificação do doente;   

● Regime de comparticipação, com indicação do número de utente do SNS ou 

através da confirmação com o cartão individual de aderente de um subsistema 

de saúde, quando aplicável; 

● A referência ao regime especial de comparticipação de medicamentos, se 

aplicável; 

● Identificação da entidade de cuidados de saúde, onde foi emitida a 

prescrição/receita, quando aplicável;  

● Identificação do médico prescritor através da vinheta codificada e/ou 

assinatura, no caso das receitas manuais;   
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● Prazo de validade e evidência de que a RM se encontra dentro do prazo;   

● Denominação comum internacional da substância ativa, assim como a forma 

farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a posologia. Em situações 

excecionais pode ser apresentada marca comercial, desde que o médico 

prescritor indique a devida justificação ou exceção: “ a) Prescrição de 

medicamento com margem ou índice terapêutico estreito, de acordo com 

informação prestada pelo INFARMED, I. P.; b) Fundada suspeita, previamente 

reportada ao INFARMED, I. P., de intolerância ou reação adversa a um 

medicamento com a mesma substância ativa, mas identificado por outra 

denominação comercial; c) Prescrição de medicamento destinado a assegurar 

a continuidade de um tratamento com duração estimada superior a 28 dias.” 10 

Atualmente, a prescrição de medicamentos é feita, preferencialmente, por via 

eletrónica informatizada ou materializada, sem prejuízo de, em alguns casos, poder 

ser feita por via manual, nomeadamente, através da verificação das condições acima 

mencionadas e indicação da exceção legal aplicável, entre as quais apenas são 

válidas: falência informática, inadaptação do prescritor, prescrição no domicílio e 

prescrição de até 40 receitas/mês e, ainda, deverá conter a vinheta do médico 

prescritor.5 A RM manual abrange no máximo quatro medicamentos distintos, num 

total de quatro embalagens, sendo que numa RM podem ser prescritas até duas 

embalagens do mesmo medicamento, à exceção dos medicamentos de embalagem 

unitária que podem ter prescrição de um total de quatro embalagens. As RM 

eletrónicas materializadas e as RM manuais são válidas por trinta dias, geralmente, no 

entanto, uma diferença entre estas duas é que para a prescrição manual não é 

admitida mais do que uma via, enquanto que, no caso da RM eletrónica materializada, 

podem ser emitidas até três vias e estas são válidas por seis meses 11,12   

Aquando da dispensa de MSRM, é muito importante informar o utente que o 

mesmo tem o direito de opção na escolha do medicamento. Assim, o farmacêutico tem 

a obrigação de enunciar quais os medicamentos genéricos similares ao medicamento 

prescrito que estão disponíveis na farmácia, se são ou não sujeitos a comparticipação 

e qual o mais barato. Caso estes não estejam disponíveis no mercado, o farmacêutico 

deverá dizer ao paciente qual o medicamento de marca mais barato.  

Na FM, devido à sua localização turística, é frequente a requisição de MSRM 

por estrangeiros e, ao longo do estágio, tive de me familiarizar com algumas regras de 

prescrição e dispensa de MSRM a cidadãos migrantes do espaço europeu ou ao 

abrigo de acordos internacionais. Em tais RMs deve ser impressa a palavra “Migrante”, 
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no canto superior direito, seguido do código do respetivo país, conforme a norma ISO 

3166-1. Ainda, na Entidade Responsável deve ser inscrita a entidade financeira 

identificada no documento de direito (Cartão Europeu de Seguro de Doença (CESD) 

ou documento equivalente). No Número de Beneficiário deve constar o número do 

documento (ex. número do CESD). A receita em formato eletrónico deve conter todos 

os dados do documento de direito, de caráter obrigatório, nomeadamente: o País 

Emissor do documento de direito; o Nº de beneficiário correspondente ao Nº de 

Identificação Pessoal; a designação da Entidade Financeira Responsável, 

correspondente à denominação da entidade constante no documento de direito; o 

Código da Entidade Financeira Responsável, correspondente ao código da entidade 

constante no documento de direito; a Data de Validade do documento de direito; o Nº 

do documento de direito; o Tipo de Documento, conforme documento de direito 

apresentado (CESD ou documento equivalente).  No caso de  cidadãos migrantes ao 

abrigo de acordos internacionais com determinados países, deve, adicionalmente, ser 

inscrita a entidade financeira identificada no Atestado de Direito e deve ser indicado na 

receita o número de identificação do cidadão (correspondente ao número que consta 

no cartão de cidadão, no cartão de identificação ou o número do passaporte).13 

 

5.2. Sistemas de comparticipação de medicamentos 

De forma a estabelecer a igualdade de acesso aos medicamentos e a 

assegurar a manutenção ou melhoria da qualidade de vida e saúde dos cidadãos 

portugueses, existem, em Portugal, vários sistemas de comparticipação de 

medicamentos. Estes sistemas surgiram de forma a comparticipar uma parte do valor 

total de um medicamento, isto é, permitem que os utentes beneficiários dos mesmos, 

não tenham de pagar um medicamento por inteiro. A comparticipação pode ser feita 

pelo SNS, mediante um sistema de escalões, ou através de um regime especial de 

comparticipação de medicamentos (RECM). 

O sistema de escalões varia com as indicações terapêuticas do medicamento e 

a sua utilização, as necessidades terapêuticas impostas por determinadas patologias, 

bem como com as entidades prescritoras14. Os escalões de comparticipação, em 

Regime Geral, em vigor são o A, o B, o C e o D, com medicamentos comparticipados 

a 90%, 69%, 37% e 15%, respetivamente. Já o RECM prevê dois tipos de 

comparticipação: em função dos beneficiários e em função das patologias 

(Paramiloidose; Lúpus; Hemofilia; Hemoglobinopatias; Doença de Alzheimer; Psicose 

maníaco-depressiva; Doença inflamatória intestinal; Artrite reumatoide espondilite 
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anquilosante; Dor oncológica moderada a forte; Dor crónica não oncológica moderada 

a forte; Procriação medicamente assistida; Psoríase e Ictiose) ou de grupos especiais 

de utentes, como é o caso dos “pensionistas cujo rendimento total anual seja igual ou 

inferior a 14 vezes a retribuição mínima mensal garantida em vigor no ano civil 

transato ou 14 vezes o valor do indexante dos apoios sociais em vigor, quando este 

ultrapassar aquele montante”.15 Para tais casos, vem mencionado na RM manual o 

indicativo “RC” e o número associado a este (“RT”). A comparticipação das várias 

patologias referidas anteriormente é variável, pelo que, no ato da prescrição, o 

profissional da especialidade deve indicar o diploma legal associado à mesma.16 

  Ainda, existem outros subsistemas de saúde que podem comparticipar os 

medicamentos de quem seja seu beneficiário, quer para MSRM, quer para MNSRM 

(são exemplos: Serviços de Assistência Médico Social (SAMS); Energias de Portugal 

(EDP); Correios e Telecomunicações (CTT); Serviços Sociais da Caixa Geral de 

Depósitos (SSCGD); entre outros). Nas RM manuais deve inserir-se no Sifarma® 2000 

o subsistema que participa na comparticipação, além do número de utente e é 

necessário que o utente assine o documento que é necessário à faturação. Ainda, no 

final anexa-se uma cópia do cartão de beneficiário à RM manual. No caso das RM 

eletrónicas é feita a leitura ótica do cartão de beneficiário do utente. Assim, existem 

casos em que o utente pode beneficiar simultaneamente da comparticipação de duas 

entidades diferentes devido à existência de complementaridade entre organismos.   

  

5.3. Conferência de Receituário e Faturação 

Quando é feita a dispensa dos medicamentos constantes de uma receita 

médica é feita a verificação dos medicamentos dispensados, de forma a garantir que 

são os mesmos que os prescritos. Assim, no momento final da dispensa de 

medicamentos, procede-se à conferência do receituário. Nesta fase são avaliados 

vários parâmetros, tais como: o correto preenchimento da receita, a correspondência 

entre os medicamentos prescritos e os que foram dispensados (através da leitura ótica 

de cada um dos medicamentos), os respetivos organismos, portarias e despachos 

legislativos, dados do utente para emissão de fatura/recibo e o número de beneficiário 

do organismo comparticipador, bem como cópia do cartão de beneficiário. No caso 

das RM manuais é introduzido no software Sifarma® 2000 o código do organismo de 

comparticipação, bem como as eventuais portarias ou despachos. Nalguns casos a 

receita é abrangida por mais do que um sistema de comparticipação, sendo 

introduzido o código referente à junção de ambos. Por fim, deve constar, no verso da 
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RM manual, o carimbo da farmácia, data da dispensa e rubrica do profissional 

responsável pela dispensa, bem como cópia do cartão de beneficiário, no caso de o 

utente ser abrangido por um subsistema de saúde.  

No final de cada mês, é feito o processo de “faturação”, que contempla as 

receitas eletrónicas informatizadas, as receitas eletrónicas materializadas e as receitas 

manuais. Para que haja a comparticipação de medicamentos que são entregues com 

receita manual, estes implicam a impressão, através do Sifarma® 2000, de um 

documento de faturação no verso da receita onde está descrito o número da receita, o 

número de lote, e o número de série. Cada lote abrange um máximo de 30 receitas, 

sendo analisado para correção de possíveis erros de dispensa das mesmas. As 

receitas manuais são enviadas para o Centro de Conferência de Faturas, caso a 

entidade comparticipadora seja o Sistema Nacional de Saúde (SNS), ou para a 

Associação Nacional das Farmácias (ANF), caso se tratarem de outras entidades ou 

organismos, para que a farmácia seja reembolsada pelo valor respeitante à 

comparticipação11. Quanto às receitas eletrónicas informatizadas e materializadas, 

estas são enviadas às entidades competentes de forma automática, via eletrónica, 

aquando do fecho. 

 

6. Serviços Adicionais de Saúde prestados pela FM 

O regime jurídico das farmácias de oficina, previsto no Decreto-Lei n.º 

307/2007, de 31 de agosto, consagrou a possibilidade de as farmácias prestarem 

serviços farmacêuticos de promoção da saúde e do bem-estar dos utentes.  

As farmácias passaram a ser reconhecidas como espaços de saúde, em vez 

de meros locais de venda de medicamentos, através da Portaria nº1429/2007, 2 de 

novembro, passando a poder prestar os seguintes serviços:  apoio domiciliário; 

administração de primeiros socorros;  administração de medicamentos;  utilização de 

meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica;  administração de vacinas não incluídas 

no Plano Nacional de Vacinação;  programas de cuidados farmacêuticos;  campanhas 

de informação;  colaboração em programas de educação para a saúde. Uma das 

grandes novidades nesta matéria é de facto a possibilidade de os farmacêuticos 

poderem adquirir a competência de administração de vacinas não incluídas no Plano 

Nacional de Vacinação (PNV) e de medicamentos injetáveis, depois de adquirirem 

formação e reconhecimento pela Ordem dos Farmacêuticos. Os serviços adicionais de 

saúde prestados pela FM são os seguintes: 

● Acompanhamento Farmacoterapêutico; 
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● Administração de Medicamentos Injetáveis; 

● Administração de vacinas não incluídas no PNV; 

● Medição e avaliação da Pressão Arterial (PA); 

● Medição e avaliação do Índice de Massa Corporal (IMC), com medição da 

altura e do peso; 

● Medição e avaliação de parâmetros relacionados com a pele; 

● Medição e avaliação do valor de Triglicerídeos (TGD); 

● Medição e avaliação do valor de Glicose; 

● Medição e avaliação do valor de Colesterol Total (CT); 

● Prestação de cuidados de primeiros socorros; 

● Análise à urina; 

● Teste de gravidez. 

Os serviços que realizei durante o estágio foram os seguintes: 

● Medição e avaliação da PA; 

● Medição e avaliação do IMC, com medição da altura e do peso; 

● Medição e avaliação de parâmetros indicadores do perfil lipídico (TGD e CT); 

● A avaliação do valor de Glicose no controlo e despiste da diabetes mellitus 

(DM); 

● Avaliação do valor de CT. 

 

6.1. VALORMED 

A VALORMED (Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagens e 

Medicamentos) é uma sociedade sem fins lucrativos, que gere os resíduos de 

embalagens vazias e medicamentos fora de uso ou de validade. A VALORMED é 

tutelada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), sendo licenciada pelos 

Ministérios do Ambiente e da Economia para a gestão do Sistema Integrado de 

Gestão de Resíduos de Embalagens de Medicamentos (SIGREM). Os resíduos que 

são abrangidos pelo SIGREM, do qual fazem parte os da FM e das restantes 

farmácias comunitárias aderentes, são os resíduos das embalagens primárias de 

medicamentos de uso humano, sujeitos ou não a receita médica, que são as típicas 

embalagens de venda ao público na sua apresentação mais completa, e pelas 

embalagens de medicamentos e produtos de uso veterinário cujo prazo de validade ou 

de consumo se encontra ultrapassado, de origem e consumo doméstico. 

  A criação de um sistema de gestão deste tipo de resíduos permite que haja um 

sistema autónomo para a recolha e tratamento dos resíduos de medicamentos, de 



 

21 

 
 

 

forma segura, assegurando a receção assistida dos resíduos de embalagens e restos 

de medicamentos fora de uso que são entregues pelos utentes que visitam as 

farmácias.17 

 

6.2. Programa de troca de seringas 

O Programa de Troca de Seringas (PTS) é um projeto dos Serviços Partilhados 

do Ministério da Saúde (SPMS) português que visa a prevenção de infeções 

provocadas pelo HIV, Hepatite B e C, por via sexual, endovenosa e parentérica, nas 

Pessoas que Utilizam Drogas Injetáveis (PUDI). 

Desta forma, tem sido assegurada a distribuição de material esterilizado, tais 

como kits com seringas novas esterilizadas e contentores de recolha de seringas, a 

fim de recolher e destruir as seringas usadas e entregues pelas PUDI. Por norma, a 

cada 2 seringas entregues por uma PUDI é entregue um kit com duas seringas novas.  

A FM abraçou este projeto e, desta forma, consegue ter um papel ativo na 

proteção das PUDI, através da diminuição do risco de contraírem as doenças 

infeciosas mencionadas acima e, também, na sensibilização da população em geral, 

para o facto de a toxicodependência não ser necessariamente sinónimo de 

delinquência.18 

6.3. Recolha e reciclagem de radiografias 

As farmácias cooperam com a Assistência Médica Internacional (AMI) na 

recolha de radiografias que são posteriormente entregues à AMI para reciclagem, 

evitando que o nitrato de prata que compõe as radiografias seja nocivo para o 

ambiente. Ainda, existem campanhas anuais para angariação de fundos para fins 

humanitários, que são conseguidos através da comercialização da prata que é 

extraída no processo de reciclagem das radiografias, sendo que cada tonelada de 

radiografias origina 10Kg de prata. Estas podem ser entregues em qualquer farmácia, 

caso tenham mais de 5 anos ou não tenham valor de diagnóstico.19 

 

6.4. Farmácias Portuguesas - cartão “Saúda” 

O cartão “Saúda” é um cartão atribuído aos utentes, ao abrigo do programa 

“Farmácias Portuguesas”, do qual a FM faz parte. Ao realizarem a compra de produtos 

de saúde e bem-estar, serviços e MNSRM, os utentes podem acumular pontos, quer 

através da apresentação do cartão ou podem acumular pontos automaticamente, 

através de registo no Sifarma® 2000 associado à ficha do cliente. Estes pontos podem 
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ser rebatidos diretamente por produtos constantes da “Revista Saúda” ou ser 

transformados em vales de dinheiro.20 

 

7. Atendimento ao utente e aconselhamento farmacêutico 

O acompanhamento diário da saúde das pessoas e, através dele, a promoção 

da saúde pública, é um papel crucial do farmacêutico. Quando, durante o meu estágio, 

iniciei o atendimento aos utentes da FM, quer aos utentes habituais, quer aos turistas 

e outras pessoas que passaram ocasionalmente na FM percebi que o farmacêutico 

tem um papel importantíssimo na prestação da melhor informação e mais fidedigna 

acerca dos produtos e medicamentos dispensados na farmácia. Fazem parte dos 

deveres do farmacêutico esclarecer as dúvidas dos utentes, alertá-los relativamente 

aos riscos associados à utilização dos medicamentos e à automedicação, bem como 

adverti-los de que devem estar atentos às publicidades enganosas e aos profissionais 

que, quando não aptos a prestar aconselhamento, prestam informação errada e, 

ainda, informar, quando necessário, das contraindicações, reações adversas e 

interações medicamentosas, especialmente dos medicamentos de venda livre, já que 

a sua dispensa não passou previamente por um aconselhamento médico.  

Frequentemente, o utente vai à farmácia em primeiro lugar, quer seja pela 

acessibilidade do aconselhamento farmacêutico nas farmácias comunitárias, em que 

não é necessário marcar uma consulta previamente, quer seja pelo facto de esse 

aconselhamento ser gratuito e, dessa forma, devemos estar preparados para avaliar a 

situação do utente de uma forma clara. Cabe, pois, ao farmacêutico decidir se poderá 

auxiliar o paciente dispensando um MNSRM ou outro produto de indicação 

farmacêutica ou se este deverá ir ao hospital de urgência ou marcar uma consulta no 

seu médico de família. Desta forma, é fundamental que, no ato do atendimento, o 

farmacêutico tenha um discurso esclarecedor, simples e, ainda mais importante, 

adequar o mesmo ao tipo de utente que se apresenta. Questões acerca da 

sintomatologia do utente, os motivos pelos quais visitaram a farmácia, se já tomaram 

alguma medicação para resolver o seu problema, que patologias têm ou se estão 

grávidas, no caso das mulheres, são perguntas que são habitualmente feitas pelos 

profissionais de saúde de uma farmácia comunitária.  

