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Resumo  

 

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas termina com o estágio curricular, 

onde o estudante pode pôr em prática todos os seus conhecimentos e competências 

adquiridos durante a sua formação académica, mas mais importante, onde o estudante 

adquire novos conhecimentos ao contactar com a realidade do profissional de saúde. A 

farmácia comunitária representa a saída profissional com maior prevalência, tornando este 

estágio de extrema relevância para o estudante.  

Este relatório divide-se em duas partes: Parte I – Descrição das atividades 

desenvolvidas no estágio e Parte II – Temas complementares desenvolvidos. Na primeira 

parte são apresentadas, de forma sucinta, todas as atividades do quotidiano na farmácia A 

Minha Farmácia. Na segunda parte, são apresentados os temas escolhidos por mim, no 

âmbito da promoção da saúde pública. O primeiro tema desenvolvido, “Obesidade Infantil”, 

reflete um grave problema de saúde pública que pode levar a diversos prejuízos à saúde 

das crianças e futuros adultos. Seguidamente, foi apresentado o tema “Contraceção de 

emergência”, que, por um lado não é usada devido a uma falta de informação e por outro 

lado é muitas vezes utilizada indevidamente. Por último, também foi abordado o tema “Saúde 

do viajante”, onde é facultada informação para que os utentes d` A Minha Farmácia tenham 

uma viagem mais segura.  
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Parte I – Descrição das atividades desenvolvidas no estágio  

 

1. Introdução  

 

O meu estágio decorreu n`A Minha Farmácia (AMF), de 9 de novembro a 9 de março 

de 2018. O meu horário era das 9:30h às 19:00h, com 2:30h de almoço, podendo sofrer 

alteração pontualmente. Na Tabela 1 é apresentado o cronograma de atividades 

desenvolvidas ao longo do estágio.  

 

Tabela 1: Cronograma geral das atividades realizadas na farmácia, por mês.  

 

 

 

2. A farmácia  

 

2.1 Localização geográfica 

 

A AMF situa-se na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, nº 210, em Barcelos. 

Encontra-se em pleno centro da cidade, próxima de zonas de comércio local e de 

extensões de saúde, a Unidade de Saúde Familiar de Santo António e o Hospital Santa 

Maria Maior.  

 

 

 Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março 

Aprovisionamento X X X X X 

Receção de 
encomendas e 

devoluções 
 X X X X 

Medição de PA e 
parâmetros 
bioquímicos 

X X X X X 

Manipulados X X X X X 

Atendimento ao 
público 

  X X X 

Tema 1    X  

Tema 2     X 

Tema 3     X 
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2.2 Horário de funcionamento  

 

A farmácia funciona, ininterruptamente, das 9h às 22h, de segunda a sexta-feira, e das 

9h às 20h aos sábados. Quando de serviço, a farmácia está aberta 24h, até ao 

encerramento do dia seguinte. A AMF funciona de acordo com a legislação que define o 

horário das farmácias de oficina1.  

 

 

2.3 Recursos humanos 

 

A confiança dos utentes na sua farmácia depende essencialmente da sua equipa. A 

equipa da AMF é constituída por 8 elementos e cumpre o disposto na lei, que determina a 

existência de pelo menos 2 farmacêuticos2. A equipa, descrita na Tabela 2, é jovem, que 

tem uma relação profissional, mas também próxima com o seu utente.  

 

Tabela 2: Equipa técnica da AMF. 

Dra. Daniela Leite Diretora técnica 

Dra. Júlia Leite Farmacêutica adjunta 

Vera Melissa Cunha Farmacêutica 

Joana Brochado Farmacêutica 

Andreia Novais Técnica de Farmácia 

Pedro Vilas Boas Técnico de Farmácia 

Paulo Araújo Técnico de Farmácia 

Pedro Durães Técnico Auxiliar de Farmácia 

 

 

2.4 Perfil dos utentes  

 

A AMF tem 68 anos, proporcionando aos seus utentes um serviço de confiança de 

geração em geração. Para além dos utentes habituais, a maioria idosos com ficha de 

cliente, a farmácia é também procurada por muitos jovens, devido à sua localização 

geográfica e oferta disponível.  

 

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária   

 

Cláudia Silva | 3 

2.5 Espaço exterior 

 

No exterior da AMF, para além do seu nome, encontra-se a “cruz verde” luminosa, que 

contém informação da temperatura, hora e data, e que se encontra iluminada durante a 

noite quando a farmácia está de serviço. Encontra-se ainda, no exterior da farmácia, o 

nome do diretor técnico, o horário de funcionamento, quais as farmácias de serviço 

permanente no município e informações sobre promoções e ações realizadas na farmácia. 

Este estabelecimento tem duas portas de vidro, uma exclusivamente de entrada e outra 

de saída, e entre elas encontra-se uma montra que varia segundo promoções, épocas 

festivas e época do ano. A AMF é de fácil acesso a utentes portadores de deficiência ou 

mobilidade reduzida, tendo um lugar de estacionamento reservado, assim como uma 

rampa (Anexo I). Este estabelecimento está de acordo com a legislação que define o 

regime jurídico das farmácias de oficina2.  

 

 

2.6 Espaço interior 

 

A Minha Farmácia dispõe de instalações adequadas à segurança, conservação e 

preparação dos medicamentos, mas também de um local cuidado, limpo e acolhedor para 

atendimento ao utente. Assim sendo, o estabelecimento está dividido em várias áreas: 

 

a) Área de atendimento ao público, com 4 balcões de atendimento, que é 

determinado por um sistema de senhas, a de atendimento geral, prioritário e de 

reservas já pagas. Entre os balcões de atendimento encontra-se o 

CashGuard®, que fornece o troco, facilitando as movimentações de dinheiro e 

tornando mais rápido o atendimento. Atrás dos balcões estão expostos, em 

lineares, medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM), produtos de 

uso veterinário, produtos de nutrição e dietética e produtos de higiene oral, 

tendo também gavetões com os medicamentos e produtos mais frequentes. Em 

redor de toda a área estão expostos os produtos de dermocosmética, higiene 

corporal, artigos de puericultura e perfumes, organizados por gama e marca, 

facilitando o aconselhamento e a escolha do utente. Existem também gôndolas 

com os produtos em campanha promocional. Nesta área podemos ainda 

encontrar, junto à entrada, uma balança eletrónica, que mede simultaneamente 

a altura, peso, Índice de Massa Corporal (IMC) e Pressão arterial.  
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b) Área de atendimento personalizado, com uma mesa e duas cadeiras. É usada 

para a medição da pressão arterial e de parâmetros bioquímicos, como o 

colesterol total (CT) e glicemia. Esta área é também usada para 

aconselhamento farmacêutico e eventuais rastreios cardiovasculares.  

c) Área de armazenamento de medicamentos sujeitos a receita médica 

(MSRM), com dois armários de gavetões deslizantes. Num dos armários são 

armazenados os medicamentos genéricos e no outro os medicamentos com 

denominação comercial, assim como todas as soluções e suspensões orais, 

colírios e pomadas oftálmicas e psicotrópicos/estupefacientes. Todos os 

produtos estão armazenados por ordem alfabética e obedecem ao princípio 

First Expired First Out (FEFO). Também se encontram todas as pomadas, 

cremes e géis, organizados em estantes por ordem alfabética. 

d) Área de conferência, com dois computadores e onde são realizadas todas as 

tarefas necessárias ao bom funcionamento da farmácia, incluindo a receção de 

encomendas. Também, esta área tem prateleiras, onde são armazenados os 

MNSRM, produtos de venda livre (OTC), produtos de higiene íntima e champôs 

específicos para tratamento, fraldas, leites e papas. Existe ainda, um frigorífico 

para medicamentos e produtos que necessitem de uma temperatura entre os 2º 

e 8ºC.  

e) Laboratório, onde são preparados todos os medicamentos manipulados e onde 

são armazenadas todas as matérias-primas necessárias à sua execução.  

f) Existe ainda o gabinete da direção técnica, as instalações sanitárias, o 

armazém e dois gabinetes de atendimento personalizado3.  

 

As condições de humidade e temperatura da AMF são controladas por termo-

higrómetros, com 4 sondas (frigorífico, zona de conferência, laboratório e armazém). 

Mensalmente são retirados os registos de humidade e temperatura e avaliadas possíveis 

flutuações ocorridas4.  

 

 

2.7 Sistema Informático 

 

O sistema informático usado na AMF é o Sifarma 2000®, desenvolvido pela Glintt® 

(Global Intelligent Technologies). Este sistema constitui uma ferramenta de excelência, 

quer na gestão da farmácia, quer na garantia de um bom acompanhamento do utente. Esta 

ferramenta permite de forma muita intuitiva e simples, realizar e rececionar encomendas, 
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controlar entrada e saída de psicotrópicos e estupefacientes, emitir documentos, definir 

stocks mínimos e máximo, criar listagens para controlo de validades e contagem física. 

Para além de permitir uma melhor gestão da farmácia, garante um melhor atendimento e 

reduz a probabilidade de erro durante a dispensa de medicamentos, disponibilizando 

indicações terapêuticas, posologia, reações adversas e interações para cada produto. 

Permite também criar fichas de utentes e consultar os medicamentos levantados 

anteriormente pelo utente.  

 

 

3. Aprovisionamento 

 

3.1 Gestão e contagem física de stocks 

 

Uma correta gestão de stocks é essencial para o bom funcionamento de uma farmácia, 

permitindo controlar os medicamentos e outros produtos existentes na farmácia, os níveis 

que satisfazem as necessidades dos utentes, mas que evita excessos.  