Durante o meu estágio, apercebi-me que alguns utentes não têm conhecimento 

acerca de alguns conceitos e premissas aplicados em farmácia comunitária, tais como: 

a diferença entre medicamentos genéricos e medicamentos de referência; o propósito 

da apresentação de RM para dispensa de alguns MSRM e a interpretação da 
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informação dos folhetos informativos. Sempre que o utente demonstrou insegurança 

acerca destes temas, tentei esclarecer acerca dos assuntos e do porquê de as coisas 

funcionarem da forma que funcionam, numa linguagem simples, clara, concisa e 

adequada ao grau literário do utente em questão.  

Por exemplo, relativamente aos medicamentos genéricos, sempre que o utente 

pensava que estes não tinham tanta eficácia, ou por acharem que eram demasiado 

baratos ou por acharem que não eram iguais ao “original”, esclareci que o 

medicamento de referência é aquele que é o primeiro a surgir no mercado e, que, no 

momento em que o laboratório perde a patente e/ou exclusividade no mercado, outros 

laboratórios e, por sua vez com a mesma apresentação do medicamento (em forma 

farmacêutica, DCI e dosagem), surgem no mercado, com preços mais competitivos e 

que o Estado Português passa a comparticipar também esses medicamentos, sendo 

que reconhecem igual eficácia, qualidade e segurança para os mesmos, os quais, sem 

cumprir tais requisitos, não teriam AIM.  

Relativamente à RM, existem utentes que pensam que estas servem apenas 

para que tenham direito à comparticipação e, sempre que surgiu essa dúvida, tentei 

explicar os motivos que exigem que os MSRM tenham de ser prescritos por um 

médico, pressupondo um adequado diagnóstico.  

Por último, uma senhora que foi à farmácia demonstrou-se muito preocupada 

após ler uma informação no folheto informativo acerca das reações adversas que, tal 

como sabemos, podem ser classificadas desde comuns ou frequentes a muito raras. A 

senhora informou-me que deixou de tomar o medicamento por ter lido essa 

informação. Verifiquei, nesse caso, que se tratava de um MSRM e que a reação 

adversa se encontrava na secção das raras e, após perguntar à senhora se já havia 

tomado tal medicação ela respondeu que sim e, com essas informações esclareci que, 

apesar de ser uma informação correta, não se aplica a todas as pessoas e que são 

casos que acontecem muito raramente. Ainda, acrescentei que o médico saberia 

dessa informação e certamente verificou que o medicamento teria uma melhor relação 

risco/benefício, tendo feito a sua prescrição com toda a confiança que seria seguro e, 

que, por isso poderia fazer a toma da medicação normalmente. No final, acrescentei 

que, caso sentisse alguma sintomatologia presente na bula, que aí sim, deveria parar 

a toma, imediatamente, e informar o médico ou um dos farmacêuticos da FM.  

  Por fim, com a realização de atendimento durante o estágio, percebi que a 

dispensa de medicamentos e produtos de saúde feita por um farmacêutico, numa 

farmácia, é o que distingue as farmácias comunitárias de outros locais que vendem os 
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mesmos produtos, como é o caso das parafarmácias e, que, nós temos um dever 

adicional de mantermos o nosso profissionalismo e distinção, de forma a salvaguardar 

o bom nome da nossa profissão e a saúde dos utentes. 

 

8. Ações de Formação 

O farmacêutico, no exercício da sua atividade, deve estar constantemente em 

formação e atualizado, no que toca às melhores abordagens terapêuticas no âmbito 

da farmácia comunitária e conhecer os novos produtos e medicamentos que são 

introduzidos no mercado. Neste sentido tive oportunidade de participar em algumas 

ações de formação especificadas nas Tabelas 2 e 3, que foram essenciais no meu 

processo de formação e me ajudaram a prestar um melhor aconselhamento. 

Tabela 2 - Cronograma das ações de formação presenciais, com indicação do 

nome da formação, a duração e a data de realização. 

Nome Formação Duração Local e data 

Pharma Nord: 

Suplementos Bioactivos 
5H 

Hotel Holiday Inn, Vila Nova 

Gaia – 10/10/17 

Globalvet - Veterinária na 

Farmácia 
1H30 Sede ANF, Porto - 19/10/17 

Interna: Novalac – Leites 

infantis 
1H FM, Porto – 22/09/17 

Interna: Kukident – Géis 

fixadores para próteses 

dentárias 

1H FM, Porto – 25/09/17 

Interna: Pharma Nord – 

Problemas articulares 
1H FM, Porto – 11/10/17 

Interna: Nuk – Cuidados no 

bebé 
1H FM, Porto – 03/11/17 

HR Alliance Healthcare – 

Cuidados na Gravidez e Pós-

parto 

1H30 
Hotel Porto Palácio, Porto – 

05/02/18 

“Atopia e peles irritadas” 3H30 Pierre Fabre, Porto - 07/03/18 

Interna: VICKS 45 min. Farmácia Moreno - 19/02/18 

. 

Tabela 3 - Cronograma das ações de formação online com indicação do nome da 

formação, a duração e a data de realização. 

Nome Formação Duração Data 
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Em Forma com Angelini – 

Abordagens terapêuticas na 

Diarreia 

18 min. 19/01/18 

Em Forma com Angelini – 5 

Práticas de Marketing para 

Implementar já na sua 

Farmácia 

28 min. 22/01/18 

Em Forma com Angelini – 

Diabetes Gestacional 
16 min. 01/02/18 

Em Forma com Angelini – 

Gripes, Contipações, Rinites, 

... e muito + 

1H 08/02/18 

Academia Omega Pharma – 

Cessação Tabágica 
4H 09/02/18 

Academia Omega Pharma – 

Contraceção de Emergência 
4H 12/02/18 

 

Parte II 

1. Projeto nº1 - Acompanhamento de utentes que utilizam dispositivos de 

inalação para o tratamento da Asma, Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 

(DPOC) e outras doenças obstrutivas das vias aéreas. 

Antes de abordar o contexto e objetivo deste projeto, importa abordar alguns 

conceitos relativamente às principais doenças do foro respiratório apresentadas pelos 

doentes da FM e que implicam o tratamento com DIs, bem como as diferentes 

terapêuticas associadas a este tipo de dispositivos.  

A Asma é uma doença inflamatória crónica das vias aéreas à qual estão 

associados a hiper-reatividade brônquica e o broncospasmo. As pessoas com asma 

manifestam sintomas que resultam da broncoconstrição (estreitamento das vias 

aéreas, vasodilatação e hipersecreção de muco), tais como a opressão torácica, 

dispneia, vulgarmente conhecida como “falta de ar” e tosse. A asma pode ser 

classificada como extrínseca ou intrínseca. A primeira é característica da criança e 

adulto jovem e está, tal como a palavra indica, associada a um fator desencadeante 

externo, tais como alergénios (sazonais, ácaros, pó da casa ou animais domésticos). 

Já a asma do tipo intrínseco é mais frequente em adultos e não se varia tanto com a 

sazonalidade.21 Em Portugal, cerca de 60% dos asmáticos têm Rinite Alérgica 

associada.22  
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De acordo com a Norma nº 006/2018 de 26/02/2018, “Monitorização e 

Tratamento para o Controlo da Asma na Criança, no Adolescente e no Adulto”, o 

tratamento da asma, assim como a patologia, é dinâmico e complexo. Este depende 

da idade do doente, do ambiente que o rodeia, do controlo dos sintomas e de uma 

constante avaliação e reajuste do tratamento. 

No global, a abordagem terapêutica deve contemplar medidas de supressão do 

fator causal, quando aplicável, terapêutica anti-inflamatória e terapêutica 

broncodilatadora.21 

Para a eliminação do fator causal, as seguintes opções não farmacológicas 

estão descritas nas Normas da DGS23: controlo ambiental, incluindo cessação 

tabágica; promoção da atividade física; controlo e manutenção de peso normal; 

identificação e evicção de desencadeantes alergénicos e a outros tóxicos/irritantes e 

evicção de medicamentos que podem agravar os sintomas de asma. Para além destas 

medidas, pode ser aconselhável avaliar a oportunidade de vacinação. 

É vulgarmente feita a distinção da terapêutica da asma em duas categorias: A 

terapêutica de “base” (ou de manutenção) e a terapêutica de alívio, vulgarmente 

designada de “S.O.S”. Os medicamentos de “S.O.S.”, de alívio dos sintomas agudos, 

usados apenas quando necessário, são os broncodilatadores de ação rápida que 

aumentam o diâmetro das vias respiratórias, sendo que os medicamentos de “base”, 

administrados diariamente durante períodos prolongados, diminuem e controlam a 

inflamação das vias respiratórias com diminuição ou eliminação dos sintomas. Os mais 

utilizados incluem: corticosteroides inalados (isolados ou em associação a 

broncodilatadores de ação prolongada), tais como a budesonida e a fluticasona, 

antagonistas dos recetores dos leucotrienos, como o montelucaste, as metilxantinas e 

anti-IgE.23,22 

Desta forma, e de acordo com as Normas da DGS, considerando apenas o 

tratamento para adultos, na terapêutica de “base”, em primeira linha, deve associar-se 

corticosteroide inalado em dose diária com um broncodilatador (agonista beta-2) de 

longa duração de ação, tal como o salmeterol, o formoterol, indacaterol, etc., com 

indicação para administração no mesmo dispositivo. Em segunda linha, deve ser 

adicionado um broncodilatador anticolinérgico inalado, de longa duração de ação, tal 

como o brometo de tiotrópio, e um broncodilatador de longa duração de ação, na 

presença de um ou mais episódios de agudizações graves. Em alguns casos, pode-se 

acrescentar antagonistas dos leucotrienos (montelucaste) associados, ou não, a 

corticosteróides inalados, ou metilxantinas associadas a corticosteroides inalados. Já 

http://app10.infarmed.pt/prontuario/pesactivos.php?palavra=salmeterol&flag=1&ref=ref
http://app10.infarmed.pt/prontuario/pesactivos.php?palavra=formoterol&flag=1&ref=ref
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na terapêutica de alívio utilizam-se agonistas adrenérgicos beta-2 de ação curta ou, 

quando necessário, associação de corticosteróides inalados com um agonista beta-2 

de ação longa (formoterol). 

É importante que os médicos e farmacêuticos, que acompanham estes utentes, 

adotem medidas de educação ao doente e estabeleçam planos de ação ajustados a 

cada perfil de utente, de forma a tratar os fatores de risco modificáveis e as co-

morbilidades, incluindo a rinite, o tabagismo, a obesidade, bem como abordar medidas 

não-farmacológicas. 

Finalmente, a terapêutica com dispositivos de inalação é essencial no 

tratamento da asma e tem de ser adequada a cada grupo etário. No adulto, 

adolescente e criança com 6 anos ou mais, recomendam-se como primeira linha os 

inaladores de pó seco, constituindo alternativa os inaladores pressurizados (pMDI) 

associados a câmara expansora com peça bucal, de maior relevo quando se usam 

doses elevadas de fármacos ou nas agudizações.24  

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) é a obstrução parcialmente 

reversível das vias respiratórias, provocada por resposta inflamatória anormal a 

toxinas, frequentemente, ao fumo do cigarro. A deficiência de alfa1-antitripsina e uma 

variedade de exposições ocupacionais constituem causas menos comuns em 

indivíduos que não são tabagistas.  A DPOC associa-se, geralmente, à presença de 

bronquite obstrutiva crónica e enfisema pulmonar e muitos doentes apresentam 

sintomas de ambos. Os sintomas compreendem tosse produtiva e dispneia, que se 

desenvolvem durante anos. Os casos graves podem ser complicados por perda de 

peso, pneumotórax, episódios de descompensação aguda, insuficiência cardíaca 

direita e insuficiência respiratória aguda ou crónica. O tratamento compreende 

broncodilatadores, corticosteroides e, se necessário, terapia com oxigénio e 

antibióticos.25   

Segunda a Norma 028/2011, que estabelece as orientações para Diagnóstico e 

Tratamento da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica, o tratamento farmacológico da 

DPOC é efetuado em doentes sintomáticos, de acordo com os grupos de gravidade 

definidas pelos sintomas, exacerbações e grau de obstrução, sendo a 1ª escolha 

recomendada o uso de broncodilatadores inalatórios de curta duração de ação, 

agonistas adrenérgicos beta-2 ou anticolinérgicos (anti-muscarínicos), em 

monoterapia. 

As exacerbações agudas da DPOC caracterizam-se pelo agravamento dos 

sintomas respiratórios para além da variação habitual do dia-a-dia com aumento da 

https://www.msdmanuals.com/pt-pt/profissional/dist%C3%BArbios-pulmonares/doen%C3%A7a-pulmonar-obstrutiva-cr%C3%B4nica-e-doen%C3%A7as-relacionadas/doen%C3%A7a-pulmonar-obstrutiva-cr%C3%B4nica
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dispneia, da tosse e da produção e/ou purulência da expetoração, levando a um 

aumento da medicação habitual e/ou à necessidade de medicação suplementar. Para 

o tratamento das exacerbações agudas da DPOC são recomendados os agonistas 

adrenérgicos beta-2 e/ou anticolinérgicos, em monoterapia ou em associação. Os 

corticosteroides são muitas vezes parte do tratamento, já que efeito coadjuvante ao 

dos broncodilatadores e podem diminuir a frequência das exacerbações da DPOC.25  

A administração endovenosa de metilxantinas (teofilina ou aminofilina) é de 2ª linha e 

só deve ser utilizada em casos selecionados quando há insuficiente resposta aos 

broncodilatadores de 1ª linha. Pode recorrer-se a antibióticos quando as exacerbações 

cursam com purulência da expetoração ou ocorre necessidade de ventilação 

mecânica, invasiva ou não-invasiva.26 

Aliadas ao tratamento farmacológico devem ser adotadas estratégias de 

prevenção das exacerbações agudas da DPOC, tais como: cessação tabágica; 

vacinação (anti-gripal e anti-pneumocócica); uso regular de broncodilatadores de longa 

ação e reabilitação respiratória associada a programas educacionais de autogestão 

efetuados individualmente no domicílio ou em grupo nos centros de saúde visando a 

correta utilização dos DIs. Ainda, todos os doentes com DPOC devem ser encorajados 

a manter uma vida ativa.26  

 

1.1. Contextualização e objetivos do projeto 

Já vários estudos têm vindo a ser desenvolvidos no âmbito do uso de 

dispositivos de inalação (DI), por pessoas com Asma, DPOC e outras doenças que 

implicam o uso de DI na terapêutica27,28. O objetivo deste projeto foi a avaliação do 

uso de DI pelos utentes da FM, através das guidelines orientadoras da Direção Geral 

de Saúde (DGS) e da realização de testes de controlo e impacto das doenças, de 

forma a implementar medidas soluções para diminuir os erros de utilização e aumentar 

a eficácia da terapêutica, bem como a adesão à terapêutica. 

 

1.2. “Na prática” 

Seleção dos participantes 

Para selecionar os participantes utilizei a base de dados do Sifarma® 2000. 

Selecionei utentes que faziam tratamento com inaladores e cujo registo do tipo de 

inalador fosse relativamente recente, com o máximo número de dados relativos à 

medicação; preferência por pessoas que tivessem disponibilidade para seguirem o 

acompanhamento e que tivessem o contacto telefónico disponível ou pudessem ser 
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contactadas pessoalmente na farmácia; clientes que iniciaram o tratamento há pouco 

tempo, mas cuja informação disponível fosse suficiente para ser tratada e analisada. 

 

Marcação das visitas 

Para fazer a marcação das visitas, os utentes foram contactados por telefone 

ou pessoalmente, quando foram à FM. Depois de explicar o âmbito da atividade, foi 

marcada uma visita por pessoa, em sessões de meia hora, durante vários dias, ao 

longo de uma semana. 

Dia da Visita 

No início da visita, foi pedido aos utentes que assinassem um consentimento 

informado (Anexo 12), para que eu pudesse divulgar os seus dados neste relatório. 

Seguidamente, foi realizado um questionário ao doente para recolher algumas 

informações, presentes no Anexo 8. 

Em complemento ao questionário foi usada uma ficha orientadora dos passos a serem 

avaliados na técnica inalatória.  

Para fazer a avaliação da técnica foi pedido, em primeiro lugar, que o utente 

demonstrasse como fazia o uso do inalador habitualmente. Enquanto isso era feito o 

registo de quais os passos realizados corretamente e quais os realizados 

incorretamente, de acordo com uma ficha com tabelas orientadoras da DGS para o 

tipo de inalador utilizado. 

Depois de perceber o que as pessoas não estavam a fazer corretamente 

demonstrei como deveriam efetuar a técnica, com reforço do ensino sobre os passos 

não demonstrados, através do uso dos inaladores de teste. Foi testada a técnica para 

o Inalador de Pó Seco (DPI), cuja ficha está no Anexo 9, para o Inalador Pressurizado 

Doseável (pMDI), no Anexo 11 e para o RESPIMAT, no Anexo 10. 

De seguida, foi solicitado que a pessoa fizesse novamente a inalação para 

avaliar se conseguiam fazer o uso correto do inalador depois das instruções. 

No final da visita foram distribuídos aos utentes panfletos ilustrativos dos 

passos do uso do tipo de inalador utilizado pelas pessoas, para que pudessem 

consultar em casa, sempre que tivessem dúvidas. Estes podem ser consultados nos 

Anexos 16 a 39. 

Adicionalmente, às pessoas com asma, foi entregue um panfleto acerca da 

patologia e com estratégias de evicção dos fatores desencadeantes da asma 

(cessação tabágica; alergénios; medicamentos; etc.) e foi realizado um teste avaliador 

do controlo dos sintomas da asma, o Asthma Control TestTM (ACT)29, cuja versão 
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Figura 2 – Representação esquemática dos da Idade e género dos 
participantes. O símbolo a cor-de-rosa representa o sexo feminino e o 
símbolo a azul o sexo masculino. 

impressa em português pode ser consultada no Anexo 15 e que permite avaliar o 

controlo da asma nas últimas 4 semanas, através de resposta a 5 questões. Para cada 

item, o paciente escolhe apenas uma opção de resposta, cuja pontuação varia de um 

a cinco. No final, soma-se a pontuação, sendo que um resultado superior ou igual a 20 

indica que os sintomas estão controlados e uma pontuação inferior a 20 indica que a 

asma não está controlada. 

Já às pessoas com DPOC, foi feito um aconselhamento no sentido de alertá-

las acerca dos riscos do tabagismo e dos benefícios da prática de exercício físico e da 

cessação tabágica e realizou-se um questionário destinado a avaliar o impacto que a 

DPOC tem no bem-estar e no quotidiano dos participantes, o COPD Assessment Test 

(CAT)30. O CAT é composto por oito itens, denominados tosse, catarro, aperto no 

peito, falta de ar, limitações nas atividades domiciliares, confiança em sair de casa, 

sono e energia. Para cada item, o paciente escolhe apenas uma opção de resposta, 

cuja pontuação varia de zero a cinco (Anexo 14). No final do teste, soma-se a 

pontuação de todas as respostas e, assim, avalia-se o impacto clínico da DPOC 

conforme a pontuação de estratificação do estudo de desenvolvimento e validação do 

CAT.28 Os resultados variam de acordo com o intervalo de pontuações obtidas, 

classificados da seguinte forma em relação ao impacto clínico: 6-10 pontos, leve; 11-

20, moderado; 21-30, grave; e 31-40, muito grave. 

 

1.3. Resultados  

Dados dos participantes quanto à idade e ao género  
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Dados dos participantes quanto à patologia e ao início da terapêutica 

Tabela 4 - Patologia associada ao tratamento com os DIs e ano de início da 

terapêutica com o DI. A barra entre dois anos significa “ou”, quando os doentes 

não tinham a certeza do diagnóstico da patologia e os parêntesis no P8 dizem 

respeito ao ano em que inicio o tratamento com o DPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados dos participantes quanto à DCI, dosagem, tipo e nome do medicamento 

Tabela 5 - Informações referentes ao Tipo de DI, DCI, dosagem em µg/dose e o 
nome comercial, por participante. 
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Para além dos dados anteriores, 4 dos participantes tomavam medicação 

complementar, tais como antagonistas dos leucotrienos, como o montelucaste31 (P9 e 

P11), anti-histamínicos, como a cetirizina32 (P1) e a desloratadina33(P10), 

corticosteroides como a fluticasona34(P10) e a aminofilina35 (P11), um broncodilatador 

e anti-inflamatório usado na profilaxia da asma crónica e na doença crónica obstrutiva 

das vias aéreas. 

Avaliação do uso dos Dispositivos de Inalação 

• Os dados obtidos, relativamente aos utentes que foram avaliados, quanto à 

utilização do DPI, foram os seguintes: 

 

Tabela 6 - Tabela dos resultados da avaliação do uso do DPI 

Na Tabela 6, os passos avaliados estão representados por números de 1 a 11 

e correspondem aos da ficha do Anexo 9. Para cada um dos representantes foi 

avaliado se cumpriram (indicado pelo símbolo de "correto" a verde) e se não 

cumpriram (indicado pelo símbolo de "errado" a vermelho). Sempre que não se 

aplicava o passo, este está representado com um círculo cinzento. 

Através da análise da Tabela 6, é possível verificar que nenhum dos 

participantes fez o uso correto do DPI de forma completa. Os passos 2, 4 e 8 foram os 

passos com maior número de erros, cometidos por 50% ou mais do total de 

participantes. Por outro lado, os passos 1, 3 e 5, foram cumpridos corretamente por 

todos os participantes, seguindo-se os passos 6, 9 e 7 com maior percentagem de 

cumprimento da técnica. 

• Os dados obtidos, relativamente aos utentes que foram avaliados, quanto à 

utilização do pMDI, foram os seguintes: 
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Tabela 7 - Tabela dos resultados da avaliação do uso do pMDI 

Os passos avaliados na Tabela 7 estão representados por números de 1 a 13 e 

correspondem aos da ficha do Anexo 11. Para cada um dos representantes foi 

avaliado se cumpriram (indicado pelo símbolo de "correto" a verde) e se não 

cumpriram (indicado pelo símbolo de "errado" a vermelho). Sempre que não se 

aplicava o passo, este está representado com um círculo cinzento. 

Analisando os resultados da Tabela 7, podemos constatar que nenhum dos 

participantes fez o uso correto do pMDI, de forma completa. Os passos 2 e 3 foram os 

passos que ninguém cumpriu corretamente e, seguidamente, os passos 10 e 11 foram 

os passos com maior número de erros, cometidos por 50% ou mais do total de 

participantes. Por outro lado, os passos 1, 4 e 9 foram cumpridos corretamente pela 

totalidade dos participantes, seguindo-se os passos 5, 6, 7 e 8 com maior 

percentagem de cumprimento da técnica. 

• Os dados obtidos, relativamente aos utentes que foram avaliados, quanto à 

utilização do RESPIMAT®, foram os seguintes: 

Tabela 8 - Tabela dos resultados da avaliação do uso do RESPIMAT® 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Tabela 8, os passos avaliados estão representados por números de 1 a 5 e 

correspondem aos da ficha do Anexo 10. Para cada um dos representantes foi 

avaliado se cumpriram (indicado pelo símbolo de "correto" a verde) e se não 

cumpriram (indicado pelo símbolo de "errado" a vermelho). Sempre que não se 

aplicava o passo, este está representado com um círculo cinzento. 
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Figura 3 - Gráfico de barras representativo das pontuações obtidas no teste 
ACT. Apenas o P7 obteve uma pontuação acima de 20, estando 
representada a sua barra a verde. No centro de cada barra está indicada a 
pontuação obtida no teste para cada participante. 
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Resultados ACT

Pela análise dos resultados da Tabela 10, podemos ver que que nenhum dos 

participantes fez o uso correto do RESPIMAT de forma completa. O passo 2 e 11 

foram os passos com maior número de erros, cometidos por 50% ou mais do total de 

participantes. Por outro lado, os passos 1, 4 e 9 foram cumpridos corretamente pela 

totalidade dos participantes, seguindo-se os passos 5, 6, 7 e 8 com maior 

percentagem de passos realizados de forma correta. 

Teste ACT 

Foram avaliados 7 asmáticos (P1, P3, P4, P5, P7, P9, P10 e P11).   

A Figura 3 evidencia que todos os participantes tiveram pontuações abaixo dos 

20 pontos e que, apenas um obteve 21 pontos, acima de 20. 

Teste CAT 

Foi avaliado um fumador com DPOC. O P8 teve uma pontuação de 31 a 40 no 

CAT, o que significa que a DPOC tem um impacto muito elevado no bem-estar e no 

quotidiano daquele paciente. 

1.4. Discussão e Conclusão 

Perante os resultados desta avaliação, da qual fizeram parte 12 participantes, 

facilmente percebemos que todas as pessoas fazem um uso inadequado dos seus DI, 

sendo esse mau uso transversal a todos os tipos de DIs. Tais resultados, associado ao 

facto de que, a maior parte das pessoas, apenas utiliza os DI no tratamento das suas 

patologias, torna o uso correto dos DIs essencial e de máxima atenção do 

farmacêutico e outros profissionais da área da saúde, que devem certificar que os 

utilizadores destes dispositivos fazem a sua utilização corretamente. O uso correto dos 
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DI é crucial na eficácia terapêutica do medicamento e no controlo dos sintomas e 

manutenção da qualidade de vida dos doentes. Alguns dos passos avaliados, como o 

“Suster a respiração durante 10 segundos (adulto) ou 5 segundos (crianças)”, o “Na 

inalação de corticóides, lavar a cavidade oral e/ou bochechar com água e deitar fora.”, 

“Colocar o dispositivo na boca entre os dentes, sem obstruir o bucal com a língua e 

apertar bem os lábios de forma a selar e evitar saídas de ar”, fazem a diferença na 

dose administrada e na absorção do fármaco pelos pulmões, o que compromete a 

eficácia do tratamento. 

No que diz respeito aos testes ACT e CAT, quanto ao ACT, apenas uma 

pessoa obteve uma pontuação acima de 20, sendo que maior parte das pessoas que 

responderam ao teste tiveram uma pontuação inferior a 20 e afirmaram ter sintomas 

da asma não controlados. Relativamente ao CAT, a única pessoa que respondeu ao 

questionário foi aconselhada informar o seu médico e avaliar a sua situação junto do 

mesmo, bem como a reduzir os seus hábitos tabágicos, praticar exercício físico e a 

reforçar a prática da técnica inalatória, bem como a expôr as suas dúvidas junto dos 

farmacêuticos da FM, sempre que necessário.  

Através destes dados, torna-se fundamental reforçar e melhorar a prestação de 

cuidados de saúde e de acompanhamento aos doentes que usam DI e que convivem 

diariamente com dificuldades impostas pelas suas doenças, não só pela própria 

doença em si, mas também devido ao uso indevido dos DIs.  

 

2. Projeto nº2 - “Lojas na Rua” – O Farmacêutico e a Dermocosmética 

2.1. Contextualização do projeto 

No âmbito de um evento promovido pela Câmara Municipal do Porto, a qual propôs 

que os vários estabelecimentos comerciais da Rua das Flores e do Largo de São 

Domingos, fizessem atividades no exterior da loja, desenvolvi uma atividade de 

aconselhamento em dermocosmética e na rotina de cuidados diários da pele.  

O principal objetivo da atividade foi realizar um teste à pele e prestar 

aconselhamento relativamente aos cuidados diários a ter com a pele e, ainda, sugerir 

produtos cosméticos da FM, que se adequassem ao tipo e necessidades da pele das 

pessoas que estivessem a passear na rua e quisessem realizar o teste. 

2.2. “Na prática” 

Para o teste foi utilizado um equipamento de screening da pele, o ‘Soft Plus’ da 

Callegari S.p.A (Parma, Itália), que, através de sondas, permite fazer a medição de 
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alguns parâmetros da pele, tais como, a hidratação, a elasticidade, a oleosidade, grau 

de melanina da pele, pH e a temperatura. 

Durante a atividade apenas fiz a medição dos parâmetros de hidratação, elasticidade e 

da quantidade de melanina, que foram registados, para cada pessoa, num cartão, que 

se pode consultar no Anexo 2, o qual puderam levar consigo no final do 

aconselhamento.  

Para efetuar corretamente as medições, foi necessário segurar as sondas num 

determinado ângulo na superfície da pele e aplicar uma ligeira pressão para otimizar o 

contacto com a pele. 

As medições dos vários parâmetros foram efetuadas nos locais indicados na Figura 4. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Áreas de medição dos parâmetros da pele onde, na legenda: os 

círculos correspondem à área de medição da hidratação e quantidade de 

melanina; os quadrados representam a área de medição da elasticidade. 36 

Hidratação superficial 

O teste da hidratação foi realizado aplicando uma sonda na testa em três 

zonas distintas, indicadas pelo dispositivo. A hidratação da superfície da pele pode ser 

determinada pelo princípio da capacitância. Os métodos elétricos de deteção da 

capacitância baseiam-se na alteração da constante dielétrica da água, à qual é 

aplicado um campo de medição elétrico. A baixa frequência (40–75 Hz) da sonda 

permite que ela seja sensível a alterações dielétricas no material biológico, neste caso 

a pele, quando este é colocado em contacto com a superfície dos elétrodos presentes 

na sonda. Tal vai alterar a intensidade do campo elétrico. Assim, o estrato córneo é o 

meio dielétrico dependente do seu conteúdo de água, permitindo que diferentes 

valores de capacitância possam ser detetados.37,38 

Hidratação/ 

Quantidade de melanina 

 
Elasticidade 
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Elasticidade 

A Elasticidade da pele pode ser definida como a tendência de regressar à sua 

forma e dimensão originais após a pele ser libertada de uma força de alongamento.39 

A elasticidade pode, assim, ser medida através da aplicação de uma força de sucção, 

em que uma pressão negativa é aplicada na pele.40  

O equipamento utilizado permitiu fazer uma estimativa da elasticidade da pele 

aplicando este princípio de medida do stress/deformação, por aplicação de sucção.41 

Quantidade de melanina 

A melanina confere proteção natural à pele e confere pigmentação. No Verão 

ficamos morenos devido a uma maior produção de melanina pelas células da 

epiderme como resposta fisiológica à exposição solar, funcionando com um “protetor 

solar natural”.42 

Através de um método fotométrico a dois comprimentos de onda (λ1=875 nm, 

λ2=660 nm), o equipamento estima a quantidade de melanina da pele. 

De forma a complementar o teste foram colocadas questões às pessoas para 

dar uma orientação relativamente ao tipo de pele mais provável. Caso soubessem 

previamente o tipo de pele este seria apontado no cartão. As questões colocadas 

foram: 

A sua pele é… 

• Macia e confortável?  

• Sensível e reativa?  

• Sensível e sujeita a 

vermelhidão?  

• Sujeita a descamação?  

• Muito seca, com sensação de 

repuxar?  

• Com imperfeições (borbulhas)?  

• Com imperfeições (pontos 

negros)?  

• Com poros dilatados? 

Na Tabela 9 encontram-se alguns exemplos do tipo de resposta que se podem 

adequar a um determinado tipo de pele, mas, para cada caso foi feita uma abordagem 

individual. 

Tabela 9 - Tipos de pele e respostas. 

Pele sensível Pele seca Pele Normal a Mista Pele Oleosa 

Sensível e 

reativa 

Sujeita a 

descamação 

Com borbulhas, em algumas 

zonas 

Com borbulhas 

Sensível e 

sujeita a 

vermelhidão 

Muito seca, com 

sensação de 

repuxar 

Com pontos negros, em 

algumas zonas 

Com pontos 

negros 
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  Com poros dilatados, em 

algumas zonas 

Com poros 

dilatados 

    Macia e confortável, em 

algumas zonas 

Rotina de cuidados diários da pele do rosto 

Os cuidados do rosto podem dividir-se em quatro passos: limpeza, tonificação, 

cuidado e proteção. A limpeza serve para remover a sujidade, o suor, o sebo e a 

maquilhagem sem secar a pele e constitui o primeiro passo. Seguidamente, a 

tonificação serve para preparar a pele para a fase seguinte, restaurando o seu pH. 

Nesta altura, a pele está pronta para garantir uma boa absorção dos princípios ativos 

dos produtos de cuidado do rosto. Os produtos de cuidado devem hidratar e reparar a 

pele. Estes produtos de cuidados especiais são muitas vezes em formato sérum ou 

concentrado. Por fim, a proteção solar é uma parte essencial para manter a pele 

saudável, prevenir o envelhecimento prematuro da pele e melanomas. Por esta razão, 

a pele que vai ser exposta ao sol, durante o dia, deve ser protegida com um protetor 

solar. Este processo pode ser repetido à noite sendo substituídos os produtos de dia 

por produtos de dia.43 

2.3. Discussão e conclusão 

As condições do teste da pele não foram as ideais, já que foram realizadas na 

rua e, por norma, são feitas em condições controladas de temperatura e humidade 

indicadas pelo fabricante44 e, para além disso, o teste também requer que a pele não 

tenha qualquer produto e seja limpa antes do teste. Como o mesmo foi efetuado a 

pessoas que estariam a circular na rua, não foi possível fazer a limpeza da pele para 

remoção de qualquer produto que pudesse interferir com as medições. Desta forma, 

os resultados dos testes não irão ser alvo de discussão deste projeto. Ainda, tal foi 

explicado às pessoas e foi feita a sugestão de obter aconselhamento mais 

especializado no interior da FM relativamente aos produtos e ao tipo de pele, caso 

estivessem interessadas. 

Esta atividade serviu essencialmente para dar a conhecer uma outra faceta da 

atividade farmacêutica, que é o aconselhamento em dermocosmética, bem como 

mencionar a utilidade de testes não invasivos para diagnóstico in vivo, como os que 

foram apresentados, para determinar os parâmetros individuais dos utentes e prestar 

um aconselhamento otimizado e direcionado. Ainda, é importante reconhecer a 

importância da venda destes produtos nas farmácias comunitárias já que, para além 

de darem maior margem de lucro à farmácia que outros produtos, também é 

https://www.eucerin.pt/produtos/sun-protection
https://www.eucerin.pt/produtos/sun-protection
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reconhecido o benefício da associação dos produtos dermocosméticos aos produtos 

dermofarmacêuticos no tratamento de algumas dermopatologias.45  

 

3. Projeto nº3 - Aconselhamento farmacêutico e abordagem não farmacológica 

no tratamento da Hipertensão Arterial (HA) 

Hipertensão é a elevação sustentada em repouso da PA sistólica 

(≥140 mmHg), diastólica (≥ 90 mmHg) ou de ambas. A hipertensão de causa 

desconhecida, classificada como primária, é a mais comum. A hipertensão com causa 

secundária, geralmente resulta de outra patologia inerente, tal como a doença renal 

crónica. O tratamento inclui alterações do estilo de vida e administração de diuréticos, 

betabloqueadores, inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECAs), 

antagonistas do recetor de angiotensina (ARAs) e bloqueadores dos canais de 

cálcio.46  

3.1. Contextualização e objetivos 

A FM aposta no melhor aconselhamento e na formação contínua dos 

profissionais e por vezes os farmacêuticos desenvolvem trabalhos e atividades extra. 