O Sifarma 2000® permite estabelecer o mínimo e máximo de cada produto, que devem 

ser baseados em diversos fatores: características dos utentes, rotatividade do produto, 

hábitos de prescrição das unidades de saúde mais próximas, incidência de sazonalidade 

e publicidade do produto nos meios de comunicação social. Quando o produto atinge o 

stock mínimo, o Sifarma 2000® gera uma proposta de encomenda, que posteriormente é 

avaliada pela Diretora Técnica (DT), tendo em conta o seu histórico de compra/venda. 

Quando são detetadas discrepâncias entre o stock real e stock informático, pode ser 

emitida uma listagem dos produtos para contagem física. Após a contagem, os valores 

reais são introduzidos no sistema informático e verifica-se se ainda existe diferença entre 

os dois valores. Caso se verifique novamente diferença, é novamente feita uma contagem 

por outro profissional. No final, os stocks são atualizados no sistema informático.  

Durante o meu estágio tive a oportunidade de acompanhar este processo. Também 

participei na contagem física de stocks, tendo inclusive participado na contagem física de 

todos os produtos da farmácia (inventário).  

  

 

3.2 Fornecedores e realização de encomendas 

 

A aquisição de medicamentos e produtos de saúde pode ser feita diretamente aos 

laboratórios ou através dos distribuidores/armazenistas.  
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Os fornecedores são escolhidos de acordo com as condições e vantagens, stock 

disponível, tempo de entrega, diversidade de produtos, etc. Neste momento, a AMF 

encontra-se inserida num grupo de compras, cujo operador logístico é a Alliance 

Healthcare, mas também trabalha com a Cooprofar e Medicanorte.  

As encomendas diárias são geradas automaticamente pelo Sifarma 2000®, de acordo 

com o stock mínimo do produto. Todas as propostas de encomendas são posteriormente 

avaliadas pela DT. Pode-se retirar ou acrescentar produtos, alterar a quantidade do produto 

pedido e trocar o fornecedor predefinido. Depois de aprovadas as encomendas seguem 

diretamente via modem para o fornecedor escolhido. Para além das encomendas diárias, 

podem ser realizadas encomendas manuais, onde são escolhidos os produtos a 

encomendar, o fornecedor e enviadas via modem ou papel. No entanto, quando durante 

um atendimento, não há o produto pretendido podem fazer-se encomendas instantâneas 

no Sifarma 2000® (Alliance Healthcare), através do gadget do fornecedor (Cooprofar) ou 

por via telefónica (Medicanorte). As encomendas diretas são realizadas, através de um 

delegado de vendas, quando há necessidade de fazer uma compra de grandes volumes. 

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de acompanhar a DT na análise/aprovação 

das encomendas diárias geradas pelo Sifarma 2000®, mas também fiz encomendas 

manuais e encomendas instantâneas, por gadget e via telefónica.  

 

 

3.3 Receção e conferência de encomendas 

 

As encomendas chegam à farmácia nos horários definidos pelo fornecedor e em 

contentores próprios que garantem a integridade dos medicamentos/produtos. Os produtos 

que exijam temperatura entre 2º e 8ºC são enviados devidamente identificados. Cada 

encomenda vem acompanhada da fatura da encomenda ou da guia de remessa (original 

e duplicado). Na fatura consta: a identificação do fornecedor e da farmácia, data e hora da 

encomenda, lista dos produtos encomendados com o respetivo Código Nacional do 

Produto (CNP), a quantidade pedida e a enviada, o bónus, o preço de venda à farmácia 

(PVF), preço de venda ao público (PVP), Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e 

desconto comercial.  

O Sifarma 2000® tem uma ferramenta específica para receção de encomendas, onde 

estão listadas todas as encomendas em curso, selecionando a que se pretende rececionar 

e onde se insere o número da fatura e o seu valor. Seguidamente, faz-se a leitura ótica de 

cada produto, avaliando o estado de conservação da embalagem e conferindo a 

denominação comercial, dosagem e forma farmacêutica. Qualquer irregularidade deve ser 

reclamada por telefone ao fornecedor. Deve-se comparar o prazo de validade (PV) com o 
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inserido na ficha do produto (se for mais curto ao da ficha do produto ou se o stock for nulo, 

procede-se à sua alteração), assim como o PVP referenciado na fatura com o PVP 

marcado na cartonagem, no caso dos MSRM, que é determinado pela Autoridade Nacional 

do Medicamento e Produtos de Saúde I.P. (INFARMED). É durante este processo, que se 

determina o PVP dos produtos de venda livre, que é feito de acordo com o PVF, a margem 

de lucro escolhida pela farmácia e o IVA. No final da receção, o valor da encomenda e o 

número de caixas devem estar de acordo com os valores apresentados na fatura. Depois 

de rececionada, são impressas as etiquetas dos medicamentos de venda livre, com o 

respetivo nome, CNP, PVP e IVA a que é sujeito5. É ainda importante dizer que, sempre 

que a farmácia recebe um produto novo, deve ser criada a sua ficha de produto.  

No caso de algum produto encomendado estar esgotado, vem listado na fatura como 

produto esgotado e posteriormente podem ser enviados para outros fornecedores ou para 

a encomenda de esgotados, devendo ser enviada a informação de produto esgotado ao 

INFARMED.   

Quando os produtos são pedidos pela via telefónica ou pelo gadget, procede-se à 

execução de uma encomenda manual que não é enviada para nenhum fornecedor e depois 

é rececionada com a fatura que acompanha o produto.  

No caso das encomendas instantâneas, é gerado automaticamente uma encomenda 

pelo Sifarma 2000® que depois é rececionada como descrito acima. Após a receção da 

encomenda, procede-se ao armazenamento dos produtos.  

Ao longo de todo o estágio participei no armazenamento, assim como na receção de 

encomendas, permitindo-me conhecer os produtos disponíveis na farmácia e conhecer as 

diversas cartonagens.  

 

 

3.4 Devoluções  

 

Existem diversas situações no dia-a-dia da farmácia que podem levar a uma devolução 

ao fornecedor/laboratório, tais como: embalagem danificada, envio de produto errado na 

encomenda, envio de quantidades superiores às encomendadas, PV curto ou expirado, 

erro do profissional a fazer encomenda ou desistência do utente e por indicação do 

INFARMED ou laboratório produtor.  

O Sifarma 2000® permite fazer devoluções dirigidas ao fornecedor do produto. O 

sistema informático cria uma nota de devolução, com o produto a devolver, quantidade, 

motivo e número da fatura onde o produto deu entrada no sistema informático. Esta nota 

de devolução é impressa em triplicado, seguindo o original e duplicado para o fornecedor.  
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Quando a devolução é aceite pelo fornecedor, este envia uma nota de crédito, 

regularizando a devolução no sistema informática. Quando a devolução é recusada, o 

produto é retirado do sistema informático e é dado como “quebra”. As “quebras” são 

guardadas num sítio específico até ao final do ano de modo a estarem disponíveis em caso 

de fiscalização das finanças.  

Durante o meu estágio tive a possibilidade de acompanhar o processo de devoluções, 

chegando a fazer algumas.  

 

 

3.5 Controlo de prazos de validade 

 

O controlo de prazos de validade é muito importante para a farmácia, pois reduz as 

perdas por expiração do PV e a possibilidade de ser dispensado um produto fora da 

validade. Este controlo é feito diariamente aquando a receção das encomendas e 

mensalmente com a emissão de uma listagem de todos os produtos e medicamentos cuja 

validade expira em 3 meses. Se o PV for o indicado na listagem, o produto é retirado, 

anotando o PV menor dos produtos que ficam em stock e se o PV estiver errado, altera-se 

na ficha de produto. Os produtos retirados são depois devolvidos aos fornecedores. 

Alguns laboratórios não aceitam devoluções, sendo estes produtos específicos 

retirados 6 meses antes do PV expirar, e feitas campanhas promocionais. Caso estes 

produtos não sejam vendidos antes do PV expirar, os produtos são eliminados do sistema 

informático e dados como quebras de stock.  

Durante o meu estágio tive a possibilidade de executar esta tarefa. 

 

 

4. Manipulados  

 

Um Medicamento Manipulado (MM) é definido como “qualquer fórmula magistral ou 

preparado oficinal preparado e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico”, e 

a sua preparação deve obedecer às boas práticas a observar na preparação de 

medicamentos manipulados em farmácia de oficina e hospitalar6.  

Na AMF a preparação de manipulados não é muito frequente, sendo que os mais 

comuns são: Solução de minoxidil a 5%, Solução alcoólica saturada de ácido bórico e 

vaselina salicilada. 

Durante a preparação de MM é preenchida uma ficha de preparação, que contém as 

matérias-primas necessárias e as suas quantidades e lote, o procedimento, o rótulo, o 
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cálculo do PVP e os ensaios de qualidade. Depois de preenchida e rubricada pelo 

operador, é entregue à DT para que possa aprovar o MM e este seja entregue ao utente. 

Para além da ficha de preparação, deve-se registar a quantidade usada de cada matéria-

prima no respetivo registo de movimento de matéria-prima.  

Durante o meu estágio tive a oportunidade de participar na preparação de MM, 

nomeadamente de Solução de Minoxidil a 5% e Solução alcoólica saturada de ácido bórico.  

 

 

5. Atendimento  

 

O farmacêutico é um profissional de saúde que tem um contacto muito próximo com o 

utente, sendo da sua responsabilidade apelar ao uso responsável do medicamento. 

Durante o atendimento, o farmacêutico tem como dever informar o utente do correto uso 

do medicamento, garantindo assim a segurança e eficácia da terapêutica. Deve ser 

esclarecida a sua indicação, posologia, via de administração, interações medicamentosas 

e alimentares, assim como as condições de armazenamento e outras informações 

necessárias. O farmacêutico deve sempre tentar perceber se o utente percebeu todas as 

informações fornecidas.  