Foi quando descobri um trabalho que estava a ser desenvolvido por um dos elementos 

da equipa, sobre as abordagens farmacológicas no tratamento da HA, com uma ficha 

de acompanhamento de novos doentes a iniciar tratamento para a HA (nome, valores 

da tensão arterial e data). Nesse sentido, sugeri acrescentar a tal documento as 

abordagens não farmacológicas que devem servir de base ao acompanhamento e 

aconselhamento farmacêutico a esses utentes.  

O documento base para o aconselhamento que contém as alterações ao estilo 

de vida recomendadas os fatores de risco cardiovascular relevantes na prática do 

farmacêutico em farmácia comunitária e uma árvore de decisão de alterações de estilo 

de vida e de aconselhamento estão nos Anexos 5, 6 e 7.47,48. 

3.2. Conclusão 

Ao longo do estágio não tive oportunidade de fazer o acompanhamento e 

aconselhamento a um doente com hipertensão arterial, pela primeira vez, no entanto, 

já estavam em acompanhamento vários pacientes que beneficiaram deste projeto e 

que regularmente visitam a farmácia para monitorizar a pressão arterial e procurar 

aconselhamento especializado junto dos farmacêuticos da FM, que agora podem 

reforçar o atendimento prestando informação acerca das abordagens não 

farmacológicas e estabelecendo novas metas com os utentes. 
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4. Projeto nº 4 - Vários Projetos e Atividades de Promoção e Educação para a 

Saúde 

Durante o meu estágio tive oportunidade de integrar algumas atividades de 

Promoção e Educação para a Saúde desenvolvidas pela equipa da FM. 

As atividades tiveram um carácter educativo para a comunidade em diversas 

temáticas de saúde e dos cuidados e tratamentos que as pessoas podem adotar, 

principalmente no que toca a patologias que não requerem uma intervenção médica 

imediata. As fotos e o cronograma das várias atividades podem ser vistos nos Anexos 

40 e 41.  
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Anexos 

Anexo 1 - Espaços Interiores da FM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabinete de atendimento ao utente 

Laboratório Laboratório 

Quadro Kaizen 
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Anexo 2 - Projeto nº 2: Frente e verso do cartão entregue aos 

participantes  
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Anexo 3 - Projeto nº 2 – Stand do teste de diagnóstico da pele 
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Anexo 4 - Projeto nº 2 – Equipamento Soft Plus® 
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Anexo 5 - Projeto nº 3 - Alterações aos estilos de vida 
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Anexo 6 - Projeto nº3 - Fatores de risco cardiovascular 
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Projeto nº 3 - Árvore de decisão de alteração dos estilos de vida  
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Anexo 8 - Projeto nº 1 – Primeira página ficha 

 

 

Avaliação da demonstração da técnica inalatória 

  

  

N.º Participante:___________________ 

 

Data:___-___-_____ 

Idade:____ Género: 

     Feminino                  

Masculino 

DISPOSITIVO INALATÓRIO ATUAL 

Substância Ativa:  Tipo:_______________ 

 

Patologia: 

___________________________________________________________________ 

 

Quando iniciou o tratamento para essa patologia: 

___________________________________________________________________ 

 

 

MEDICAÇÃO (Relacionada com a patologia) 

Substância Ativa Dosagem Posologia 
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Anexo 9 - Projeto nº 1 – Passos avaliados no DPI 

TÉCNICA DE INALAÇÃO COM INALADOR DE PÓ SECO (DPI) 

 SIM NÃO 

1. A pessoa deve estar de pé, sentada ou semi-sentada;   

2. Retirar o contentor cilíndrico da embalagem, aqueça-o entre as mãos e 

adapte-o novamente; 
  

3. Prepare o dispositivo com a dose a inalar de acordo com o indicado 

para cada DPI; 
  

4. Efetuar uma expiração lenta (idealmente até à capacidade de reserva 

funcional); 
  

5. Colocar o dispositivo na boca entre os dentes, sem obstruir o bucal 

com a língua e apertar bem os lábios de forma a selar e evitar saídas de 

ar; 

  

6. Realizar uma respiração rápida e vigorosa pela boca; 

 
  

7. Suster a respiração durante 10 segundos (adulto) ou5 segundos 

(crianças) 
  

8. Expirar lentamente;   

9. Voltar a colocar a tampa no inalador ou fechar o inalador;   

10. Repita os passos 3, 4, 5, 6, 7 e 8 para novas inalações, caso tenham 

sido prescritas. Esperar entre 30 segundos a 1 minuto em cada inalação. 
  

11. Na inalação de corticóides, lavar a cavidade oral e/ou bochechar com 

água e deitar fora. 
  

Notas: 

1 – Atender ao contador de doses, para aquisição de nova embalagem; 

2 – Não realizar a expiração forçada com o inalador na boca; 

3 – Não guardar o inalador na casa de banho; 

4 – Não lavar o inalador com água ou limpar com pano húmido; 

5 – Após cada utilização, limpar o bucal com lenço de papel.  
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Anexo 10 - Projeto nº 1 – Passos avaliados no RESPIMAT® 

TÉCNICA DE INALAÇÃO DO RESPIMAT® 

 SIM NÃO 

1. Expire lenta e profundamente (idealmente até à capacidade de reserva 

funcional); 
  

2. Sele os lábios, ajustando-os à volta do bucal enquanto se inspira lenta 

e profundamente, pressione o botão de libertação de dose e continue a 

inspirar lentamente, o máximo que conseguir; 

  

3. Sustenha a respiração durante 10 segundos;   

4. Expirar lentamente;   

5. Repita todos os passos para administração da segunda inalação.   

Notas: 

1 – Prepare o inalador antes da primeira utilização e sempre que não o utilizar por um período superior a 7 

dias; 

2 – Atender ao contador de doses, para aquisição de nova embalagem.  
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Anexo 11 - Projeto nº 1 – Passos avaliados no pMDI 

TÉCNICA DE INALAÇÃO COM INALADOR PRESSURIZADO DOSEÁVEL (pMDI) 

 SIM NÃO 

1. A pessoa deve estar de pé, sentada ou semi-sentada;   

2. Retirar o contentor cilíndrico da embalagem, aqueça-o entre as mãos e 

adapte-o novamente; 
  

3. Retirar a tampa da embalagem e agitar (na posição vertical);   

4. Colocar a embalagem na posição vertical (em forma de L) com o 

indicador na parte superior e o dedo polegar na parte inferior da mesma; 
  

5. Incline ligeiramente a cabeça para trás;   

6. Efetuar uma expiração lenta;   

7. Colocar o inalador entre os lábios ou a 2 cm da boca, quando 

confirmada a capacidade de execução (risco de aerossol para os olhos); 
  

8. Começar a inspirar lentamente e ativar o pMDI;   

9. Continuar a inspirar lentamente e profundamente até à capacidade 

pulmonar total; 
  

10. Pausa inspiratória durante 10 segundos (adulto) ou 5 segundos 

(crianças); 
  

11. Realizar uma expiração forçada;   

12. Na inalação de corticoides, lavar a cavidade oral e/ou bochechar com 

água e deitar fora, não engolir; 
  

13. Repita os passos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 para administração de mais 

inalações, caso tenham sido prescritas 
  

Notas: 

1 – Se tiver sido prescrito mais de uma inalação (“puff”), aguardar 30 segundos a 1 minuto para nova 

inalação; 

2 – Atender ao contador de doses, quando este existe, para aquisição de nova embalagem; 

3 – Após um intervalo de tempo sem utilização do MDI, e antes da utilização seguinte, devem ser realizadas 

3-4 ativações para o ar. 
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Anexo 12 - Projeto nº 1 – Consentimento informado  

Consentimento Informado 

 

Eu, 

_____________________________________________________________________, 

declaro que fui informado acerca do âmbito deste projeto e que aceito que os dados 

recolhidos sejam sujeitos a análise e publicação para fins académicos. 

 

Porto, ____de_________________de 2018 

 

Assinatura: _____________________________________________ 
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Anexo 13 - Projeto nº 1 – Panfleto sobre a asma. 
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Anexo 14 - Projeto nº 1 – COPD Assessment Test (CAT) 
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Anexo 15 - Projeto nº 1 – Asthma Control TestTM (ACT) 
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Anexo 16 – Panfleto Bufomix Easyhaler® página 1 
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Anexo 17 – Panfleto Bufomix Easyhaler® página 2 
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Anexo 18 – Panfleto Diskus® página 1                                                                       
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Anexo 19 – Panfleto Diskus® página 2
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Anexo 20 – Panfleto Duaklir Genuair® página 1 
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Anexo 21 – Panfleto Duaklir Genuair® página 2 
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Anexo 22 – Panfleto Duaklir Genuair® página 3
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 Anexo 23 – Panfleto Handihaler® página 1

 

 

 

 

 

 



 

68 

 
 

 

Anexo 24 – Panfleto Handihaler® página 2
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Anexo 25 – Panfleto Onbrez Breezhaler® página 1
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Anexo 26 – Panfleto Onbrez Breezhaler® página 2
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Anexo 27 – Panfleto Onbrez Breezhaler® página 3
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Anexo 28 – Panfleto Onbrez Breezhaler® página 4
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 Anexo 29 – Panfleto RESPIMAT® 
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Anexo 30 – Panfleto Spiriva RESPIMAT®  página 1                                                                                          
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Anexo 31 – Panfleto Spiriva RESPIMAT® página 2  
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Anexo 32 – Panfleto Spiromax®
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Anexo 33 – Panfleto Symbicort Turbohaler® página 1
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 Anexo 34 – Panfleto Symbicort Turbohaler® página 2
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Anexo 35 – Panfleto (v2) Symbicort Turbohaler® página 1
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Anexo 36 – Panfleto (v2) Symbicort Turbohaler® página 2 
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Anexo 37 – Panfleto Turbohaler® página 1
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 Anexo 38 – Panfleto Turbohaler® página 2
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Anexo 39 - Flyer do Dia do Farmacêutico 
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Anexo 40 – Projeto nº 4 - Fotos das Atividades e Projetos de Promoção e 

Educação para a Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9ª Caminhada Montra alusiva ao museu 

“Como preparar lancheiras” 

saudáveis”

“Fica de olho no teu piolho” 

Banco do Farmacêutico: “Dê 

um medicamento a quem 

precisa” 
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Anexo 41 - Projetos e Atividades de Promoção e Educação para a Saúde com 

indicação do nome, data de realização e o âmbito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto/Atividade Data Âmbito 

9ª Caminhada 24/09/2017 Caminhada solidária para recolha de alimentos, 

realizada com utentes e amigos da FM pela cidade 

do Porto, com pausa para visita ao museu militar. 

Celebração do dia do 

Farmacêutico 

26/09/2017 Distribuição de um flyer para a celebração do dia 

do farmacêutico. 

Visitas ao Museu 14/10/2017 No dia em que foi realizado o Projeto nº 1 efetuei 

visitas guiadas ao Museu. O cartaz pode ver-se no 

Anexo x. 

“Como preparar 

lancheiras saudáveis” 

18/10/2017 Apresentação sobre alimentação saudável em 

casa e na escola, feita no centro social do Barredo, 

a cerca de 35 crianças. 

“Fica de olho no teu 

piolho” 
27/10/2017 

Apresentação sobre os cuidados a ter na 

pediculose, feita no centro social do Barredo, a 

cerca de 30 crianças. 

 Banco do 

Farmacêutico: 

“Dê um medicamento 

a quem precisa” 

16/02/2018 

Em parceria com o Banco Farmacêutico esta 

atividade solidária serviu para angariar 

medicamentos e produtos de cuidados de saúde à 

associação Médicos do Mundo. 
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Anexo 42 – Cartaz do dia da Visita ao Museu 
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Resumo 

 

No âmbito do Estágio Profissionalizante de conclusão do Mestrado em Ciências Farmacêuticas, 

tive oportunidade de realizar o meu estágio em Farmácia Hospitalar nos Serviços Farmacêuticos 

Hospitalares (SFH) da Unidade 1 do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E. P. E. 

(CHVNG/E). Ao longo de dois meses contactei com os diversos setores da farmácia hospitalar de modo a 

conhecer a estrutura, funcionamento, atividades e a equipa dos SFH, bem como o enquadramento dos 

mesmos na estrutura hospitalar.  

Durante as várias semanas tive acesso aos Manuais de Procedimentos correspondentes às várias 

áreas que integrei, que contêm toda a informação teórica necessária à aplicação prática das tarefas do 

quotidiano profissional de um Farmacêutico dos SFH e, ainda, a um Manual de Acolhimento do 

Estagiário que serviu para dar conhecimento acerca do contexto histórico e organização do Hospital; da 

organização dos SFH; do papel do Formulário Nacional de Medicamentos (FNM),  bem como do Plano 

de Estágio (PA) e atividades a desenvolver. O PA foi organizado por área, por semana, como se pode ver 

pela Tabela 1, sendo que, em cada uma delas foram exploradas todas as áreas dos SFH do hospital. Por 

fim, é importante referir que não foi feita a preparação de manipulados não-estéreis, uma vez que os SFH 

não praticavam esse tipo de serviço, na altura do estágio. 

Tabela 10 - Plano de Estágio em Farmácia Hospitalar. 

Semana Área 

1ª  Distribuição Clássica 

2ª Nutrição Parentérica 

3ª Citotóxicos 

4ª Ambulatório 

5ª 
Estupefacientes; Sistemas e critérios de Aquisição/Aprovisionamento; Processos 

Administrativos; Distribuição Diária Individual em Dose Unitária 

6ª Ensaios clínicos 

 

O Relatório está estruturado por duas partes, a primeira, realiza a contextualização da estrutura 

do hospital e como os SFH se integram no mesmo e, com eles, os Farmacêuticos. A segunda parte diz 

respeito às áreas de atividade de intervenção e responsabilidade do Farmacêutico, sendo elas a Gestão de 

Medicamentos, Produtos Farmacêuticos e Dispositivos Médicos; os Circuitos de Distribuição; a 

Produção; a Farmacovigilância e, por fim, os Ensaios Clínicos.  

Na conclusão apresento a minha opinião acerca do aproveitamento do estágio e de que forma o 

mesmo contribuiu para enriquecer o meu percurso estudantil, bem como algumas sugestões. 
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1. Introdução 

1.2. O Hospital e os Serviços Farmacêuticos Hospitalares 
O CHVNG/E é um hospital central da região entre o Douro e Vouga que conta com todas 

valências, desde as básicas às altamente diferenciadas, bem como, com todas as especialidades médicas. 

Este é constituído por 3 Unidades distribuídas pelos concelhos vizinhos, nomeadamente:  

• Unidade I, vulgarmente chamada Hospital Eduardo Santos Silva, localiza-se em Vila Nova de 

Gaia e é onde se encontram a maioria das camas e meios técnicos do CHVNG/E; 

• Unidade II, também conhecida por Hospital Comendador Manuel Moreira de Barros, também, 

localizada em Vila Nova de Gaia; 

• Unidade III, antes conhecida por Hospital Nossa Senhora da Ajuda, em Espinho. 1 

Os Serviços Farmacêuticos Hospitalares estão nas Unidades I e II do CHVNG/E e são 

fundamentados pelo conjunto de atividades farmacêuticas, exercidas em organismos hospitalares ou 

serviços a eles ligados, designadas por “atividades de Farmácia Hospitalar”. A direção dos SFH é 

obrigatoriamente assegurada por um farmacêutico hospitalar. Os SFH são o serviço que, nos hospitais, 

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

integra as equipas de cuidados de saúde e promove ações de investigação científica e de ensino. Fazem 

parte das responsabilidades dos SFH a gestão (seleção, aquisição, armazenamento e distribuição) do 

medicamento; a gestão de outros produtos farmacêuticos (dispositivos médicos, reagentes, etc.); a 

implementação e monitorização da política de medicamentos, definida no Formulário Hospitalar Nacional 

de Medicamentos e pela Comissão de Farmácia e Terapêutica.2  

1.4. Organização da Equipa e Órgãos de Apoio dos SFH  
A equipa dos SFH do CHVNG/E é constituída por 17 Farmacêuticos, 17 Assistentes 

Operacionais (AO), 19 Técnicos superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), 3 Assistentes Técnicos 

(AT) e um Diretor dos SFH. Os SFH são departamentos com autonomia técnica e científica, mas que 

estão sujeitos à orientação geral dos Órgãos de Administração dos Hospitais, perante os quais respondem 

pelos resultados do seu exercício. 

 

1.4.1. Comissão de Farmácia e Terapêutica, Comissão de Ética  
A Comissão Farmácia e Terapêutica (CFT) e a Comissão de Ética (CE) são os órgãos de apoio 

que auxiliam os vários intervenientes de ação clínica, tais como, médicos, enfermeiros e farmacêuticos, 

no que diz respeito aos assuntos de carácter ético e deontológico e relacionados com o doente. 

O Farmacêutico reúne com a CFT, uma vez por semana, para discussão, juntamente com os médicos 

responsáveis por determinado serviço clínico ou unidade de gestão integrada, bem como enfermeiros, de 

temas relacionados com a aquisição de novos medicamentos, elaboração de novos protocolos terapêuticos 

e de prescrição médica para determinado doente, entre outros. Estas comissões garantem a proteção e a 

segurança nos doentes e profissionais de saúde. Para além disso, a CFT deverá reger-se pelas condutas da 

Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica, garantindo a integração da mesma no CHVNG/E.2 

 

 

 



 

2 

 
 

 

1.4.2. Conselho de Administração, Conselho Consultivo e Fiscal Único 
De acordo com o relatório de monitorização da despesa com medicamentos, disponível no site 

do Infarmed o CHVNG/E teve uma despesa de 26509112€, entre janeiro e setembro de 2017, 

correspondente a um peso de 3.1% da despesa nacional.3 Desta forma, torna-se necessário que hajam 

Órgãos de cariz financeiro que façam a avaliação e concedam suporte aos aspetos de carácter financeiro 

do hospital e, numa dimensão menor, dos SFH, nomeadamente, a nível do controlo e estabelecimento dos 

orçamentos anuais dos SFH, os pedidos de novos medicamentos, do apoio à avaliação 

farmacoeconómica, juntamente com a CFT, a fim de se promover o uso racional dos medicamentos e de 

uma melhor economia a nível nacional. 

 

1.5. Organização Espacial dos SFH 
Os espaços do SFH estão organizados de acordo com as normas estabelecidas no Manual de 

Farmácia Hospitalar da Direção Geral de Saúde. 

Os Serviços Farmacêuticos estão num edifício único e independente dos restantes serviços clínicos do 

CHVNG/E. Engloba áreas próprias para a produção de medicamentos, armazéns para todo o tipo de 

medicamentos e dispositivos médicos, bem como gabinetes e outras áreas de trabalho, tais como, a área 

de preparação das malas de distribuição individual em dose unitária, a sala de reembalagem, o gabinete da 

Diretora dos Serviços Farmacêuticos, a sala de validação de prescrições e espaços de acesso condicionado 

alocados aos medicamentos estupefacientes, bem como os experimentais em ensaios clínicos. 

1.5.1. Armazéns 
Os armazéns centrais permitem que os medicamentos e os dispositivos médicos estejam 

devidamente organizados e acondicionados nos SFH. A nível informático, os diferentes armazéns centrais 

estão organizados da seguinte forma:  

Tabela 11 – Armazéns dos SFH. 

Armazém Designação 

F2 Farmácia Unidade II 

F3 Armazém Central 

F4 Farmácia de Ambulatório 

F5 Citotóxicos 

F7 Armazém de soros 

F8 Estupefacientes e Benzodiazepinas 

F9 
Armazém com sistema de identificação por 

radiofrequência (RFID) 

F12 Hemoderivados 

Existem ainda os armazéns avançados que correspondem a espaços de armazenamento e stock de 

medicamentos nos vários serviços clínicos do hospital. 

1.5.2. Áreas de produção 
Nos SFH do CHVNG/E existem espaços destinados à preparação de manipulados estéreis, tais 

como as bolsas de nutrição parentérica, preparações para uso oftálmico, soluções enzimáticas para 

perfusão, pomadas para testes epicutâneos, citotóxicos e de manipulados não estéreis. A planta física da 

área de Produção dos Serviços Farmacêuticos está representada na Figura 1 e cumpre com as normas 

estabelecidas para a produção de medicamentos estéreis e citotóxicos.4 
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Figura 5 -  Planta dos SFH do CHVNG/E: à esquerda em cima: sala de lavagem; à esquerda em 

baixo: sala de apoio à UPNP; no centro à esquerda, em cima: antecâmara; no centro à esquerda, 

em baixo: vestiário; no centro à direita, em cima: sala de preparação de CTX; no centro à direita, 

em baixo: sala de preparação de manipulados estéreis e NP; à direita, em cima: sala e apoio aos 

CTX; à direita, em baixo: sala de manipulados não estéreis. 

 

1.5.3. Farmácia de Ambulatório 

 
O espaço físico da Farmácia de Ambulatório compreende duas zonas distintas, a sala de 

atendimento e o armazém. A sala de atendimento, onde se realiza a cedência de medicamentos, tem uma 

zona de espera, uma casa de banho e dois balcões de atendimento com estruturas limitadoras de cada 

balcão, a fim de garantir a privacidade dos doentes. Ainda, esta área contém uma zona de arquivo para 

todos os documentos importantes, tais como os termos de responsabilidade, informações dos 

medicamentos, manuais de procedimentos, faturas, entre outros. Os armazéns desta área são o F3 e F4 e o 

F9. 5,6  

 

1.5.4. Áreas de acesso condicionado 

• Estupefacientes/Psicotrópicos e Benzodiazepinas 

Este tipo de medicamentos, por se tratar de substâncias controladas, estão, nos SFH do 

CHVNG/E, armazenados em sala própria com acesso por código. 

• Gabinete e armazém de medicamentos experimentais e dispositivos médicos utilizados em 

estudos clínicos 

De acordo com as normas estabelecidas pela Comissão Ética para a Investigação Clínica (CEIC), 

“os serviços farmacêuticos dos hospitais e unidades de saúde em que decorram ensaios clínicos deverão 

apresentar uma área segregada para o medicamento experimental, responsável pela integridade do seu 

circuito como medicamento.”. Fazem parte das condições físicas da sala de ensaios clínicos o acesso 

condicionado apenas a pessoal autorizado, mediante bloqueio da porta com chave de segurança, 

garantindo a proteção das estruturas para armazenamento de documentação confidencial; armários 

devidamente identificados e adequados para o armazenamento da medicação de ensaio clínico ( Separada 

H

VESTIÁRIO 
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por ensaio clínico, com frigoríficos próprios com redundâncias de energia e alarmes sonoros e separação 

da área de medicamentos em quarentena).7  

 

2. Gestão de Medicamentos, Produtos Farmacêuticos e Dispositivos Médicos 

2.1. Seleção  

A seleção dos medicamentos a adquirir pelos SFH é feita por intervenção de vários profissionais 

e assenta na promoção do uso racional do medicamento e garante a otimização dos recursos disponíveis, 

através da racionalização dos gastos e de um controlo técnico com base nos critérios de eficácia, 

segurança e qualidade.  

 

2.1.2. Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica e o FHNM 
O Despacho n.º 2061-C/2013, de 1 de fevereiro estabelece as competências e a composição da 

Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica (CNFT). A CNFT surgiu da necessidade de reunir 

profissionais de saúde para o desenvolvimento de guidelines orientadoras da terapêutica e da atividade 

clínica, sustentadas num conhecimento farmacológico e farmacoeconómico adequados e atuais. Esta é, 

também, responsável por elaborar o Formulário Hospitalar Nacional de Medicamentos (FHNM), mais 

recentemente designado de Formulário Nacional de Medicamentos (FNM). Este permite a promoção, à 

escala nacional, da utilização mais eficiente de medicamentos, por exemplo, através do estabelecimento 

de critérios de prescrição médica. Existe uma integração nacional das práticas implementadas pela CNFT 

nos hospitais, já que esta também tem uma componente de articulação com as várias Comissões de 

Farmácia e Terapêutica dos estabelecimentos hospitalares e das Administrações Regionais de Saúde. De 

forma a garantir a implementação de todo este processo, a CNFT é responsável por monitorizar o 

cumprimento do Formulário Nacional de Medicamentos. 

 

2.2. Aquisição  

A aquisição dos medicamentos é feita por um Farmacêutico, por meio de um software 

informático, o CPC, através da realização de um pedido de compra informático, que permite consultar o 

stock, por serviço e por armazém e da verificação se as existências estão corretas fisicamente pelos 

funcionários do armazém e dos serviços clínicos, uma vez que o stock poderá não estar correto ou haver, 

no momento, saídas informáticas por efetuar. A falha desta transposição do stock físico para o stock 

informático, por parte dos colaboradores, poderá resultar em erros de stock, prejudiciais ao 

funcionamento do circuito de distribuição e armazenamento. Depois de consultar o CPC, onde é possível 

ter acesso aos indicadores de gestão, tais como o stock, o consumo médio anual e o consumo mensal, 

extrai-se uma lista de “previsão de faltas”, sendo depois complementada com o “registo de faltas” 

(listagem de medicamentos em falta), extraído de um software interno, designado GSFarma, que permite 

obter dados desde o registo de faltas da distribuição à receção de medicamentos, garantindo a 

comunicação interna entre todos os colaboradores dos SFH, resultando numa maior gestão do stock dos 

diferentes armazéns centrais de farmácia existentes no CHVNG/E e substituição do registo de faltas em 

formato papel. O pedido de compra efetuado é autorizado e validado pelo diretor de serviço dos SFH e, 

posteriormente, é gerada uma nota de encomenda que é autorizada pelo responsável do Serviço de 

Aprovisionamento ou pelo Concelho de Administração. O GSFarma também permite obter a listagem de 
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“Artigos Processados”, que contem os produtos que foram encomendados e registados no programa, mas 

que passados 15 dias, ainda não chegaram à farmácia. O farmacêutico é o responsável por verificar se os 

pedidos de compra foram feitos, através do CPC, se foi lançada nota de encomenda pelos responsáveis do 

aprovisionamento, ou entrar em contacto com a firma para verificar a disponibilidade do medicamento.8 

 

 2.2.1. Medicamentos de Justificação 
Quando um paciente inicia tratamento no hospital pela primeira vez, nomeadamente, nos casos 

em que tem de levantar a sua medicação no ambulatório hospitalar ou frequentar consultas no Hospital de 

Dia, o médico deve fazer acompanhar a prescrição de um pedido de autorização de início de terapêutica, 

acompanhado de uma Folha de Justificação de Receituário, para a sua dispensa ser autorizada pelo diretor 

dos serviços farmacêuticos ou por um farmacêutico delegado pelo mesmo. No caso de medicamentos 

novos e que se pretendem adicionar à adenda do formulário de medicamentos interno do hospital, estes 

são avaliados por um parecer da Unidade de Gestão Integrada (UGI) do serviço clínico em questão, dos 

Diretor dos SFH e pela CFT, sendo posteriormente autorizados pelo Conselho de Administração. No 

Anexo I pode-se consultar um impresso de uma justificação de medicação. 

 2.2.2. Autorização de Comercialização (AUE) 
Conforme o disposto no n.º 1 do artigo 4.º da Deliberação N.º 1546/2015 de 6 agosto, “A 

comercialização e a utilização em Portugal de medicamentos não possuidores de autorização de 

introdução no mercado ou autorização de importação paralela ou que, possuindo-as, não estejam 

comprovadamente a ser comercializados, depende de autorização a conceder nos termos do presente 

regulamento”. 

Assim, sempre que o hospital pretenda adquirir medicamentos que não tenham autorização de 

introdução no mercado (AIM) ou autorização de importação paralela (AIP), ou não estejam a ser 

comercializados em Portugal (mesmo que possuam AIM/AIP) é, sempre, necessário solicitar uma 

autorização de utilização excecional (AUE), para que os medicamentos possam ser utilizados. A instrução 

do pedido de AUE tem que obedecer ao disposto nessa Deliberação, sendo que os documentos exigidos 

para instruir o processo são diferentes para tipos de medicamentos, também, diferentes, como, por 

exemplo, medicamentos pertencentes ou não (extra-formulário) ao FNM. As AUE são aplicadas às 

situações supramencionadas, desde que se tratem de medicamentos com benefício clínico bem 

reconhecido e/ou com provas preliminares de benefício clínico, incluindo os que se encontram em fase 

final de avaliação na União Europeia. A estes últimos, que ainda não têm AIM e cujas provas clínicas 

ainda não estão terminadas, é necessário, desde 2006, que sejam submetidos a uma avaliação 

farmacoeconómica da Autoridade Competente (Infarmed), com ensaios de custo-efetividade, através do 

portal online da SIATS. 

 

2.3. Aprovisionamento 

Segundo o Despacho n.º 16206/2013, de 3 de dezembro, “A aquisição de medicamentos, 

constantes de lista a divulgar pelo INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 

Saúde, I.P (INFARMED, I.P.), de que os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) necessitem, é 

https://dre.pt/application/file/69953879
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obrigatoriamente realizada em termos centralizados pela SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da 

Saúde, E.P.E. (SPMS, E.P.E.)”. O Aprovisionamento reúne uma equipa de profissionais de gestão e 

assistentes técnicos que dá resposta aos pedidos de compra feitos pelos SFH e faz a seleção, de entre os 

fornecedores existentes no catálogo online, que foram a concurso para uma determinada substância ativa, 

numa determinada dosagem, da(s) entidade(s) que reúnem as condições para estabelecer um contrato e 

fazer o pedido dos medicamentos. Após essa seleção, é estabelecido um contrato entre o hospital e a 

entidade comercial, em que, durante aquele ano, a companhia farmacêutica é obrigada a fornecer, de uma 

só vez, ou mensalmente, a quantidade de medicamentos acordada. É possível, no caso de o fornecedor 

entrar em rutura de stock no ano em que se estabeleceu o acordo, fazer um pedido urgente a outro 

fornecedor, por exemplo a uma farmácia que esteja autorizada a fazê-lo. Neste caso, as propostas são 

enviadas para os SFH para análise pelo diretor dos SFH. 

2.4. Receção  
A receção de medicamentos é feita por um assistente operacional (AO) e o técnico de 

diagnóstico e terapêutica (TDT) verifica as quantidades, a validade, o preço de faturação, a qualidade e as 

condições de transporte dos medicamentos. Os produtos são depois armazenados de acordo com as 

especificidades e orientações do fabricante de cada um, a fim de se garantir a estabilidade e qualidade dos 

medicamentos até ao momento da sua administração. A receção de estupefacientes e psicotrópicos é 

sujeita a dupla verificação, pelo farmacêutico, bem como os hemoderivados.  

2.5. Armazenamento 
Genericamente, todos os produtos adquiridos pela farmácia, desde medicamentos a dispositivos 

médicos, estão guardados em armazéns específicos e estão organizados por ordem alfabética, à exceção 

dos hemoderivados, nutrição entérica e parentérica, medicamentos de uso oftálmico, medicamentos 

inflamáveis, estupefacientes e psicotrópicos, gazes medicinais, desinfetantes e produtos de contraste 

radiológico. Todos são armazenados em prateleiras a fim de se garantir a circulação do ar, identificados e 

dispostos segundo o princípio de rotação de stock First In – First Out e/ou pelo prazo de validade, isto é, 

os medicamentos com validade mais longa são dispostos mais atrás na prateleira, enquanto que os de 

validade menor são dispostos à frente, para que sejam retirados primeiro. 

2.5.1. Armazenamento Especial 
     Para além das recomendações anteriormente mencionadas, existem determinados produtos e 

medicamentos que exigem condições de armazenamento específicas:9 

 

• Inflamáveis: 

a) Local individualizado do restante armazém, a sua dimensão vai estar dependente do número 

e da variedade das especialidades a armazenar; 

b) Espaço com detetor de fumos; 

c) Sistema de ventilação; 

d) Chuveiro de deflagração; 

e) Instalação elétrica do tipo antideflagrante. 

• Gases Medicinais: Área separada do restante armazém. 
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• Estupefacientes e Psicotrópicos: 

a) Local reservado com fechadura de segurança; 

b) Prateleiras que permitam a arrumação dos medicamentos estupefacientes/psicotrópicos de 

forma correta 

• Citotóxicos: 

a) Armazenamento em local seguro, armário específico e separado dos outros medicamentos; 

b) Estojo de Emergência em local seguro e assinalado. 

• Medicamentos e Reagentes que necessitam refrigeração: 

a) Frigorífico; 

b) Temperaturas entre 2-8ºC; 

c) Sistema de controlo e registo da temperatura - Vigie®. 

• Medicamentos que necessitam congelação: existência de arcas congeladoras com controlo e 

registo permanente da temperatura. 

 

2.5.2. Controlo de Prazos de Validade 
O controlo das validades dos medicamentos é realizado no armazém central dos SFH e nos 

armazéns avançados. É feito de mês a mês e serve para evitar perdas por prazos de validade expirados 

que, ao acontecerem, têm de ser reavaliadas a fim de se descobrir o motivo e otimizar o controlo. Quando 

a deteção é feita antes da expiração do prazo de validade, tenta-se o consumo junto de outros serviços, ou 

até mesmo, outros hospitais. No caso dos armazéns avançados, o stock é verificado no serviço e todos os 

medicamentos com prazo a expirar em 1 mês, expirados ou danificados são recolhidos, sendo transferidos 

para um armazém à parte. No caso de medicamentos citotóxicos com prazo de validade expirado (e sem 

possibilidade de crédito) encaminham-se para o circuito de tratamento de resíduos tóxicos. Se os 

medicamentos pertencerem aos carros de emergência, são devolvidos 3 meses antes de expirar o prazo e 

tenta-se o seu consumo noutros serviços ou a devolução ao laboratório fornecedor. 