 

 

5.1 Medicamentos sujeitos a receita médica 

 

De acordo com o Estatuto do Medicamento7, os MSRM são aqueles que preenchem 

uma das seguintes condições: 1) constituem um risco para a saúde do doente, direta ou 

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

sem vigilância médica; 2) constituem um risco, direto ou indireto para a saúde, quando são 

utilizados com frequência em quantidades consideráveis para fins diferentes daquele a que 

se destinam; 3) Contêm substâncias, ou preparações à base dessas substâncias, cuja 

atividade ou reações adversas seja indispensável aprofundar; 4) Destinam-se a 

administração parentérica. Os MSRM podem ainda ser classificados como: medicamentos 

de receita médica renovável; medicamentos de receita médica especial; medicamentos de 

receita médica restrita, de utilização reservada a certos meios especializados. Os primeiros 

são aqueles que se destinam a determinadas doenças ou a tratamentos prolongados. Os 

segundos referem-se a medicamentos que contenham substâncias psicotrópicas ou 

estupefacientes, que possam, em caso de utilização anormal, dar origem a riscos 

importantes de abuso medicamentoso ou que contenham alguma substância, que pela sua 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária   

 

Cláudia Silva | 10 

novidade ou propriedades, são incluídas neste grupo por precaução. Por último, os 

medicamentos de receita médica restrita são aqueles que são de uso exclusivo hospitalar, 

que se destinam a patologias cujo diagnóstico é efetuado apenas em meio hospitalar ou 

estabelecimentos diferenciados com meios de diagnóstico adequados, ou que se destinam 

a pacientes em tratamento ambulatório e cuja utilização pode levar a efeitos adversos 

graves, sendo necessária vigilância durante o tratamento7.  

 

 

5.2 Receita médica 

 

Os MSRM devem ser dispensados ao utente aquando a apresentação de uma receita 

médica. A receita médica corresponde ao documento através do qual são prescritos 

medicamentos, incluindo manipulados, por um médico ou nos casos previstos em 

legislação especial, por um médico dentista ou por um odontologista, um ou mais 

medicamentos7. Os dispositivos médicos, produtos de dermocosmética e MNSRM, apesar 

de não apresentarem a obrigatoriedade de receita, podem ser prescritos numa receita 

médica, de forma a facilitar a comunicação prescritor-farmacêutico8.  

A prescrição médica deve ser, preferencialmente, feita por via eletrónica, sob a forma 

de prescrição eletrónica materializada (impressa) ou de prescrição eletrónica 

desmaterializada (acessível através de um telemóvel, por exemplo). No entanto, apesar de 

estar em desuso, ainda se podem fazer receitas manuais em caso de: 1) falência do 

sistema informático: 2) inadaptação fundamentada pelo prescritor (previamente confirmada 

e validada anualmente pela Ordem profissional); 3) prescrição ao domicílio; 4) até um 

máximo de 40 receitas médicas por mês. A receita médica eletrónica diminui a 

probabilidade de erro, uma vez que só permite selecionar um medicamento do mesmo 

grupo homogéneo. Outra das vantagens da receita eletrónica é o facto de se poder 

prescrever 6 embalagens do mesmo medicamento, contrariamente às 2 embalagens 

permitidas na receita manual8-10.  

A prescrição do medicamento deve ser feita de acordo com a Denominação Comum 

Internacional (DCI) ou nome da substância ativa, acompanhada da forma farmacêutica, 

dosagem, dimensão da embalagem, quantidade e posologia8,10. Esta forma de 

identificação do medicamento prescrito permite ao utente escolher qualquer medicamento 

que obedeça aos critérios prescritos8. Os medicamentos podem ser prescritos pelo seu 

nome comercial em caso de não haver medicamentos similares, de não haver 

medicamentos genéricos similares comparticipados ou em caso de o prescritor colocar 

uma das seguintes exceções: a) medicamento com margem ou índice terapêutico estreito; 

b) reação adversa prévia; c) continuidade de tratamento superior a 28 dias8.  
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A prescrição de estupefacientes e psicotrópicos em receita manual ou eletrónica 

materializa tem que ser feita isoladamente, não podendo conter outros medicamentos na 

receita, enquanto nas receitas eletrónicas desmaterializadas, a linha de prescrição destes 

medicamentos tem apenas que estar identificada8.  

Na dispensa, o farmacêutico deve proceder à validação da receita. Para a validação de 

uma receita, esta deve conter a identificação do local de prescrição, a vinheta do prescritor, 

identificação do utente, data e assinatura do prescritor. Para além disto numa receita 

manual, a receita não pode estar rasurada, não deve conter caligrafias diferentes, não 

podem ser usadas canetas diferentes ou lápis e o número de embalagens deve estar por 

extenso e em cardinal10,11. 

 

 

5.3 Regimes de comparticipação 

 

A comparticipação dos medicamentos é principalmente assegurada pelo Sistema 

Nacional de Saúde, existindo outros subsistemas de saúde privado que algumas pessoas 

podem ter. O subsistema mais comum na AMF era o Serviço de Assistência Médico-social 

(SAMS) do Sindicato dos Bancários do Norte. 

Os medicamentos podem ser comparticipados tendo em conta dois regimes: o regime 

geral e o regime especial. O regime geral está dividido em grupo e subgrupos 

farmacoterapêuticos na legislação. Existem 4 escalões de comparticipação que definem a 

percentagem do PVP que é comparticipada pelo SNS: A (90%), B (69%), C (37%) e D 

(15%)12. Para os pensionistas cujo rendimento total anual não exceda 14 vezes a 

retribuição mínima mensal em vigor no ano transato, é ainda acrescida uma 

comparticipação de 5% no escalão A e 15% nos escalões B, C e D13. 

O prescritor pode ainda colocar na receita as patologias aplicáveis ao utente ou os 

diplomas que concedem ainda comparticipações especiais. Exemplos destas patologias 

ou grupos especiais de utentes são: esclerose múltipla, psoríase e lúpus13.  

 

 

5.4 Medicamentos sujeitos a legislação especial: psicotrópicos e 

estupefacientes 

 

Os medicamentos que contém substâncias ativas classificadas como estupefacientes 

e psicotrópicos14,15, apresentam algumas particularidades na sua prescrição e dispensa 

devido à sua natureza abusiva.  
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As regras de prescrição são as mesmas dos outros medicamentos, no entanto, no caso 

de receita materializada estes medicamentos têm que ser prescritos isoladamente8. Na 

dispensa é obrigatório registar a identificação do utente e da pessoa que levanta o 

medicamento (nome, data de nascimento, número e data do cartão de cidadão, morada) 

assim como, o nome do prescritor, identificação e data da prescrição. Depois da dispensa 

é emitido um documento de psicotrópicos para arquivo da farmácia10,11. As farmácias têm 

que enviar o registo trimestral da entrada e mensal da saída de psicotrópicos ao 

INFARMED.  

 

 

5.5 Conferência de receituário  

 

Na AMF a separação das receitas pelos diferentes organismos (01: SNS, 48: 

pensionista com reforma inferior á retribuição mínima mensal) é feita diariamente. Estas 

receitas são depois novamente conferidas à procura de possíveis erro de prescrição e 

organizadas por lotes de 30, numeradas sequencialmente. No fim do mês, é feito o fecho 

do lote e são emitidos 3 documentos: a fatura mensal de medicamentos, o verbete de 

identificação do lote e o resumo da relação de lotes16. As receitas do SNS (01) são enviadas 

para o Centro de Conferência de Faturas, com a respetiva documentação e as restantes 

enviadas para a Associação Nacional das Farmácias (ANF). Posteriormente, as receitas 

são conferidas, de forma a poderem ser reembolsadas à farmácia. Caso seja detetado 

algum erro, são enviadas à farmácia, procedendo à sua correção16. As receitas eletrónicas 

não passam por este processo, uma vez que todos os dados são enviados diretamente 

pelo sistema informático. 

 

 

5.6 Medicamentos não sujeitos a receita médica 

 

Compreendem-se como MNSRM, aqueles que não preencham nenhuma das 

condições que levem à necessidade de receita médica, não apresentando qualquer 

comparticipação do Estado7. Existem MNSRM de venda exclusiva em farmácia, dispostos 

na legislação e MNSRM que podem ser vendidos fora da farmácia, como por exemplo em 

supermercados17,18. Esta realidade coloca os MNSRM bastante acessíveis à comunidade, 

sendo apresentado como a sua principal vantagem, mas também acarreta alguns riscos, 

pois não é fornecido qualquer tipo de aconselhamento farmacêutico aquando a sua 

compra.  
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5.7 Medicamentos e produtos de uso veterinário 

 

Os medicamentos veterinários são cruciais para a defesa da saúde e bem-estar dos 

animais e para a proteção da saúde pública19.  

Cada vez mais, há uma maior procura de medicamentos e produtos para animais, 

devendo estar o farmacêutico preparado para aconselhar estes utentes. A AMF possui uma 

pequena gama de produtos, maioritariamente são produtos desparasitantes pois são os 

mais procurados pelos utentes.   

Em relação aos medicamentos para uso veterinário, durante o estágio fiquei a conhecer 

um pouco mais sobre estes produtos e cheguei inclusive a ligar para o Espaço Animal, 

para pedir aconselhamento. 

 

 

5.8 Outros produtos 

 

A AMF dispõe de um enorme leque de produtos entre produtos de dermocosmética, de 

puericultura, dispositivos médicos, fraldas, produtos dietéticos e suplementos alimentares.  

Uma das principais características da AMF é disponibilizar ao seu utente uma 

variadíssima gama de produtos de dermocosmética, comercializando várias marcas: 

Uriage, Bioderma, Skinceuticals, Filorga, Marti-Derm, La Roche-Posay, entre muitas 

outras. Este pormenor atrai muitos jovens e adultos preocupados com a sua estética a esta 

farmácia.  