Por norma, é feito um pedido de devolução, para crédito ou troca, ao laboratório responsável pelo 

fornecimento e, caso não seja possível, efetua-se o abate do produto. 8 

2.5.3. Monitorização de Temperatura, Humidade Relativa e Pressão Diferencial 

nos Serviços Farmacêuticos do CHVNG/E 
A conservação correta dos medicamentos é um fator crítico para garantir a sua qualidade, 

eficácia e segurança, pelo que é imprescindível a monitorização das condições de trabalho. A 

Monitorização de Temperatura e Humidade relativa nos Serviços Farmacêuticos do CHVNG/E é efetuada 

por meio de um termohigrómetro (datalogger) de leitura automática – sistema de monitorização contínuo 

de temperatura e humidade da firma Vigie®. 

Este sistema emite alertas por meio de envio de SMS e/ou e-mail (de acordo com parametrização 

prévia) sempre que se verifique um desvio de Temperatura, Humidade relativa ou Pressão diferencial. 

Os alarmes gerados durante o dia normal de trabalho devem ser validados pelo farmacêutico da 

área afetada pelo alarme, mediante informação de existência de alarme pelo farmacêutico que estiver na 
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posse do telemóvel de serviço. Diariamente, são enviados relatórios dos parâmetros do sistema de alarme 

para a Diretora dos Serviços Farmacêuticos.10  

Antes de terminar este tópico gostaria de referir que atualmente tem-se verificado a eficácia do 

uso de sistemas de gestão em centros hospitalares, nomeadamente pela aplicabilidade de filosofias de 

gestão, como a Kaizen/Lean, especificamente na utilização de Kanbans que se tratam de cartões de 

pedido de compra ou nota de encomenda nos vários armazéns.11 

3. Circuitos de Distribuição 

3.1. Clássica ou Tradicional 
O requisito é feito informaticamente pelos serviços clínicos, de forma livre entre todos os 

medicamentos e quantidades que necessitam, nomeadamente no caso das Unidades de Medicina Espinho, 

Hospitais Dia e Serviços de Consulta Externa, ou de forma limitada a uma lista de medicamentos pré-

definida, no caso da Psiquiatria Hospital Dia e dos carros de. Estes pedidos são depois satisfeitos pelos 

SFH. Neste tipo de distribuição, os medicamentos, estabelecidos previamente pelos serviços clínicos (SC) 

e SFH, qualitativa e quantitativamente, com base no nível mínimo e máximo definido para cada 

medicamento seguem para os armazéns avançados, onde ficam à disposição dos profissionais dessas 

secções (enfermeiros, p.ex.), responsáveis pela administração ao doente. Neste tipo de distribuição existe 

informação em tempo real do stock existente em todo o Hospital e existe um controlo integral até ao 

momento de registo do seu consumo. Em regra, o pedido é feito diariamente, consoante o acordo com o 

SC em questão, no entanto, existe uma exceção na dispensa de alguns medicamentos estabelecidos pelo 

diretor de serviço e pela CFT (Dec. Lei nº13/2009) para a Unidade de Cirurgia de Ambulatório, que é 

feita quinzenalmente. 

 

3.2. Cedência de medicamentos em ambiente hospitalar para utilização em regime de 

ambulatório  
O ambulatório hospitalar é uma das valências dos Serviços Farmacêuticos do CHVNG/E. A 

cedência de medicamentos em ambiente hospitalar permite, entre muitas outras vantagens, que os 

pacientes possam cumprir o seu plano terapêutico nas suas casas. A criação deste regime de distribuição e 

dispensa de medicamentos, foi possível uma vez que existe um número crescente de medicamentos, bem 

como dispositivos médicos, que permitem aos utentes iniciar ou dar continuidade ao plano terapêutico 

sem terem de estar internados ou de se deslocar ao hospital.  

O software informático utilizado, maioritariamente, é o CPC. De entre múltiplas funcionalidades, este 

permite ter acesso às prescrições eletrónicas, através da introdução do NSC (Número Sequencial de 

Computadores), que é um número identificativo do processo do doente, e obter o historial de medicação e 

de dispensa da mesma, por utente; consultar as existências e os consumos dos medicamentos, bem como 

efetuar os seus pedidos de compra; fazer a impressão de todos os documentos necessários à dispensa. 

Existe também outro software, o SClínico, mencionado anteriormente, que permite obter uma lista de 

agendamento de tratamentos a efetuar no hospital e que exigem que os medicamentos sejam preparados 

com dois dias de antecedência para serem distribuídos ao Hospital de Dia (Infliximab) ou a um serviço 

requisitante (medicamentos referentes ao planeamento familiar), no dia em que o utente vai ao hospital. 
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Trata-se de medicamentos que são geridos pelo farmacêutico responsável pela farmácia de ambulatório e 

que estão nos armazéns desta área. 

O atendimento inicia com o pedido da identificação do utente que está em tratamento ou, no caso 

de vir uma pessoa que não o utente, levantar a medicação, designada de “cuidador”, esta deve apresentar 

a sua identificação e a do utente. Todos os doentes contêm um NSC que ao ser introduzido permite aceder 

à sua prescrição eletrónica e ao quadro onde é possível ver e editar as informações necessárias à dispensa 

correta do medicamento. Aí é possível inserir o número de unidades a dispensar (faz-se por comprimido, 

frasco, etc. e não por caixa), consoante o plano terapêutico prescrito para aquele doente. É possível 

consultar a data da próxima consulta, aceder à identificação e às observações do médico prescritor, à data 

da última cedência, ao DCI, posologia (dose e frequência de administração) e, também, indicar no campo 

”grupo” o despacho/diretiva/autorização pelo qual aquele fármaco está abrangido. 

Após ser inserida a quantidade a dispensar, é necessário providenciar o medicamento, bem como o 

material necessário à conservação do medicamento até casa do doente (mala térmica e gelo, no caso de 

medicamentos que exigem temperaturas de conservação entre 2º e 8ºC). É feito um registo de saída com 

identificação do lote da embalagem dispensada, associada a uma determinada data de validade. No início 

de cada tratamento é solicitado ao utente que assine um termo de responsabilidade, no qual este declara 

que tem consciência das formas de administração e conservação corretas do medicamento e que se 

responsabiliza pelo mesmo enquanto estiver sob a sua cautela. A dispensa de medicamentos também pode 

ser feita a pacientes que trazem prescrições de médicos de hospitais e clínicas externas, muitas vezes 

privados, nomeadamente dos medicamentos biológicos, que têm de ser levantados no ambulatório 

hospitalar de hospitais públicos.  

Durante o atendimento é necessário que o farmacêutico tenha certos cuidados, tais como, 

perguntar ao paciente se teve algum sintoma diferente, a fim de detetar alguma reação adversa que possa 

estar associada à terapêutica, se é a primeira vez que está a tomar a medicação, para que se possa informar 

devidamente o doente de como deve proceder para conseguir fazer a toma da medicação de forma 

autónoma e consciente em casa. É preciso, ainda, chamar à atenção do paciente acerca das condições de 

acondicionamento do medicamento em casa do doente, já que condições de temperatura, humidade, 

luminosidade, entre outras, poderão comprometer a estabilidade, segurança e eficácia do fármaco. 

Embora a maior parte dos pacientes tenham prescrições com duração de um ano, existem limites de 

dispensa de medicamentos, face à racionalização do uso do medicamento e uma boa gestão dos recursos 

financeiros dos hospitais. O Despacho 01/CD/2012 estabelece que medicamentos para doenças crónicas 

deverão ser cedidos para um período de 30 dias, enquanto que o Despacho 13447B-2015, estabelece que 

a cedência de medicamentos para o tratamento de pessoas infetadas com o Vírus da Imunodeficiência 

Humano (VIH) pode ser efetuada para um período mínimo de 90 dias, salvo indicação clínica do 

contrário. 

Esta é uma área altamente regulamentada, em que cada fármaco dispensado tem uma 

determinada legislação associada que autoriza e regulamenta a sua dispensa de forma gratuita ou então, 

na falta desta, são formuladas autorizações por parte do Conselho de Administração/Direção Clínica do 

CHVNG/E com justificação dos custos e dispensa de um determinado medicamento.  
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No grupo dos medicamentos dispensados gratuitamente ao abrigo da legislação, onde estão definidas as 

condições de cedência de medicamentos em regime de ambulatório, incluem-se medicamentos para: 

Doença Renal Crónica; Esclerose Lateral Amniotrófica; Esclerose Múltipla; Acromegalia; Doença de 

Crohn; Artrite Reumatóide; Espondilite Anquilosante; Artrite psoriática; Artrite idiopática juvenil; 

psoríase em placas; Hepatite C; VIH; Oncologia; Fibrose Quística; Planeamento Familiar; Deficiência em 

Hormona de Crescimento.  Existem, também, normas e procedimentos formulados por entidades 

competentes (DGS, Infarmed, etc.), que permitem aos profissionais de saúde, nomeadamente ao 

farmacêutico, cumprirem todas as ações mencionadas anteriormente.  

A venda de medicamentos é possível, em casos excecionais, quando se verifica que não existe no 

mercado local os medicamentos necessários, que deve ser comprovado com uma receita médica com 

carimbos de três farmácias comunitárias diferentes com indicação de que o medicamento em questão se 

encontra esgotado. 5 

3.2.1. O Farmacêutico na Farmácia de Ambulatório  

O papel do farmacêutico tornou-se popular nesta área e num pilar fundamental para a saúde dos 

doentes no universo hospitalar e, também para economia na saúde, nomeadamente no que toca ao 

acompanhamento e monitorização da terapêutica, garantindo a segurança e uma melhoria na notificação 

de efeitos adversos e tóxicos dos medicamentos (muitos medicamentos apresentam janelas terapêuticas 

estreitas); na promoção da adesão à terapêutica e aumento da esperança média de vida de doentes com 

enfermidades crónicas; na vigilância rigorosa dos medicamentos dispensados, não só no que toca à dose e 

posologia, bem como o cumprimento desta por parte do doente, mas também no tipo e quantidade de 

medicamentos, a fim de evitar desperdícios e erros que têm um elevado impacto económico no orçamento 

do hospital, já que se tratam de medicamentos com elevado valor de custo.6  

Para além das anteriores, existem outras funções realizadas pelo farmacêutico no CHVNG/E, tais 

como assegurar a assistência farmacoterapêutica sem interrupções a todos os doentes, informação das 

notificações de reações adversas ao Infarmed, de forma a promover a farmacovigilância, elaborar pedidos 

de compra e efetuar a gestão de stocks, realizar inventários mensais aos medicamentos de maior 

relevância económica e verificar mensalmente o receituário que necessita de ser faturado e enviado aos 

Serviços Financeiros.5 

No CHVNG/E existem facilidades físicas e informáticas que permitem toda a gestão do regime 

de ambulatório. 

 

3.2.2. Armários RFID 
Os armários RFID permitem o controlo de medicamentos através da identificação do 

farmacêutico por radiofrequência. Desta forma os RFID permitem que haja um acesso restrito à 

medicação, para além de permitirem a deteção da saída do medicamento quando o mesmo é retirado. 

 

 



 

11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Individual Diária Em Dose Unitária 
     A Distribuição Individual Diária em Dose Unitária (DIDDU) permite aos SFH fazer a dispensa do 

medicamento, na dose prescrita, de forma individualizada, auxiliando assim, a reduzir o tempo de 

enfermagem dedicado à preparação da medicação a administrar, os riscos de contaminação do 

medicamento, os erros de administração e levando a uma maior poupança em custos com medicação. 9  

 

 

3.3.1. Validação das prescrições  
A validação faz parte do processo a que se pode chamar Plano Terapêutico (Figura 3). A 

validação das prescrições médicas é feita de forma a que haja uma verificação e validação dos 

medicamentos prescritos, no que toca à substância ativa, via de administração, bem como um ajuste da 

quantidade a dispensar à dosagem prescrita. Desta forma, o farmacêutico tem um papel essencial nesta 

etapa, já que permite despistar erros nas prescrições, por exemplo uma dupla prescrição do mesmo 

medicamento, ajustar as quantidades de medicamentos a dispensar, consoante o stock existente no 

armazém, promovendo-se o uso racional do medicamento dentro do hospital quer na segurança do doente, 

quer na viabilidade económica do hospital e, ainda, garantir que o doente não fica em risco de 

sobredosagem ou, por outro lado, não se garanta a eficácia do medicamento, quando o erro está na 

prescrição de uma dose inferior. Adicionalmente, uma etapa fundamental da validação das prescrições é a 

verificação se a justificação da prescrição de um determinado medicamento está presente, garantido que a 

dispensa é feita de forma sustentada (ver o Anexo IX). Os medicamentos inseridos no grupo dos 

estupefacientes/psicotrópicos e benzodiazepinas, bem como os hemoderivados, não passam por este 

Figura 6 – Armário de identificação 

por radiofrequência (RFID) 
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processo de validação, nem são distribuídos em dose unitária, já que exigem um controlo especial. 12

 

Figura 7 – Fases do Plano Terapêutico no CHVNG/E. 

 

3.3.2. Preparação das malas e reembalagem 
Feita a validação das prescrições, os TDT preparam as malas contendo os medicamentos em 

dose unitária organizados por doente e que são distribuídas diariamente aos serviços de internamento do 

hospital. Os TDT geram um mapa de distribuição que contém a lista de doentes com prescrições 

validadas, o serviço, a cama e a medicação (dose diária e quantidade a dispensar). Durante o meu estágio 

preparei as malas para o serviço de nefrologia, ortogeriatria e medicina-Espinho. A reembalagem de 

medicamentos sólidos orais (comprimidos inteiros e fracionados, cápsulas e drageias) é essencial ao 

sistema de distribuição de medicamentos em dose individual diária.13  

A reembalagem é feita de forma semiautomática, utilizando uma máquina de reembalar de 

marca, Auto-Print II TM Unit Dose Systems, Medical Packaging Inc., segundo as instruções de 

funcionamento do fabricante. Esta tem acoplado um módulo de controlo e um módulo de impressão que 

faz interface com o software, Winpack TM, que possibilita a programação prévia de cada operação de 

reembalagem, incluindo a rotulagem dos medicamentos reembalados. 14 
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Figura 8 – Gavetas da unidade de preparação de malas, contendo os medicamentos 

individualizados e identificadas pelo DCI e pela dosagem. 

 

Figura 9 – Auto-Print, Unit Dose System®, Medical Packaging Inc. Sistema semiautomático de 

reembalagem dos comprimidos/cápsulas em unidose, rotulados com o nome genérico; nome 

comercial; dosagem (expressa em números e unidade de medida expressa através de abreviaturas 

que se ajustem ao sistema internacional); prazo de validade; lote de reembalagem; laboratório 

produtor ou responsável pelo AIM; nome da instituição onde se realiza a reembalagem e 

rotulagem. 

 

Figura 10 – Mala com gavetas identificadas por etiqueta com o nome e a cama do doente e o serviço 

clínico. 

 

3.4. Circuitos Especiais – Hemoderivados 

 
São medicamentos que envolvem, no processo de fabrico ou como excipiente, derivados do 

sangue ou plasma humano e vacinas.  



 

14 

 
 

 

Os medicamentos derivados do sangue ou plasma humano e as vacinas, pela sua variabilidade 

enquanto produtos de origem biológica, deverão dispor, para cada lote, de um Certificado Oficial Europeu 

de Libertação de Lote (COELL), de acordo com as guidelines europeias para Libertação de Lote 

(OCABR), reconhecido em qualquer país da Comunidade Europeia (CE).15  

Após ser emitida a prescrição médica aos SFH, é gerado automaticamente um pedido de 

dispensa em impresso próprio, para registo dos hemoderivados, de acordo com o despacho conjunto n.º 

1051/2000, de 14 de setembro, e que é composto por uma “Via Farmácia” e uma “Via Serviço” (ver 

Anexos III e IV) que são entregues ao Farmacêutico. Este deve verificar a conformidade do registo, 

inserir o Certificado de Autorização de Utilização de Lotes de Medicamentos derivados do sangue ou 

plasma humano (CAUL) e validar a dispensa e acondicionar os medicamentos que devem ser 

devidamente identificados com etiqueta com o nome do serviço a que se destinam. O movimento de cada 

produto é feito numa folha de registo de hemoderivados específica e, mensalmente, fazem-se inventários 

deste grupo de medicamentos. O consumo é feito informaticamente, sendo obrigatório o registo de 

consumo, acompanhado do número de lote. A via da farmácia é arquivada na Farmácia por ordem de nº 

de registo de distribuição e a via Serviço é arquivada no processo clínico do doente. Todos os boletins 

analíticos e certificados de aprovação emitidos pelo INFARMED, e que são exigidos em todas as 

aquisições, são arquivados de acordo com a legislação.9  

 

3.5. Circuitos Especiais - Estupefacientes/Psicotrópicos16  
Os medicamentos Estupefacientes/Psicotrópicos são substâncias sujeitas a um controlo legal 

devido ao facto de atuarem no Sistema Nervoso Central e terem uma ação psicoestimulante, analgésica ou 

ansiolítica promovendo sensações e prazer e que levam a quadros de dependência quando utilizadas 

abusivamente. 17 

O Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro indica a lista (tabelas) das plantas, substâncias e 

preparações sujeitas a controlo em Portugal. O circuito inicia com a prescrição médica, que deve conter as 

características apresentadas no Anexo VIII da Portaria n.º 1193/99, de 29 de setembro, a qual é verificada 

e validada por um farmacêutico quanto à Designação Comum do Medicamento (DCI), dosagem, 

posologia, forma farmacêutica, via de administração, entre outros. Existe, também, um impresso próprio 

para fazer a requisição deste tipo de substâncias, quando se atinge o nível mínimo de stock, que é 

preenchido pelos enfermeiros e enviado aos SFH, que preparam os medicamentos e fazem uma dupla 

verificação dos medicamentos a dispensar. Ainda, quando é necessário fazer um pedido de substâncias 

controladas ao fornecedor, a nota de encomenda é acompanhada por um documento assinado por um 

Farmacêutico e enviado por correio registado. Este deve acompanhar a fatura e estar junto da medicação 

durante todo o transporte até ao hospital. O registo de todas as prescrições médicas e de requisições, que 

são de venda exclusiva da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, obedecem ao formato do Anexo X (ver o 

Anexo VIII). 