Durante o meu estágio comecei por observar os colegas no atendimento e só algumas 

semanas depois comecei sozinha. Durante o atendimento, tive a oportunidade de contactar 

com todos os tipos de receita e organismos de comparticipação. Para além de me ter 

proporcionado o contacto com praticamente todos os medicamentos, exigiu de mim 

aconselhamento sobre diversos MNSRM/produtos da farmácia.  

 

  

6. Serviços prestados  

 

A AMF presta diversos serviços de promoção e bem-estar dos utentes, autorizados na 

Portaria n.º 1429/2007, de 2 de novembro20. Na farmácia podem então ser determinados 

os valores de PA, assim como os parâmetros bioquímicos, glicemia e colesterol total. Na 

AMF, os utentes podem usufruir de consultas de nutrição, administração de injetáveis e 
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testes de gravidez. Frequentemente são realizados rastreios e ações de divulgação na 

AMF patrocinados pelas marcas de cosméticos.  

Ao longo do meu estágio tive a possibilidade de prestar estes serviços, aproximando-

me ainda mais do utente.  

 

 

7. Formação contínua 

 

Durante o meu estágio tive a oportunidade de assistir a diversas formações que 

aumentaram ainda mais os conhecimentos adquiridos ao longo do meu percurso na AMF. 

Participei em formações sobre variados temas, incluindo produtos de puericultura, higiene 

oral, cosmética, antisséticos, medicamentos e produtos de uso veterinário, suplementos 

alimentares, chás, entre outras.  

Também durante o estágio assistia às reuniões Kaizen, permitindo-me entender melhor 

alguns pormenores relacionados com a gestão da farmácia mas também com o seu 

marketing.  

 

Tabela 3: Formações assistidas.  

Data Formação Tema Formador Duração 

16/11/17 Tilman Tisanas, Antimetil, Calmiderm creme Márcia Sousa 60 min 

20/11/17 Schülke Octenidina e novos produtos Schülke Alexandra Ribeiro 90 min 

21/11/17 PharmaNord Coenzima Q10 Filipa Abrunhosa 60 min 

14/12/17 MartiDerm Formação geral da linha Paula Cerqueira 90 min 

20/12/17 Globalvet 
Vendas cruzadas e produtos de 

animais 
Flávia Poças 90 min 

15/01/18 Papillon 
Constituição dos produtos, utilização 

e aconselhamento 

Ana Sofia 

Campos 
2 h 

01/02/18 PharmaNord Suplementos Alimentares Filpa Abrunhosa 7 h 

21/02/18 Dr. Browns Apresentação dos produtos da marca Sofia Oliveira 90 min 

09/04/18 Arkopharma Cis-control, Arkoreal e Stop-piolhos Joana Mourisco 2h 
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Parte II – Temas complementares desenvolvidos  

 

Tema 1 – Obesidade infantil  

 

1. Enquadramento e objetivos  

 

A obesidade é um dos problemas mais graves para a saúde das crianças e 

adolescentes, sendo considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como a 

pandemia do século XXI21,22.  

Ao longo dos anos tem-se verificado uma alteração dos hábitos alimentares das 

crianças, onde são favorecidos alimentos ricos em açúcar, gordura saturada e sal, sendo 

o marketing destes produtos cada vez mais forte nos meios de comunicação23. 

Enquanto futura farmacêutica fui percebendo que a obesidade infantil é muitas vezes 

desvalorizada pelos pais e cuidadores infantis, e que cada vez mais, as pessoas procuram 

na farmácia produtos para emagrecimento.  

A obesidade é uma doença crónica reversível, mas principalmente, evitável. O 

farmacêutico, enquanto promotor de hábitos saudáveis para a saúde, deve educar a 

população para os riscos deste problema de saúde pública, especialmente grave nas 

crianças e informar sobre as medidas que podem ser tomadas para reduzir a sua 

prevalência21.  

O ambiente escolar tem-se mostrado bastante eficaz nas intervenções para a 

promoção de saúde e prevenção da obesidade24. Nas escolas, o professor consegue 

percecionar os hábitos alimentares das crianças, mais especificamente, através dos 

alimentos incluídos nos lanches trazidos pelas crianças de casa. Apesar de muitas escolas 

aderirem a programas de alimentação saudável, ainda muitas crianças levam lanches 

pouco saudáveis, com alimentos ricos em açúcares e gordura.  

Este projeto teve como objetivo alertar para o problema da obesidade infantil nas 

crianças em idade escolar. Pretendeu-se também, promover nos pais e uma mudança de 

mentalidade na educação alimentar dos seus filhos em idade escolar para os perigos do 

excesso de peso, alertar para as consequências que a obesidade infantil pode trazer a 

longo prazo e estimular a mudança dos hábitos de vida. Este projeto tem como função 

alertar os pais e encarregados de educação para esta problemática e informar também 

sobre as possibilidades existentes para lanches saudáveis para as crianças. Este projeto 

remete à adoção de hábitos alimentares e estilos de vida saudáveis, no sentido de 

contribuir para uma diminuição da prevalência da obesidade infantil.  
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2. Obesidade infantil 

 

A obesidade, que antigamente era considerada apenas como problema estético, hoje 

é vista como um problema de saúde pública21. De acordo com a OMS, o excesso de peso 

e obesidade são definidos como uma acumulação de gordura corporal anormal ou 

excessiva, que leva a prejuízo para a saúde25. 

A obesidade em adultos é definida com base no IMC, que relaciona o peso com a altura 

da pessoa26. No entanto, nas crianças e adolescentes, esta classificação não é fácil, pois 

a altura e a composição corporal estão em constante alteração, que varia entre cada um21. 

Nas crianças, o IMC aumenta nos primeiros meses de vida, diminuindo após o primeiro 

ano de vida e começando a aumentar novamente aos seis anos de idade27.  

Em Portugal, é usado também o IMC para classificar a obesidade infantil. Mas, devido 

às alterações substanciais do IMC com a idade, na fase de crescimento, o IMC obtido é 

interpretado em curvas de percentil de referência 21,28. O percentil indica a posição relativa 

do valor de IMC da criança, relativamente a uma população da mesma idade e sexo, usada 

como padrão e estratificada em centis26. Na Tabela 4 é apresentada a classificação da 

obesidade, de acordo com o percentil IMC da criança/adolescente.  

 

Tabela 4: Classificação da obesidade de acordo com o percentil IMC26.  

Classificação Percentil 

Baixo peso Igual ou inferior P5 

Peso normal Entre P5 e P85 

Excesso de peso Igual ou superior a P85 

Pré-obesidade Entre P85 e P95 

Obesidade Igual ou superior a P95 

 

 

O perímetro abdominal (PA), permite avaliar a distribuição da gordura visceral e o risco 

de obesidade abdominal, que está associada a maior risco de doenças cardiovasculares26. 

Este parâmetro, permite também, inferir sobre a resistência à insulina em crianças e 

adolescentes26,29. No entanto, este método tem como limitação a inexistência de valores 

normativos internacionalmente aceites para crianças29. O valor obtido é interpretado com 

base em tabelas com os percentis de referência estimados para a população europeia-

americana (2-18 anos) em função do sexo26,30. Apesar de não ser consensual, considera-
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se aumento do risco de obesidade abdominal quando o percentil é superior a P75 e 

obesidade abdominal quando o percentil é superior a P9026. 

A obesidade é uma doença multifatorial, cujo mecanismo responsável pela acumulação 

de tecido adiposo é complexo, podendo resultar de fatores genéticos, metabólicos, 

psicológicos, ambientais e comportamentais21. O excesso de peso/obesidade deve-se a 

um balanço energético positivo, onde o aporte energético é superior ao seu gasto25,31. Este 

balanço energético é regulado pelo sistema neuro-hormonal, sendo a leptina e a insulina 

fundamentais nesse processo. A leptina é segregada pelo tecido adiposo e responsável 

pela sensação de saciedade, no entanto, quando em concentrações séricas elevadas, a 

leptina não consegue atuar23. O tecido adiposo apresenta um papel muito importante na 

patofisiologia da obesidade, na medida em que modula o apetite e saciedade e interfere 

com o desenvolvimento da resistência à insulina e o processo inflamatório27. O gasto de 

energia, a taxa metabólica e até o armazenamento da gordura são regulados por uma série 

de processos homeostáticos, que podem ser influenciados por fatores genéticos27. Assim, 

a obesidade pode ser causada por algumas alterações genéticas ou hormonais, tais como 

hipotiroidismo, deficiência de hormona do crescimento ou de leptina, Síndrome de Cushing, 

Síndrome de Down ou até devido aos efeitos secundários de alguns fármacos 

(glucocorticoides e antidepressivos tricíclicos)21. No entanto, apenas uma pequena parte 

dos casos de obesidade infantil se devem a causas endógenas21. As principais causas de 

obesidade prendem-se nos hábitos de vida das crianças. Hoje em dia, verifica-se uma 

maior disponibilidade de alimentos ricos em gordura trans e açúcar, o uso desta 

alimentação como recompensa do bom comportamento, um aumento da insegurança nas 

ruas, um aumento do transporte das crianças para a escola e um aumento da carga horária 

passada ao computador e televisão27. Assim, observa-se nas crianças um aumento da 

ingestão de alimentos hipercalóricos e pouco nutritivos, associado a uma diminuição da 

atividade física25.  

Nas crianças a obesidade é normalmente hipercelular, onde se verifica um aumento do 

número de adipócitos, enquanto nos adultos é normalmente hipertrófica (aumento do 

volume dos adipócitos)33.  

Apesar das consequências deste problema poderem permanecer silenciosas durante 

décadas, esta doença está associada ao aumento da morbilidade e mortalidade21,34. A 

obesidade em crianças afeta praticamente todos os órgãos, aumentando o risco de outras 

doenças não transmissíveis, nomeadamente, doenças cardiovasculares, diabetes mellitus 

tipo II, dislipidemia, hipertensão, alterações ortopédicas, perturbações do crescimento, 

alterações cutâneas, problemas gastrointestinais e hepáticos, asma e apneia do sono21,34. 

Esta doença pode também ter impacto no desenvolvimento psicossocial da criança, 

estando associada a discriminação, diminuição da autoestima, isolamento social e 
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depressão21,35. Estas crianças também têm maior probabilidade de permanecer obesas em 

adulto, estimando-se que 60% das crianças obesas serão obesas em adulto22.  

 

 

3. Epidemiologia 

 

A Obesidade infantil é a doença pediátrica mais prevalente a nível mundial, tendo a sua 

prevalência, triplicado desde 197522. Em 2016, cerca de 41 milhões de crianças com menos 

de 5 anos e 340 milhões de crianças e adolescentes (5 aos 19 anos) apresentavam 

excesso de peso ou obesidade25. Apesar de inicialmente ser uma doença associada a 

países desenvolvidos, hoje, verifica-se um maior número de casos em grupos 

socioeconómicos mais desfavorecidos, sendo as áreas Ásia Oriental, Médio Oriente, Norte 

de África e sul Asiático as mais afetadas22. Também na Europa se verifica esta tendência, 

encontrando-se Portugal entre os 5 países europeus com maior prevalência desta 

patologia22. No entanto, de 2008 a 2016 verificou-se uma ligeira descida na prevalência do 

excesso de peso e obesidade em Portugal, havendo em 2016, 0.9% de crianças 

portuguesas com baixo peso, 30.7% com excesso de peso e 11.7% com obesidade22. 

 

 

4. Prevenção e tratamento 

 

A obesidade é uma doença que afeta muitos adultos e crianças em todo o mundo, 

apesar de ser passível de prevenir. De facto, o incentivo para a sua prevenção é visto, 

universalmente, como a melhor abordagem para a diminuição da prevalência da obesidade 

infantil35,36. A prevenção da obesidade pode ser ultrapassada, com base em 2 princípios: 

hábitos alimentares saudáveis e adequados às exigências nutricionais das crianças e estilo 

de vida ativo, com atividade física regular21.  

As crianças são a faixa etária prioritária para as ações de prevenção da obesidade, 

porque para além de ser mais fácil perder peso na infância do que em adulto, há mais 

opções de ações para que as crianças adquiram hábitos saudáveis desde cedo35. Este 

grupo é também o mais vulnerável a todas as pressões sociais e ambientais que podem 

aumentar os comportamentos de risco27. 

Os hábitos alimentares e estilo da vida da criança são principalmente influenciados pela 

sua família, sendo essencial atuar não só nas crianças, mas principalmente nos seus 

cuidadores. A família e a escola devem ser os locais de eleição para o estabelecimento de 

medidas preventivas (alteração da dieta, prática de exercício físico, diminuição do 
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sedentarismo), pois são os locais onde as crianças adquirem os comportamentos e hábitos 

que os vão acompanhar toda a vida21,27,35. 

O tratamento não farmacológico recomendado às crianças e adolescentes com 

excesso de peso baseia-se na diminuição do aporte energético e aumento do seu gasto, 

sempre com a participação ativa dos pais e cuidadores21. 

O tratamento farmacológico é apenas aplicado quando todas as alterações do estilo de 

vida não resultaram ou em casos de obesidade grave associada a co morbilidades, que 

persistiam após alteração do estilo de vida, existindo ainda poucas opções farmacológicas 

que possam ser usadas em crianças37. As intervenções cirúrgicas também não 

aconselhadas em caso de obesidade infantil27. 

 

 

4.1 Alimentação saudável  

 

 Uma alimentação saudável e equilibrada é essencial ao crescimento e 

desenvolvimento da criança. As necessidades nutritivas das crianças dependem do seu 

género, ritmo de crescimento, grau de maturação do organismo, capacidade para 

metabolizar os nutrientes provenientes da dieta e também da sua atividade física38.  

Uma alimentação saudável é uma alimentação completa, equilibrada e variada, que 

se deve basear na Roda dos Alimentos, imagem circular dividida em frações de diferentes 

tamanhos que denominam por grupos e onde estão agrupados os alimentos 

nutricionalmente semelhantes (Figura 1)39. Surgiu na campanha “Saber comer é viver” em 

1977, e tem sido atualizada conforme as alterações dos hábitos alimentares dos 

portugueses e a evolução do conhecimento sobre nutrição40. A Roda dos Alimentos foi 

atualizada em 2016 (Figura 1), apresentando alimentos característicos do Padrão 

Alimentar Mediterrânico (PAM), assim como os seus princípios41,42. É constituída por 7 

grupos, assumindo a água o centro da roda39:  

- Cereais, seus derivados e tubérculos (4 a 11 porções);  

- Hortícolas (3 a 5 porções); 

- Fruta (3 a 5 porções); 

- Lacticínios (2 a 3 porções); 

- Carnes, pescado e ovos (1,5 a 4,5 porções); 

- Leguminosas (1 a 2 porções); 

- Gorduras e óleos (1 a 3 porções). 
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Figura 1: Nova Roda dos Alimentos Mediterrânica (Nova Roda dos Alimentos + Alimentos 

do PAM + Princípios PAM)42.  

A dieta mediterrânica privilegia alimentos saudáveis, que contribuem positivamente 

para o estado de saúde e também para a sustentabilidade ambiental e económica41. Da 

análise do COSI 2016, verificaram alguns hábitos alimentares das crianças portuguesas 

crianças com 6-8 anos. A maioria toma o pequeno-almoço todos os dias, essencial no bom 

desenvolvimento da criança, e bebe leite todos os dias, no entanto, a maioria delas bebe 

leite magro e não meio gordo, que é o mais adequado para as crianças22. A sopa é um 

elemento essencial para uma alimentação saudável, no entanto, pouco mais de 50% das 

crianças come sopa diariamente22. Mais de 20% das crianças presentes no estudo 

consumiam doces (biscoitos/bolachas, bolos) 4x/semana e mais de 75% consumia 

3x/semana22. Quase 90% das crianças comia rebuçados, gomas ou chocolates 3x/semana, 

e mais de 65% bebia refrigerantes açucarados22. Também o consumo de alimentos 

processados (pizzas, batatas fritas, enchidos, salsichas, hambúrgueres, folhados e 

pipocas) é elevado, apresentando uma percentagem de mais de 80% para o consumo de 

três vezes por semana22. Estes alimentos são ricos em açúcar e gordura trans que 

contribuem para o aumento de peso e não devem fazer parte da alimentação das 

crianças22.   

 

4.2 Exercício físico  

 

O segundo princípio da prevenção da obesidade é a prática de exercício físico e 

diminuição de hábitos sedentários. Ao longo dos anos, as crianças começaram a andar 

menos a pé, pois a sua segurança muitas vezes não é assegurada, ao mesmo tempo que 

aumentaram o tempo passado ao computador ou televisão27. Mais de metade das crianças 
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passa cerca de 1 h ao computador durante a semana, aumentando para 2 h ou mais ao 

fim de semana22. Estima-se que o sedentarismo tenha causado já 1 milhão e 900 mil mortes 

a nível mundial43.  

As crianças são aconselhadas a praticar 60 minutos de atividade física por dia, podendo 

estar incluídas as brincadeiras, desportos recreativos, aulas de grupo e atividades de 

família43. O exercício físico regular apresenta inúmeros benefícios, físicos, mentais e 

sociais para as crianças, devendo este fazer parte da rotina familiar43.  

 

 

5.  Atividades desenvolvidas neste contexto 

 

Este projeto consistiu em 2 atividades, uma realizada na Escola Básica de Abade de 

Neiva, em Barcelos e a outra realizada na AMF.  

Na escola, o público-alvo foram 93 crianças, que frequentavam desde o 1º ao 4º ano, 

assim como os respetivos professores. As turmas foram separadas para as apresentações, 

1º com 2º ano e 3º com 4º ano, de modo a poder adequar a linguagem e a atividade 

interativa realizada no final da apresentação. Foi, de seguida, realizado um rastreio de 

obesidade pediátrico apenas a 83 crianças, porque as restantes não tinham o 

consentimento autorizado pelos encarregados de educação. Foi também entregue um livro 

sobre obesidade infantil (Anexo II), com os respetivos valores do rastreio.  

Na AMF foi realizada uma apresentação oral (Anexo III) dedicada às crianças e aos 

pais, seguida pelo rastreio com entrega do livro. No rastreio foram medidos: peso, altura, 

IMC, percentil e perímetro abdominal. A atividade decorreu ao sábado de manhã, dia em 

que muitos pais não trabalham e os filhos não têm escola e a divulgação foi feita com um 

cartaz exposto na farmácia (Anexo IV) e colaboradores da farmácia, nas redes sociais da 

farmácia (Facebook e Instagram), no folheto mensal das campanhas promocionais 

mensais e ações da farmácia e por mensagem telefónica a contactos de clientes que 

compravam produtos infantis. 

 

 

6. Resultados 

 

Foram recolhidos dados de 85 crianças dos 7 aos 10 anos (45 rapazes e 40 raparigas), 

84 alunos da Escola Básica de Abade de Neiva e 1 recolhido durante a ação realizada na 

AMF. Não foi realizado tratamento estatístico dos resultados.  

A partir dos dados obtidos, verificou-se que 69% das crianças apresentava peso normal 

e 4% apresentava peso abaixo do normal (Figura 2). Em relação ao excesso de peso, pré-
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obesidade e obesidade, verificou-se uma maior percentagem de crianças em pré-

obesidade (14%), mas 7% das crianças era obesa (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Distribuição total, em percentagem, do peso das crianças dos 7 aos 10 anos. 