Cada serviço clínico para onde é feita a distribuição e reposição de stock deste tipo de 

substâncias possui um equipamento específico para guardar os medicamentos e garantir que há segurança 
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na sua utilização, designado de Pyxis Medstation 3500 System®, Gryfols (sistema automatizado de 

distribuição de medicamentos). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Pyxis Medstation 3500 System®, Gryfols, na unidade de cuidados intensivos do 

CHVNG/E. Cada gaveta abre automaticamente, após o login do profissional autorizado, contendo 

vários compartimentos fechados, cada um contendo um medicamento identificado por substância 

ativa e dosagem. O compartimento, que foi previamente selecionado, é desbloqueado e abre para 

que se possa inserir os medicamentos, no caso de uma reposição se stock, ou para se retirar os 

medicamentos para fazer a administração ao doente. 

 

4. Produção 

4.1. Preparação de nutrição parentérica de Adultos e de Neonatologia 
A nutrição parentérica consiste no aporte de nutrientes através da administração via intravenosa, 

sendo que pode ser utilizada uma veia periférica ou central. O início deste tipo de terapêutica está 

indicado geralmente em pacientes malnutridos e que de outra forma não conseguem obter o aporte 

nutricional necessário às necessidades fisiológicas.18 No CHVNG/E preparam-se bolsas de neonatologia, 

que são formuladas de raiz e que são prescritas, na maioria dos casos, para recém-nascidos prematuros e, 

ainda, bolsas pré-cheias comercializadas pela indústria, com três compartimentos contendo aminoácidos 

essenciais, uma solução de glicose e lípidos em cada um deles e que podem ser aditivadas com outros 

componentes disponíveis nos SFH, para administração em adultos.  

Etapas da preparação de bolsas para NP: 

1º. Garantir condições de assepsia; 

2º. Determinar quantidades de materiais necessárias que serão lavados e descontaminados na sala de 

lavagem (nutrientes, aditivos, bolsas de etinilvinilacetato, bolsas pré-cheias para aditivação 

(adultos), sistema de enchimento, seringas, agulhas, etc.). 
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3º. Determinar ordem de adição dos diversos componentes à mistura de NP: não misturar fosfato e 

cálcio, nem aditivá-los consecutivamente, a fim de evitar a formação de precipitados de fosfato 

de cálcio; não misturar lípidos diretamente em glicose sem a presença de aminoácidos, para 

evitar a rutura da emulsão. 

a. Não aditivar os eletrólitos diretamente às emulsões lipídicas, porque alteram o potencial 

Z. 

b. Adicionar os lípidos sempre no final para facilitar a inspeção visual; 

c. Não utilizar como via de administração de fármacos; 

4º. NP adultos: 

a. Preparar e medir os aditivos necessários à execução da bolsa nutritiva e homogeneizar 

sempre que se adiciona um novo componente; 

b. Nas bolsas tri-compartimentadas, romper as câmaras de acordo com o estabelecido pelo 

laboratório produtor; 

c. Adicionar os aditivos de acordo com a ficha de preparação e ordem estabelecida. 

5º. NP Neonatologia: 

a. Solução 1 - Efetuar o enchimento da bolsa individualizada na Medimix 2000® 

(equipamento eletrónico de enchimento automático) com os macronutrientes de acordo 

com a seguinte ordem: solução de aminoácidos, glicose e, no final, água. De seguida 

adicionam-se os eletrólitos pela seguinte ordem: solução de fosfato, iões monovalentes 

seguindo-se os bivalentes juntando o cálcio por último. Aditavam-se, de seguida os 

oligoelementos, as vitaminas hidrossolúveis e a heparina, pela ordem mencionada. 

b. Solução 2 – Enchimento de uma bolsa diferente da solução 1, através do sistema de 

enchimento automático, com a solução de lípidos e as vitaminas lipossolúveis. 

Nota: A Sol.1 e Sol.2 têm ritmos de perfusão diferente, o que exige que sejam administradas 

separadamente, normalmente através de um cateter com dois lumens. 

6º. Garantir que não há ar residual na bolsa, para evitar a oxidação da mistura; 

7º. Homogeneizar o conteúdo da bolsa, com técnica de dupla inversão, após cada adição. 

8º. Retirar amostra para controlo microbiológico; 

9º. Rotular e acondicionar devidamente. 
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4.1.1. Instalações e requisitos da Unidade de Preparação Parentérica (UPNP) 
A UPNP deve estar fisicamente excluída dos restantes domínios dos SFH, conter uma superfície 

total de área estéril adequada, com áreas distintas de trabalho que devem garantir um ambiente estéril, 

bem como um fluxo unidirecional de recursos, tanto materiais como humanos, nomeadamente no que 

toca ao produto acabado. Sucintamente podemos distinguir 5 principais salas de trabalho na UPNP do 

CHVNG/E:  

• Sala da Nutrição Parentérica que permite armazenar as bolsas pré-fabricadas e tem um gabinete 

para o farmacêutico executar o seu protocolo de trabalho. 

• Área de acesso à antecâmara, local que deve permitir a troca total do vestuário exterior por 

vestuário de circulação apropriado;  

• Antecâmara com transferes de ligação com a área de preparação, onde é feita a lavagem das 

mãos com solução de clorohexidina a 4% e onde se veste os restantes componentes do 

equipamento de proteção Individual (EPI) – ver Anexo V e Figura 3; 

• Área de Preparação onde se elaboram as bolsas de nutrição parentérica numa câmara de fluxo 

laminar horizontal (CFLH) e que contém transferes de ligação com a sala de manipulados não 

estéreis e bancadas. Esta sala deve ter uma pressão do ar ambiente positiva e filtros de ar para a 

retenção de partículas e microrganismos que proporcionam o ambiente adequado à formulação 

das bolsas de nutrição parentérica (A ou B conforme Classe ISO 5), bem como uma CFLH com 

fluxo unidirecional grau C (Classe ISO 7), equipada com filtro de ar de alta eficiência, HEPA 

(High Efficiency Particulate Air). 

• Área de controlo do produto acabado: em comunicação com a área de preparação através de 

transfere, dotada de bancadas e material necessário ao controlo de qualidade. 

Os nutrientes e os medicamentos devem cumprir todos os requisitos de esterilidade e qualidade e 

o pessoal envolvido na preparação das nutrições parentéricas deve verificar que todos os produtos a 

utilizar contêm informação acerca da composição, lote e prazo de validade correta na rotulagem e 

conhecimento das condições de armazenamento dos mesmos.9,19 

 

 4.1.2. Protocolo de trabalho do Farmacêutico na UPNP 
O Farmacêutico é responsável por realizar e/ou supervisionar todas as etapas evidenciadas no 

esquema x. No CHVNG/E existem plataformas digitais e programas informáticos que permitem toda a 

Figura 12 - À esquerda: bolsa de NP devidamente rotulada e embalada para distribuição, 

identificada com os constituintes, volume de cada constituinte e volume total; no centro: 

transfere de comunicação entre a sala de preparação e a sala adjacente; à direita: meios de 

cultura para controlo microbiológico dos produtos finais da UPNP. 
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gestão, comunicação entre serviços e registo de entradas e saídas de produtos do armazém, bem como a 

imputação de consumo aos vários serviços clínicos (CPC, NPAGE, PrePARE) e também o registo de  

dados do controlo microbiológico que é feito diariamente ou mensalmente por empresa creditada 

(TradeLabor) aos produtos acabados (Sistema de Apoio Médico – SAM “SClínico”). Ainda, deve efetuar 

a verificação da regularidade e conformidade dos relatórios de controlo microbiológico da CFLH, feita 

pelo Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH). Por fim o farmacêutico é também responsável 

por organizar e arquivar toda a documentação recomendada pelas normas do hospital.19 

 

 4.1.3. Preparação de soluções para uso oftálmico 
Na UPNP, também tive oportunidade de assistir à preparação de soluções para uso oftálmico via 

intravítrea por técnica de reconstituição de ampolas com água para preparações injetáveis e fracionamento 

em seringas em condições de assepsia. No CHVNG/E existem muitos doentes que fazem tratamento com 

este tipo de injeções intravítreas para a degeneração macular. São utilizadas suspensões de anticorpos 

monoclonais, obtidas da reconstituição de ampolas contendo bevacizumab (Avastin®), o fármaco de 

primeira linha para a regeneração ocular, ranibizumab (Lucentis®) ou aflibercept (Eylea®) que são 

usados em alternativa ao bevacizumab. Atualmente apenas o aflibercept e o ranibizumab são preparados 

nos SFH, o bevacizumab é enviado para o serviço clínico onde é feita a reconstituição e fracionamento da 

ampola por seringas, por enfermeiros qualificados, em espaço com condições iguais às da zona de 

preparação dos SFH, seguindo-se a administração da injeção ao doente. O circuito desde a prescrição até 

ao produto final deste tipo de preparações segue, em regra, os mesmos procedimentos que as bolsas de 

nutrição parentérico, excetuando a realização do controlo microbiológico. Ainda, é de realçar que o 

tratamento e prescrição deste tipo de fármacos requerem a uma autorização da CFT e que o farmacêutico 

deve sempre fazer-se acompanhar das fichas de preparação quando da sua manipulação. 19 

 

 4.1.4. Preparação de soluções enzimáticas para perfusão 

Avaliação da 
Prescrição 

médica

Cálculos e 
Formulação

Verificação do 
Produto Acabado
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Microbiológico
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Figura 13 - Tarefas do farmacêutico na UPNP.  
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No CHVNG/E existem doentes em tratamento de substituição enzimática com alfaglucosidase 

alfa (Myosyme®) e com velaglucerase (VPRIV®). Para os doentes com Doença de Pompe e que 

requerem tratamento com alfaglucosidase alfa e para os doentes com doença de Gaucher tipo 1, que 

fazem tratamento com a velaglucerase, é necessário que haja uma justificação aprovada pela CFT e um 

parecer do Centro Nacional Coordenador do Diagnóstico e Tratamento de doenças lisossomais. O 

Farmacêutico responsável pela nutrição parentérica, de 15 em 15 dias, que corresponde à periodicidade 

do tratamento destes doentes, verifica a prescrição e efetua os cálculos necessários à sua preparação. A 

preparação deste tipo de formulações é feita na sala branca da nutrição parentérica, em técnica assética na 

CFLH e consiste, genericamente, na reconstituição das ampolas com água bidestilada para injetáveis, pré-

fabricadas em laboratório, contendo as enzimas e diluição da mesma em saco de soro fisiológico para 

perfusão intravenosa. No final devem ser devidamente rotulados e acondicionados em sacos refrigerados 

com gelo.19 

 

4.2. Preparação de citotóxicos4,9,20 
Na Unidade de Preparação de Citotóxicos (UNP) são preparados medicamentos citotóxicos 

(CTX), também designados citostáticos. Este tipo de fármacos é utilizado em doenças neoplásicas, na 

esclerose múltipla, psoríase, lúpus eritematoso sistémico, por via tópica em oftalmologia e no tratamento 

da estenose laringotraqueal. Na UNP também são dispensados outros medicamentos usados como 

coadjuvantes dessas terapêuticas (antieméticos, p.ex.). Uma vez que os CTX possuem propriedades 

mutagénicas, carcinogénicas e teratogénicas, existem riscos para os profissionais que manipulam estes 

químicos, podendo o contacto sistemático levar a urticária, dermites de contacto e a problemas crónicos 

(afeção do sistema reprodutor e desenvolvimento de neoplasias). Ainda, a gravidade dos perigos inerentes 

aos CTX varia em função da conjugação entre a sua toxicidade e a duração da exposição, sendo que esta 

pode ocorrer, quer durante a preparação, quer durante a administração dos tratamentos. As principais vias 

de exposição a este tipo de produtos são a inalação ou a absorção através da pele de poeiras e aerossóis.21  

Desta forma, a UNP requer a existência de espaços e equipamentos com determinadas condições 

que garantam a proteção do manipulador e que todos os profissionais envolvidos no circuito recebam 

formação acerca dos riscos de exposição, dos procedimentos específicos e sejam submetidos a exames 

médicos periódicos.  

De forma a reduzir a exposição aos CTX, devem definir-se horários, tarefas, procedimentos e 

instruções de trabalho. Assim, no CHVNG/E, existem medidas que cumprem os requisitos necessários â 

diminuição do potencial de risco de exposição: 

• Existência de turnos de manipulação entre um farmacêutico de apoio à área (receção e validação 

de prescrições, distribuição de ciclos orais e complementos de ciclos) e um farmacêutico de 

apoio à manipulação, que se revezam na preparação dos CTX, sendo recomendado que não se 

ultrapassem 2 horas consecutivas no isolador, com pausas de 15 a 30 min. Existem também no 

CHVNG/E um TDT responsável pela manipulação e dois AO (responsáveis pelo transporte das 

preparações até ao serviço clínico e limpeza da sala e recolha dos resíduos produzidos; 
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• Manipulação com recurso a spikes – sistemas de libertação de pressão que possuem dois filtros 

com dimensões específicas que permitem reter qualquer partícula e prevenir e reter a formação 

de aerossóis; 

• Confinamento do risco, através da diferenciação de zonas para armazenamento de medicamentos 

com risco potencial e limitação de zonas de manuseamento dos mesmos;  

• CFLV, isoladores ou sistemas fechados; 

A CFLV de tipo IIb está obrigatoriamente inserida numa sala assética, isenta de microrganismos e outras 

partículas, sendo também pressurizada negativamente (requisito essencial) atendendo à elevada 

toxicidade dos medicamentos. Desta forma, aquando da abertura da porta de acesso à sala impede-se a 

contaminação ambiental da sala adjacente.  

• Programas de formação e educação para a manipulação e para situações em que haja derrames 

acidentais ou contacto com os CTX;  

• EPI; 

O EPI é ligeiramente diferente do utilizado na UPNP: calça, túnica, toucas (duas) e socos, protetores de 

sapatos (dois pares), máscara de alta filtração P3, bata esterilizada de baixa permeabilidade, óculos 

(limpeza) e dois pares de luvas. Ainda, as luvas devem ser trocadas a cada 30 min. de manipulação, uma 

vez que não existem luvas impermeáveis a CTX. 

• Todos os medicamentos pertencentes ao grupo dos CTX têm de estar identificados com o dístico 

CTX. 

• É obrigatório a existência de um KIT de derrames que disponibiliza os procedimentos a adotar 

em caso de derrame de um CTX (ver anexo VI). 

 

 4.2.1. O Farmacêutico na UPC 
O Farmacêutico responsável pela Unidade de Farmácia Oncológica dá apoio aos Hospitais 

de Dia ligados à oncologia. Associados ao tratamento do cancro, estão envolvidos uma série de 

procedimentos, estando estes baseados em protocolos (internos aprovados pela CFT ou do FHNM) 

relacionados com o tipo e estadio do mesmo. Tal como dito, existem turnos alternados de preparação 

de CTX entre, pelo menos, dois farmacêuticos, durante a manhã, sendo que um turno se realiza das 8 

horas às 9h30min e o outro das 9h30min às 11 horas. O farmacêutico de apoio à área tem como 

responsabilidades: 

• Gestão de stocks e prazos de validade dos medicamentos do armazém;  

• Elaboração da lista de doentes previstos para o dia seguinte, com base na lista de doentes 

agendados para o Hospital de Dia, consultada no programa SClínico;  

• Validação da prescrição dos ciclos de quimioterapia agendados;  

• Preparação e registo informático dos ciclos de quimioterapia oral e terapêutica adjuvante; 

• Elaborar os cálculos, fichas de preparação e rótulos das preparações dos doentes agendados; 

• Inventário mensal do stock dos CTX armazenados;  

• Supervisão da arrumação dos medicamentos na sala de Farmácia Oncológica;  

• Receção das preparações devolvidas e decisão quanto ao seu destino. 
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Já o farmacêutico de apoio à manipulação deve: 

• Conferir a prescrição, bem como os cálculos do rótulo e das fichas de preparação;  

• Conferir o material e fármacos vindos do exterior da sala assética e colocá-los no interior da 

CFLv;  

• Conferir as medições efetuadas pelo TDT;  

• Efetuar a rotulagem, acondicionamento e transferência das preparações para o exterior da sala 

assética;  

• Registar todas as preparações efetuadas e posterior registo informático do consumo dos fármacos 

e soros manipulados, no programa;  

• Arquivar as prescrições na respetiva pasta por ordem alfabética do nome do doente;  

• Registar o tempo de exposição diário dentro da CFLV. 

 

5. Farmacovigilância 
Em Portugal, o Sistema Nacional de Farmacovigilância foi criado em 1992, pelo Despacho 

Normativo n.º 107/92, de 27 de junho, sendo atualmente regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 242/2002 de 

5 de novembro. O acompanhamento, coordenação e aplicação do Sistema Nacional de Farmacovigilância 

(SNF) é do Infarmed. Todos os profissionais de saúde, incluindo os farmacêuticos hospitalares têm a 

obrigação de enviar informação sobre reações adversas que advenham do de medicamentos. 