(n=85). 

 

Relativamente às diferenças entre idades verificou-se que as crianças com 9 anos eram 

as mais afetadas pelo excesso de peso (excesso de peso, pré-obesidade e obesidade; 

Figura 3). 

Em relação aos valores do perímetro abdominal, 26% das crianças apresentava maior 

risco de obesidade abdominal e já 13% apresentava obesidade abdominal (Figura 4).  
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Figura 3: Distribuição total, em percentagem, do peso das crianças, por idade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Distribuição total, em percentagem, do perímetro abdominal das crianças 

dos 7 aos 10 anos. (n=85) 
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7. Conclusão  

 

A obesidade é um dos grandes problemas do século XXI e um problema de saúde 

pública em todo o mundo21. Apesar da amostra de crianças ser pequena, podemos ver que 

o excesso de peso está presente na nossa comunidade e que uma elevada percentagem 

das crianças tem maior risco cardiovascular. Apesar das crianças estarem em constante 

crescimento e alteração, e de muitas vezes o excesso de peso ser apenas passageiro, é 

essencial tomar medidas para a prevenção do excesso de peso e para impedir a sua 

prevalência ao longo da vida.  

As palestras na Escola Básica de Abade de Neiva correram muito bem, os alunos 

mostraram-se muito interessados. O rastreio correu igualmente bem, tendo sido autorizado 

praticamente pela totalidade dos encarregados de educação. O facto de ter sido enviado o 

livro sobre Obesidade Infantil, permitiu que todas as informações chegassem aos pais. 

Felizmente, houve um ótimo feedback da parte das professoras, dizendo inclusive que os 

alunos do 3º e 4º ano analisaram os resultados do rastreio e que iriam passar a ter mais 

cuidado com os doces, grande preocupação da alimentação infantil, assim como os alunos 

do 1º e 2º ano.  

A atividade na farmácia, apesar de todo o esforço na divulgação, não correu como 

planeado, pois só apareceu uma criança acompanhada pela mãe. No entanto, esta 

iniciativa foi gratificante, porque a informação que queria passar chegou a uma mãe 

preocupada com a saúde da sua filha.  

No geral esta atividade correu bem e a informação chegou de forma eficaz a muitas 

crianças, público-alvo, para a prevenção da obesidade. Na minha opinião, as crianças e os 

pais/encarregados de educação terão mais cuidado com a sua alimentação e estilo de vida.  

O papel do farmacêutico na área da Saúde Pública tem vindo a revelar-se determinante 

nas últimas duas décadas44. O farmacêutico comunitário está em constante contacto com 

a população, conseguindo participar na deteção precoce de diversas doenças assim como 

na promoção de estilos de vida saudáveis. Deste modo, o farmacêutico pode e deve alertar 

a comunidade para os riscos desta doença, assim como, incentivar uma alimentação 

saudável e um estilo de vida ativo. Através deste projeto consegui levar esta mensagem 

àquelas crianças, e como estagiária da AMF posso afirmar uma enorme preocupação da 

farmácia onde estagiei, a inteira cooperação e apoio de todos os seus elementos na 

concretização desta iniciativa. 
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Tema 2 – Contraceção de emergência  

 

1. Enquadramento e objetivos 

 

Nos países desenvolvidos, cerca de 21 milhões de adolescentes (15-19 anos) e 2 

milhões de adolescentes com menos de 15 anos engravidam todos os dias e praticamente 

metade destas gravidezes são indesejadas45. Em Portugal, no ano de 2014, ainda se 

verificaram 2 491 nascimentos com vida de mães crianças e adolescentes, encontrando-

se nos países da União Europeia com maior amplitude das taxas de fecundidade de 

adolescentes46. Em 2016, foram feitas 15 416 interrupções de gravidez por opção da 

mulher nas primeiras 10 semanas, das quais 1603 foram feitas por crianças e adolescentes 

até aos 19 anos47. 

A sexualidade ainda é um assunto tabu na nossa sociedade, principalmente quando se 

relaciona com adolescentes. Isto leva a muitos mitos e dúvidas neste grupo etário. A sua 

inexperiência e ignorância em relação à sexualidade tornam os adolescentes num grupo 

de risco.  

Segundo o Código Deontológico da Ordem dos Farmacêuticos48, o farmacêutico tem 

como principal responsabilidade a saúde e bem-estar do doente e cidadão em geral. Na 

sexualidade, o farmacêutico deve também alertar os adolescentes para os cuidados a ter 

quando se inicia a vida sexual, mas também quais as medidas a tomar quando algum 

acidente ocorre. 

A contraceção de emergência (CE) pode impedir mais de 95% das gravidezes 

indesejadas, quando tomada atempadamente e está acessível a toda a população, no 

entanto, ainda há muita falta de informação sobre este tema49.  

Na AMF é frequentemente pedido contraceção de emergência e aconselhamento sobre 

este tema. Assim, este projeto tem como objetivo, difundir entre os jovens barcelenses toda 

a informação relacionada com a CE. Pretende-se, por um lado, informar os jovens para 

este método que impede gravidezes indesejadas, mas também apelar ao seu correto uso.  

 

 

2. Ciclo menstrual 

 

O ciclo menstrual é caracterizado por uma série de alterações hormonais e 

morfológicas, que são reguladas pela atividade hormonal do hipotálamo, hipófise e ovário 

(Figura 5). O hipotálamo funciona como o órgão regulador principal, sendo a hipófise o 

mediador entre o hipotálamo e os ovários. As concentrações hormonais variam ao longo 
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do ciclo, pois as hormonas produzidas nos ovários influenciam a secreção hormonal do 

hipotálamo e hipófise por um mecanismo de feedback negativo50,51.  

A hormona libertadora de gonadotrofinas (GnRH), libertada pelo hipotálamo de forma 

pulsátil, atua na hipófise, ativando a libertação de gonadotrofinas, a Hormona Luteilizante 

(LH) e a Hormona folículo estimulante (FSH). A FSH estimula a maturação dos folículos 

ováricos e a síntese de estradiol, que influencia o desenvolvimento folicular e o 

espessamento do endométrio. A LH leva à síntese de estradiol e progesterona50,51.   

O ciclo menstrual tem duração média de 28 ± 7 dias e é constituído por 3 fases: folicular, 

ovulação e luteínica. A primeira fase tem início no primeiro dia da menstruação e tem 

duração variável (consoante o número de dias do ciclo menstrual). Em resposta aos baixos 

níveis de estrogénios e progesterona, ocorre a libertação de GnRH que estimula a 

libertação de FSH e LH. A FSH estimula a proliferação dos folículos ováricos, aumentando 

a produção de estrogénios. O aumento de estrogénios vai levar ao espessamento do 

endométrio, criando condições ótimas à implantação de um óvulo fecundado. Num ciclo de 

28 dias, a ovulação ocorrerá ao 14º dia, logo após o pico de estrogénios e LH. Depois do 

rompimento do folículo maduro, que liberta o óvulo para a trompa de Falópio, inicia-se a 

fase luteínica, que tem normalmente uma duração de 14 dias (independentemente do 

número de dias do ciclo). Nesta fase, o folículo transforma-se em corpo lúteo e as 

concentrações de FSH e LH mantêm-se baixas, mas aumenta a concentração de 

progesterona pois é segregada pelo corpo lúteo. Caso não ocorra fertilização, o corpo lúteo 

degenera-se e os níveis de estrogénios e progesterona diminuem, levando à descamação 

do endométrio e ao aparecimento da menstruação. A ovulação ocorre aproximadamente 

16 horas após o pico de LH e designa-se por período fértil as 48 horas antes e após o dia 

da ovulação50,51. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

Figura 5 – Representação das alterações hormonais e morfológicas durante o ciclo 

menstrual52.  
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3. Fecundação  

 

A reprodução é essencial para a preservação de espécies e apresenta três momentos 

fundamentais: ovulação, fecundação e nidação53. 

Durante o ciclo menstrual da mulher é libertado um óvulo, que se desloca do ovário 

para a Trompa de Falópio, local onde se dá o encontro do óvulo com o espermatozoide38. 

Se ocorrer fecundação, o zigoto viaja pela trompa de Falópio até ao útero, sofrendo uma 

série de divisões. Se o endométrio reunir as condições necessárias, ocorre a nidação do 

blastocisto53. 

 

 

4.  Contraceção de emergência  

 

A contraceção de emergência (CE) define-se como um método contracetivo usado 

após relação sexual desprotegida (RSD), de modo a evitar uma gravidez indesejada49. A 

CE está indicada em relações onde não foi utilizado qualquer método contracetivo, quando 

ocorreu falha do método contracetivo usado e em situações de violação em que não foi 

usada proteção49,54. No entanto, a CE não é eficaz em todas as situações, pois não atua 

quando a mulher já está grávida. Para além de não apresentar qualquer efeito abortivo, a 

CE não apresenta risco de teratogenicidade para o bebé54. Em Portugal, estão disponíveis 

2 formas de CE: CE com ação hormonal e CE com ação mecânica54. As opções disponíveis 

em Portugal estão enumeradas na Tabela 5. 

A contraceção hormonal de emergência (CHE) é conhecida popularmente por “pílula 

do dia seguinte”. Pode ter como princípio ativo o levonorgestrel ou acetato de Ulipristal.  

 

Tabela 5: Métodos contracetivos de emergência54. 