No CHVNG/E existem várias áreas de atividade em que o farmacêutico faz este controlo de forma mais 

marcada, nomeadamente na dispensa de medicamentos em farmácia de ambulatório, através do diálogo 

com os utentes, principalmente, e através do acompanhamento dos participantes de ensaios clínicos. A 

notificação de uma reação adversa é feita através de um portal online (Figura 11).9 

Existem categorias de medicamentos sujeitos a monitorização adicional e que estão a ser 

monitorizados de forma mais atenta pelas autoridades reguladoras, bem como pelos hospitais, nos 

seguintes casos: contém uma nova substância ativa autorizada na UE após 1 de janeiro de 2011; 

medicamentos biológicos, tais como as vacinas ou medicamentos derivados do plasma (sangue), para o 

qual existe pouca experiência na fase pós-comercialização; foi-lhe concedida uma autorização 

condicionada ou foi autorizado em circunstâncias excecionais (existem motivos específicos que justificam 

o não fornecimento de um conjunto relevante de dados pela empresa); a empresa que comercializa o 

medicamento é obrigada a realizar estudos adicionais, por exemplo, para fornecer mais dados relativos à 

utilização a longo prazo do medicamento ou a um efeito secundário raro observado nos ensaios clínicos.22 
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Figura 10 – Página web do portal de Reações Adversas a Medicamentos (RAM) - através do qual se 

faz a comunicação (notificação) de reações adversas a medicamentos. Pode ser utilizado por 

profissionais de saúde, utentes ou pela Autoridade Infarmed.  

 

6. Ensaios Clínicos 
Os SFH do CHVNG/E têm farmacêuticos responsáveis pela área de Ensaios Clínicos. Esta é uma 

área em que apenas participam farmacêuticos qualificados e que têm de ter conhecimento das Boas 

Praticas Clínicas e Boas Práticas Farmacêuticas7 e formação no âmbito das Good Clinical Practices 

(GCP) e dos princípios definidos na International Conference for Harmonization (ICH), bem como 

garantir o cumprimento dos requisitos relativos ao circuito e armazenagem dos medicamentos 

experimentais e dos dispositivos utilizados para a sua administração. Também, para poder realizar 

Ensaios Clínicos, o hospital deve ser possuidor de um «Serviço farmacêutico idóneo», serviço que 

“possui uma autorização de aquisição direta de medicamentos (emitida pelo INFARMED, I. P., nos 

termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 79.º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto) e uma 

autorização para aquisição direta de substâncias estupefacientes e ou psicotrópicas, nos termos do n.º 1 do 

artigo 5.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro, caso o serviço farmacêutico faça a 

manipulação de substâncias desta natureza.” 

 

5.1. Enquadramento Legal e Ético 
De acordo com a definição presente na Lei nº21/2014, de 16 de abril, um «Ensaio clínico ou 

ensaio», é “qualquer investigação conduzida no ser humano, destinada a descobrir ou a verificar os efeitos 

clínicos, farmacológicos ou outros efeitos farmacodinâmicos de um ou mais medicamentos 

experimentais, ou a identificar os efeitos indesejáveis de um ou mais medicamentos experimentais, ou a 

analisar a absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação de um ou mais medicamentos 

experimentais, a fim de apurar a respetiva segurança ou eficácia”. Em Portugal, os Ensaios Clínicos são 

regulados pelo INFARMED e pela CEIC, criada pelo Decreto-Lei nº 46/2004, que se pauta por princípios 

éticos e normas legais que visam a proteção da saúde e segurança dos participantes sujeitos a 

investigação, sendo uma comissão independente e multidisciplinar constituída por membros designados 
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pelo Ministro da Saúde. Os medicamentos que fazem parte de um ensaio clínico são designados de 

“medicamentos experimentais” e correspondem a toda a “forma farmacêutica de uma substância ativa ou 

placebo, testada ou utilizada como referência num ensaio clínico, incluindo os medicamentos cuja 

introdução no mercado tenha sido autorizada, mas sejam utilizados ou preparados, quanto à forma 

farmacêutica ou acondicionamento, de modo diverso da forma autorizada, ou sejam utilizados para uma 

indicação não autorizada ou destinados a obter mais informações sobre a forma autorizada”. 

Faz parte de um dos procedimentos das boas práticas clínicas a aceitação do sujeito no ensaio 

clínico de forma consciente, através do Consentimento informado, é “a decisão expressa de participar 

num estudo clínico, tomada livremente por uma pessoa dotada de capacidade de o prestar ou, na falta 

desta, pelo seu representante legal, após ter sido devidamente informada sobre a natureza, o alcance, as 

consequências e os riscos do estudo, bem como o direito de se retirar do mesmo a qualquer momento.”. 

De acordo com a declaração de Helsínquia, o protocolo de investigação deve ser submetido para 

consideração, orientação, opinião e aprovação das comissões de investigação e ética responsáveis, antes 

do estudo iniciar. Em Portugal, são a CEIC e o Infarmed. Estes devem ser transparentes no seu 

funcionamento, independentes do investigador, do promotor. Estes organismos devem ainda ter poder 

para monitorizar o estudo durante a sua realização e impedir que os direitos e a proteção dos participantes 

envolvidos sejam diminuídos ao longo de um ensaio clínico. Para além disso, qualquer emenda ao 

protocolo deve ser submetida novamente às entidades competentes para a aprovação. Após o estudo estar 

concluído, devem os investigadores submeter um relatório final às entidades regulamentares de 

investigação e ética, contendo um resumo dos resultados e conclusões do estudo.23 

5.2. Intervenientes dos Estudos Clínicos 
Os Ensaios Clínicos são um processo complexo que integra várias pessoas, cada uma com um 

determinado papel e, assim, com determinado cargo, nomeadamente, o «Farmacêutico qualificado» é a 

“pessoa licenciada em Ciências Farmacêuticas”; o «Investigador» é uma pessoa que “exerça profissão 

reconhecida em Portugal para o exercício da atividade de investigação, devido às habilitações científicas e 

à habilitação legal para a prestação de cuidados que a mesma exija, que se responsabiliza pela realização 

do estudo clínico no centro de estudo e, sendo caso disso, pela equipa de investigação que executa o 

estudo nesse centro, podendo, neste caso, ser designado investigador principal”, que normalmente é um 

médico; o «Investigador-coordenador», é “o investigador responsável pela coordenação de todos os 

investigadores de todos os centros de estudos nacionais que participam num estudo clínico multicêntrico”, 

subentenda-se multicêntrico como um estudo que se realiza em vários hospitais no mesmo país; o 

«Monitor», “o profissional, dotado da necessária competência científica ou clínica, designado pelo 

promotor para acompanhar o estudo clínico e para o manter permanentemente informado, relatando a sua 

evolução e verificando as informações e dados coligidos”; o «Participante», “a pessoa que participa no 

estudo clínico”, no CHVNG/E são doentes voluntários; o «Promotor», que é “a pessoa, singular ou 

coletiva, o instituto ou o organismo responsável pela conceção, realização, gestão ou financiamento de 

um estudo clínico”.  

Em Portugal, um Ensaio Clínico inicia com a visita de Feasibility ou de qualificação, que é feita 

pelo promotor ao hospital em que deseja realizar um ensaio clínico, para verificar que este está apto para 
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realizar o seu estudo. Após essa visita  e estando o hospital dotado de todas as condições para receber o 

ensaio clínico, é realizado um pedido de autorização ao INFARMED, pelo promotor, que é acompanhado 

dos seguintes documentos: protocolo; brochura do investigador; identificação completa do promotor do 

ensaio clínico, do investigador, do investigador principal ou do investigador-coordenador;  identificação e 

as qualificações de todos os membros da equipa de investigação envolvidos no ensaio clínico; 

identificação dos centros de estudos clínicos envolvidos, bem como declaração emitida pelo responsável 

dos centros de estudos clínicos indicando os termos da respetiva participação; identificação das respetivas 

autoridades competentes, bem como, se existirem, os pareceres das comissões de ética (CEIC) aí 

proferidos, traduzidos para a língua portuguesa, no caso de ensaios clínicos multicêntricos envolvendo 

centros de ensaio de outros Estados membros da União Europeia ou de países terceiros; dossier do 

medicamento experimental, no caso de ensaio clínico com medicamento experimental e outros elementos 

considerados necessários de acordo com a Norma Orientadora aplicável da Comissão Europeia.24,25  

 

5.3. O papel do farmacêutico na equipa de ensaios clínicos do CHVNG/E 

 
De acordo com a CEIC, cada farmacêutico deverá ser responsável por cerca de 15 ensaios, 

idealmente. Os serviços farmacêuticos deverão indicar formalmente o responsável pelos produtos 

medicinais investigacionais e auxiliares, no âmbito dos ensaios clínicos, o qual deverá ser responsável 

pela gestão das amostras. Os serviços farmacêuticos são responsáveis pelos seguintes processos:  

• Receção - o promotor deverá fazer prova das condições de transporte do medicamento e 

produtos medicinais investigacionais e auxiliares de estudo, especialmente, no transporte de 

medicação termolábil. Um exemplo é o uso de um datalogger portátil que tem um sensor de 

temperatura e humidade relativa, com um monitor que permite que os SFH façam essa 

verificação, bom como a confirmação da chegada do medicamento e produtos medicinais 

investigacionais e auxiliares de estudo, nas condições técnicas exigíveis.  

• Armazenamento - os SFH serão responsáveis pelo armazenamento do medicamento e produtos 

medicinais investigacionais e auxiliares de estudo de acordo com as condições definidas pela 

brochura do investigador ou RCM, devendo estar capacitados para demonstrar as condições 

sobre as quais a medicação esteve armazenada.  

• Preparação - No caso de haver necessidade de preparação do medicamento ou produtos 

medicinais investigacionais e auxiliares de estudo, deverão preparar a medicação de estudo de 

acordo com os procedimentos, utilizando os recursos adequados, garantindo a sua execução no 

cumprimento das boas práticas. Muitos medicamentos são medicamentos citotóxicos ou estéreis 

que, no CHVNG/E são produzidos na UPC ou UPNP, respetivamente. 

• Dispensa - os serviços farmacêuticos são responsáveis pela dispensa do medicamento e produtos 

medicinais investigacionais e auxiliares de estudo, acompanhando a monitorização do fármaco 

em investigação.  

• Recolha* - os serviços farmacêuticos são responsáveis pela recolha da medicação não utilizada, 

bem como pelo seu armazenamento.  
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• Devolução ou destruição - os serviços farmacêuticos são responsáveis por garantir que esta é 

feita da forma correta. Todas as embalagens de medicamentos são guardadas, usadas ou não, 

para que o monitor possa vir recolher no final do ensaio clínico ou durante uma visita de 

monitorização. 

*Ainda, na fase de recolha, o Farmacêutico é responsável pela verificação da compliance, isto é, da 

adesão à terapêutica, fazendo o cálculo da percentagem da mesma, através da fórmula: [(nºmedicamentos 

devolvidos x 100) / nº medicamentos dispensados]. Este é um passo extremamente importante para o 

estudo, já que, no final, este é um fator crítico para a análise dos resultados. Esta informação, bem como a 

informação de receção e dispensa de medicamentos é feita digitalmente, através de uma plataforma 

online, partilhada com o promotor ou seu representante, o monitor, garantindo o registo de todos os 

dados. 25 

Como vimos, os SFH hospitalares são responsáveis pelo circuito do medicamento e devem 

manter registos e confirmação do armazenamento e da utilização dos medicamentos destinados à 

realização dos ensaios clínicos, garantindo a respetiva segurança, responsabilidade, transparência e 

rastreabilidade, tendo o dever de elaborar um documento descritivo do circuito do medicamento 

experimental contendo elementos relativos à receção, ao armazenamento, à dispensa e à administração do 

medicamento experimental. Ainda, devem manter arquivados todos os documentos relacionados com 

todo este processo, durante 15 anos, para efeitos de fiscalização por parte do Infarmed.7 
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7. Conclusão 
 

Durante este estágio, fui autorizada a conhecer as diferentes atividades e responsabilidades de 

um farmacêutico no serviço de farmácia hospitalar do CHVNG/E, bem como toda a equipa e dinâmica de 

trabalho dos SFH. Tal permitiu-me limpar as arestas do meu conhecimento acerca desta realidade 

profissional e também aprender alguns conceitos que, para mim, eram desconhecidos. 

Considero que foi uma mais-valia para a minha aprendizagem ter tido a oportunidade de, na UPNP, estar 

na sala de manipulados estéreis para preparar uma bolsa de nutrição parentérica, sob supervisão do 

farmacêutico; na UPC, visitar o Hospital de Dia e contactar com o espaço onde são administrados os 

medicamentos de foro oncológico, visualizando assim o final do circuito do medicamento; na 

distribuição, visitar os armazéns avançados nos serviços clínicos, acompanhada dos assistentes 

operacionais que fazem essa distribuição; na DIDDU, ter feito a preparação das malas e, na cedência de 

medicamentos em regime de ambulatório, contactar com o doente, podendo contribuir para um correto 

atendimento e atuando na promoção da saúde das pessoas que convivem com uma doença durante toda a 

vida.  

Acrescento, ainda, que um dos maiores desafios do meu estágio foi relativamente à Unidade de 

Ensaios Clínicos, já que se trata de uma área francamente pouco explorada no nosso Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas. Contudo, consigo perceber totalmente a importância dos ensaios clínicos 

para os medicamentos experimentais e considero primordial a aquisição de competências nesta área.  

Houve uma área que não tive oportunidade de explorar totalmente, por não se realizar no hospital, 

nomeadamente, a Farmácia Clínica. Quanto a esta, considero que seria uma mais-valia para o hospital, já 

que considero que, tanto os pacientes, como o hospital, só têm a beneficiar da intervenção do 

farmacêutico nesta área, garantindo a maximização da efetividade do Plano Terapêutico e promovendo, 

de uma forma mais próxima, o uso racional do medicamento, em parceria com os médicos, enfermeiros e 

outros profissionais de saúde.  

No final, o mais importante foi terminar o meu estágio com a sensação de ter aprendido mais 

competências nesta área de atividade farmacêutica, enriquecendo, assim, a minha formação e 

reconhecimento de que o farmacêutico hospitalar tem um papel multidisciplinar, técnico, científico e 

administrativo, sem o qual não seria possível ter um sistema de saúde sólido e rico. Ainda, considero-me 

agora uma futura profissional mais preparada para enfrentar com segurança e confiança todos os desafios, 

científicos e pessoais, de um futuro farmacêutico. 

 

 

 

“The good news is that the medicine you take while in a hospital has been brought to you by the 

medication experts – pharmacists” 
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9. Anexos 

Anexo I – Impresso de justificação de receituário. 
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Anexo II – Impresso de requerimento de AUE. 

 

 

 

 

 

                                                            
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): 
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Anexo III - Impresso dos Hemoderivados “Via Farmácia”. 
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Anexo IV - Impresso dos Hemoderivados “Via Serviço” 
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Anexo V - Técnica de lavagem das mãos, segundo a Direção Geral de Saúde. 
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Anexo VI - Instruções de Utilização do Kit de Derrame - CHEMOPROTECT® . 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Isolar a área contaminada com a fita e colocar os sinais de emergência para identificar a área;  

2. Colocar a máscara de respiração (P3), óculos, bata de proteção e protetores de sapatos;  

3. Calçar as luvas de látex Chemoprotect® e por cima delas, as luvas de proteção química;  

NOTA: apenas a pessoa vestida com roupa de proteção deve estar na zona isolada; uma segunda 

pessoa fica do lado de fora;  

4. Se existirem vidros ou objetos maiores partidos, recomenda-se pulverizar com o pó Green-Z no 

líquido, de modo a remover esses objetos com a ajuda da pá e do esfregão;  

Se ampolas de vidro menores se partirem, os fragmentos e o líquido podem ser recolhidos com o 

pano de algodão e as pinças;  

5. Acidentes com CTX líquidos:  

Dependendo da extensão do derrame, utiliza-se: o pano de algodão; os panos Power-Sorb, o pó 

Green-Z ou uma combinação de ambos;  

5.1. Pequenos derrames (< 5 mL):  

Os panos Power-Sorb (ou pano de algodão) são colocados na área molhada/contaminada para 

absorção dos líquidos;  

5.2. Derrames maiores (> 5 mL):  

Se a quantidade de líquido for demasiada para os panos Power-Sorb, o pó Green-Z pode ser 

utilizado como suporte. Recomenda-se ter de reserva um ou dois panos para limpeza total dos 

resíduos líquidos;  

6. Acidentes com CTX liofilizados (em pó):  

Tapar cuidadosamente o pó com o pano de algodão; humedecer o pano com água para que o pó se 

dissolva e seja absorvido no pano.  

7. Todo o material utilizado na limpeza da área contaminada deverá ser colocado no saco 

Chemoprotect®, que é fechado e colocado no contentor de resíduos especiais, disponibilizado para 

esse fim;  

8. A área ainda isolada deverá, finalmente, ser lavada por pessoal treinado de acordo com as diretivas 

internas.  
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Anexo VII - Modelo do Termo de Responsabilidade. 
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Anexo VIII – Receita especial para estupefacientes/psicotrópicos. 
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Anexo IX – Fluxograma do processo de validação . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

 
 

 

 