Ação Método Dose Posologia Nome® 

Hormonal 

(via oral) 

Levonorgestrel 1.5 mg Dose única 
Norlevo® 

Postinor® 

Acetato de Ulipristal 30 mg Dose única EllaOne® 

Yuzpe* 

Etinilestradiol (EE) + 

Levonorgestrel (LNG) 

0.03 mg EE + 

0.15 mg LNG 
4 cps 12/12h Microginon® 

Mecânica 

(via 

intrauterina) 

DIU de cobre __ __ __ 
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 *O método Yuzpe corresponde a um método contracetivo oral combinado, que foi usado durante 

muitos anos em Portugal, mas devido à sua menor eficácia e aos seus efeitos secundários está em 

desuso54. 

  

 

4.1 Levonorgestrel 

 

O levonorgestrel (LNG) é uma hormona sintética (Figura 6), estruturalmente 

semelhante á progesterona que atua por inibição/atraso da ovulação54-56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Estrutura do Levonorgestrel57. 

 

Quando o LNG se liga aos recetores de progesterona, diminui a libertação de GnRH, 

impedido o pico de LH. No entanto, apenas interfere com o processo ovulatório se a sua 

toma ocorrer antes dos níveis de LH começarem a aumentar (fase pré-ovulatória 

precoce)54,57. 

A eficácia é tanto maior quanto mais rápida for a toma, devendo ser de preferências 

nas primeiras 12 horas, e não mais do que 72h depois54-57. O método contracetivo de uso 

regular pode ser retomado de imediato54.   

O LNG é excretado no leite materno. Por isso, é recomendado que a mulher amamente 

antes da toma de LNG e que suspenda a amamentação por 8 horas55,56. Deve ser também 

recomendado, que a mulher continue a retirar o leite e a rejeitá-lo durante as 8 horas de 

modo a estimular continuamente a sua produção55,56. 
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4.2 Acetato de Ulipristal  

 

O acetato de Ulipristal (AUP; Figura 7) é um modulador, sintético, seletivo dos recetores 

de progesterona, oralmente ativo. Este composto tem elevada afinidade para o recetor da 

progesterona humano e quando se liga impede o rompimento do folículo58.  

 

 

 

 

  

  

 

 

Figura 7: Estrutura de Acetato de Ulipristal58. 

O AUP é mais eficaz do que o LNG (Tabela 6), pois atua na fase pré-ovulatória precoce 

e tardia (pico de LH já iniciado) e tem eficácia durante 120h após a relação sexual 

desprotegida, tempo correspondente ao tempo médio de vida dos espermatozoides no 

trato genital feminino54. O método contracetivo de uso regular só pode ser retomado 5 dias 

após a toma de AUP59. 

O AUP é excretado no leite materno. Por isso, é recomendado que a mulher amamente 

antes da sua toma e que suspenda a amamentação por 7 dias. Deve ser também 

recomendado, que a mulher continue a extrair o leite e a rejeitá-lo durante os 7 dias de 

modo a estimular continuamente a lactação59. 

 

Tabela 6: Comparação da eficácia dos Métodos de CHE60.  

 

EFICÁCIA DA CONTRACEÇÃO HORMONAL DE EMERGÊNCIA  

  

 

 

 

Se 100 mulheres tivessem uma RSD 
durante a 1ª ou 2ª semana no ciclo 

menstrual  

Sem CHE 

LNG 

AUP 

8 Gravidezes 

<1 Gravidez  

1 Gravidez  
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4.3 Dispositivo intrauterino com cobre 

 

O dispositivo intrauterino com cobre (DIU-Cu) pode ser também usado como método 

de CE, quando colocado até 120 h após RSD54.  

É o método de CE mais eficaz e atua interferindo com a fertilização, devido à toxicidade 

do cobre exercida no esperma e óvulo (inibição da mobilidade e capacitação, diminuição 

da sua sobrevivência e fagocitose do esperma), mas também interferindo com a nidação, 

criando condições inóspitas no endométrio para a implantação do ovo54,61. 

O DIU-Cu é mais indicado nas mulheres que pretendem manter o DIU como método 

contracetivo permanente61,62. A sua utilização tem como desvantagem a necessidade de 

intervenção médica, sendo avaliada a possibilidade de gravidez, infeção pélvica e 

coexistência de doenças sexualmente transmissíveis61. 

 

 

4.4 Efeitos secundários 

 

A CE pode apresentar alguns efeitos secundários, que são ligeiros, transitórios e sem 

necessidade de terapêutica54,61: 

 - Gastrointestinais: náuseas, vómitos e diarreia; 

 - Cefaleias, tonturas, dores pélvicas, tensão mamária e fadiga;   

 - Spotting ou metrorragia irregular; 

 - A menstruação seguinte pode surgir antes ou depois da data prevista;  

Os efeitos secundários do DIU de cobre são geralmente os mesmos do DIU de rotina. 

Podem incluir desconforto abdominal, hemorragia uterina anormal, deslocamento do DIU, 

risco de expulsão ou perfuração e risco aumentado de Doença Inflamatória Pélvica54,61.  

 

 

4.5 Interações e contraindicações 

 

A CE é segura e pode ser usada por qualquer mulher, inclusive as mulheres que 

apresentam contraindicações à contraceção hormonal54. Está contraindicada para 

mulheres que têm hipersensibilidade à substancia ativa do método. A CE com AUP 

também está contraindicada em mulheres com asma grave e tratadas com glucocorticoides 

orais54,59. Não é aconselhado o uso de AUP concomitante com outros contracetivos 

hormonais pois podem levar à sua perda de eficácia56. A eficácia da CHE pode ser reduzida 
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pelos indutores enzimáticos do citocromo P450, nomeadamente, por anti convulsionantes, 

alguns antibióticos e plantas54,.  

 

 

5. Aconselhamento farmacêutico  

 

A legislação em vigor estabelece a disponibilização da CE nas seguintes condições: 

gratuitamente, nos centros de saúde, nos horários normais de funcionamento, nas 

consultas de planeamento familiar, ginecologia e obstetrícia dos hospitais, centros de 

atendimento de jovens com protocolo de articulação com o Serviço Nacional de Saúde 

(SNS); nas farmácias, mediante prescrição médica ou de venda livre63.  

Na dispensa de CE deve ser prestado a cada mulher aconselhamento, orientando a 

mulher para o método de CE mais apropriado e quais os cuidados a ter. Durante o 

aconselhamento deve-se insistir nos seguintes aspetos: 

 Excluir a hipótese de ter ocorrido gravidez64; 

 Perceber qual o método contracetivo mais eficaz (Tabela 7)60; 

 Alertar sobre a eficácia ser maior quanto mais cedo a CE for tomada54; 

 Informar que não se devem usar dois métodos de CE em simultâneo, devido ao 

risco de interação56; 

 Se ocorrer vómito dentro de 3 horas após a toma, deve tomar outro imediatamente. 

Em caso de vómitos constantes, pode colocar-se o comprimido na vagina60;  

 Alertar para os efeitos secundários, mas que serão ligeiros e desapareceram sem 

medicação54; 

 A menstruação pode atrasar alguns dias, mas se atrasar mais de 7 dias deve 

procurar o médico para excluir possível gravidez64; 

 Deve ser usado um método contracetivo de barreira até à menstruação seguinte55;  

 O método anticoncecional regular deve ser iniciado de imediato no caso de LNG e 

apenas 5 dias após da toma de AUP (devido a interação e perda de eficácia)64; 

 Em caso de aleitamento, deve-se suspender a amamentação por 8 horas se LNG 

e por 7 dias se AUP, mantendo a extração do leite, mas rejeitar54;  

 Aconselhar a utilizar outros métodos contracetivos e usar a CE apenas em caso de 

emergência; 

 Apelar ao uso de métodos contracetivos de barreira de modo a prevenir as doenças 

sexualmente transmissíveis (DST).  
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Tabela 7: Eficácia do método de CE vs. Tempo decorrido após RSD54,64. 

 

 

6. Outros métodos contracetivos 

 

Existem diversos métodos contracetivos de uso regular e torna-se necessário informar 

as mulheres das opções disponíveis para perceber qual o melhor método a adotar.  

Os métodos de barreira (preservativo feminino e masculino) impedem o contacto dos 

espermatozoides com o óvulo, evitando assim uma gravidez indesejada, para além de 

prevenirem a transmissão de DST. Ambos têm também como vantagem não necessitar de 

acompanhamento médico, e não apresentar efeitos secundários ou contraindicações. 

Estes métodos podem ser usados em simultâneo com outro método contracetivo, mas o 

preservativo feminino e masculino não devem ser usados em simultâneo porque podem 

romper. O preservativo masculino tem uma eficácia de 98% e o feminino de 90%, quando 

usados corretamente60,61.  

A contraceção hormonal (CH) interfere com o sistema regulador do ciclo menstrual, 

impedindo a ovulação. Pode também exercer algum efeito no muco cervical, dificultando a 

mobilidade dos espermatozoides e provocar algumas alterações no endométrio. A CH pode 

ser constituída apenas por um composto hormonal (progestagénio) ou por uma 

combinação de 2 compostos hormonais (progestagénio + estrogénio), chamada de 

contraceção hormonal combinada. Existem diversas vias de administração, oral, 

transdérmica, vaginal e intramuscular, sendo a via oral é a preferida das portuguesas. A 

CH apresenta uma efetividade de mais de 99%, quando usada corretamente, na prevenção 

da gravidez. No entanto, apresenta diversas contraindicações e não apresenta qualquer 

proteção contra as DST60,61. 

Existem ainda o DIU - Cu e o Sistema Intrauterino com levonorgestrel. São métodos 

bastante eficazes, de longa duração e rapidamente reversíveis. No entanto, apresentam 

algumas contraindicações60,61.  

Por último, existem os métodos definitivos, a esterilização feminina e masculina, 

respetivamente, laqueação das trompas de Falópio e vasectomia60,61.  

Tempo decorrido desde a RSD Tipos de CE 

<72 horas DIU, AUP, LNG 

72 – 120 horas DIU, AUP 

>120 horas DIU 
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7. Atividades realizadas no âmbito deste tema 

 

Neste projeto foi realizada uma palestra sobre Contraceção de Emergência na Escola 

Secundária de Barcelos (Anexo V). O público-alvo foram aproximadamente 85 alunos do 

10º, 11º e 12º ano. Depois da apresentação oral, houve um breve período de discussão 

com alguns dos alunos.  

 

 

8. Conclusão  

 

A gravidez na adolescência influencia o seu desenvolvimento pessoal e 

socioeconómico. As complicações no parto e durante a gravidez constituem a principal 

causa de morte de adolescentes (15-19 anos) em todo o mundo65.  

A realidade mundial relativa à gravidez na adolescência é bastante alarmante. Estes 

números advêm muitas vezes da falta de informação por parte da sociedade e podem ser 

contrariados através da formação dos adolescentes para o tema Sexualidade.  

A CE é um método imprescindível na prevenção de gravidezes indesejadas e apesar 

de ser um método seguro, é muitas vezes utilizado indevidamente e como método regular 

de contraceção. No ano de 2017, o número de vendas da pílula do dia seguinte disparou, 

alcançando o valor mais alto desde 201266. O farmacêutico pode ter um papel muito 

importante na sensibilização e consciencialização para o uso deste método. Um 

aconselhamento sem qualquer juízo de valor, mas esclarecedor sobre todos os pontos 

importantes na toma de CE, pode levar a uma crescente diminuição de gravidezes 

indesejadas.  

As ações de formação sobre a CE junto de jovens contribuem para os informar sobre 

esta alternativa também de os alertar para o seu correto uso. Na minha opinião a realização 

destas ações em escolas é uma mais-valia. Nestas faixas etárias, a primeira ajuda que se 

procura é a da amiga, e ao informa uma das amigas, a informação chega a todas as suas 

amigas, disseminando assim a informação. 

A apresentação na Escola Secundária de Barcelos obteve um bom feedback por parte 

da plateia, e no final alguns dos estudantes e professores mostraram-se muito interessados 

em fazer questões e tirar dúvidas sobre contraceção e CE.   
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Tema 3 – Saúde em viagem  

 

1. Enquadramento e objetivos 

 

As viagens são cada vez mais frequentes na sociedade e os destinos dos viajantes 

também estão em alteração, verificando-se um aumento de viagens para a Ásia, Médio 

Oriente e África. Os diferentes destinos expõem os viajantes a novos ambientes (mudanças 

de altitude, temperatura, humidade, animais, insetos, alimentação) que podem levar a 

prejuízos para a sua saúde67. Os viajantes podem também constituir um importante veículo 

de doenças entre os diferentes países. O risco de contrair alguma doença depende das 

características do destino68. Hoje em dia, viaja-se durante todo o ano e muitas pessoas 

procuram aconselhamento na sua farmácia sobre os cuidados a ter na viagem.  

Com este projeto pretendi, como futura farmacêutica, informar a comunidade dos 

cuidados a ter durante as viagens de modo a evitar possíveis problemas de saúde, assim 

como alertar para a medicação que se deve levar numa viagem. 

 

  

2. Saúde em viagem  

 

A exposição a fatores de risco durante uma viagem depende de diversos fatores, 

nomeadamente, do destino e modo de transporte, da duração, época e propósito da 

viagem, das condições de alojamento, higiene alimentar e condições de saneamento do 

local para onde se viaja e do comportamento e estado de saúde do viajante68.  

Nos países onde existem elevados padrões de higiene alimentar, qualidade da 

água, boas condições de saneamento e alojamento, os viajantes não são expostos a 

fatores de risco. No entanto, naqueles países em que estas condições não são 

asseguradas, os viajantes são expostos a muitos fatores de risco, sendo necessárias várias 

medidas de prevenção para que não surja doença68. 

 

 

2.1  Consulta do viajante 

As pessoas que pretendem viajar para destinos mais tropicais e ainda em 

desenvolvimento devem procurar aconselhamento médico. A consulta do viajante é 

realizada por médicos especialistas em doenças infeciosas e medicina tropical e deve ser 

efetuada 4 a 8 semanas antes da viagem69.  
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Na consulta do viajante é avaliada a saúde do viajante, assim como o destino da viagem 

e as suas caraterísticas, sendo fornecidas todas as medidas preventivas que devem ser 

tomadas antes, durante e depois da viagem. Estas medidas podem incluir aconselhamento 

para profilaxia da malária, informação sobre as doenças transmitidas pela água e alimentos 

contaminados, informação sobre higiene pessoal, aconselhamento específico em caso de 

doença crónica e informação sobre a assistência médica e perigos para a segurança do 

viajante no destino, assim como aconselhamento para a medicação que o viajante deve 

levar69,70.  

Na consulta é avaliada a necessidade de vacinação. A vacinação constitui um método 

eficaz na prevenção de doenças infeciosas. O programa de vacinação não é igual para 

todos os viajantes, depende do histórico de imunizações do viajante, com o destino, 

duração e tipo da viagem e com a antecedência da consulta70. O apelo à marcação 

atempada da consulta do viajante assenta no facto de ser necessário algumas semanas 

para se obter uma imunização completa70. Para além das vacinas do Plano Nacional de 

Vacinação (PNV), o viajante pode precisar de fazer uma vacina contra a febre-amarela, 

que é exigida por lei para entrada em alguns países e da qual o viajante tem que ter o 

Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia69,71. Também podem ser aconselhadas 

outras vacinas, que dependem do destino da viagem71.  

A consulta do viajante deve também ser requisitada após o regresso, principalmente 

se esteve num país endémico da malária e apresenta febre, apresenta diarreia persistente 

ou alterações dermatológicas, sofre de alguma doença crónica, se durante a viagem tiver 

apresentado algum problema de saúde (diarreia, febre, vómitos) ou até se pensar que 

poderá sido exposto a doença infeciosa72.  

Em todo o país pode-se recorrer a esta consulta, uma vez que existem diversos Centros 

de Vacinação Internacional em todo o território nacional. Na região norte, existem pelo 

menos 2 centros perto de Barcelos, o Centro de Vacinação Internacional de Braga e o 

Centro de Vacinação Internacional de Viana do Castelo, havendo também no Porto69.  

 

 

2.2  Medidas preventivas na viagem 

 

Para além da vacinação é necessário tomar diversas medidas de segurança e higiene 

para diminuir o risco de ficar doente. 

Os mosquitos são vetores de diversas doenças com elevada taxa de mortalidade e 

morbilidade. A malária é um dos exemplos de doença transmitida pela picada do mosquito 

nos países mais pobres. O viajante deve proteger-se das picadas dos insetos quando viaja 
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para países tropicais. Devem ser usadas roupas largas, de cor clara e que cubram a maior 

área corporal possível. Devem ser usadas também redes mosquiteiras e repelentes73,74.  

A diarreia do viajante é uma das doenças mais comuns entre os viajantes. No entanto, 

pode ser evitada com alguns cuidados na alimentação e higiene75. Deve-se evitar alimentos 

crus, preferindo sempre os alimentos bem cozinhados e de preferência ainda quentes. As 

frutas e vegetais devem ser bem lavados com água potável ou descascados, evitando 

comer saladas de fruta e sumos vendidos na rua. O leite não pasteurizado deve ser fervido 

antes da sua toma. Deve-se beber apenas água engarrafada ou fervida, evitando bebidas, 

gelo ou gelados dos quais não se sabe a sua proveniência. A higiene oral deve também 

ser feita com uma água potável (fervida ou engarrafada). Os viajantes devem evitar os 

alimentos adquiridos em vendedores ambulantes75,76.   

O jet lag leva a alterações dos hábitos de sono, que podem originar alguns problemas 

de saúde, tais como stress, fadiga, mal-estar geral e insónia. Quando a viagem implica 

mudança de fuso horário, o viajante deve descansar bem antes da partida, assim como 

durante o voo. Deve também ingerir muitos líquidos, exceto bebidas alcoólicas, ingerir 

refeições ligeiras durante o voo e adaptar-se ao horário do destino e garantir a exposição 

solar no destino77,78.  

A proteção solar não deve ser esquecida quando se viaja. Os viajantes devem sempre 

colocar protetor solar, principalmente quando se viaja para destinos tropicais, devendo 

nestes casos ser aplicado várias vezes ao dia e ser evitada a exposição solar nas horas 

de maior calor79.  

Quando se viaja deve-se também levar um kit de medicação para combater alguns 

problemas menores de saúde. Este estojo deve ser adequado ao destino da viagem, mas 

deve sempre conter medicação para dores ou febre, um anti-inflamatório e medicação para 

alergias. O viajante deve também ter medicação para a diarreia e obstipação, assim como 

para a azia, devido às alterações alimentares e diarreia do viajante. Quando o viajante 

habitualmente sofre de enjoos durante as viagens deve também levar um antiemético. Em 

alguns casos, o médico pode também prescrever um antibiótico de largo espetro, por 

exemplo em casos de viagens de longa duração80. Por último, os viajantes que sofrem de 

doenças crónicas devem levar a medicação necessária para mais tempo do que a duração 

da viagem e ter atenção caso sejam precisos cuidados especiais, como no caso da 

diabetes mellitus80.  
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3. Atividades realizadas no âmbito deste tema 

 

Neste projeto foi desenvolvido um folheto informativo sobre a Saúde do Viajante (Anexo 

VI). Neste folheto, os clientes da AMF são alertados para a necessidade da Consulta do 

viajante, e de esta ser marcada com antecedência. Estão também incluídos os cuidados a 

ter durante a viagem, nomeadamente com a alimentação para prevenir a Diarreia do 

Viajante, os cuidados a ter para evitar o jet lag e foi incluída uma lista com a medicação 

que deve acompanhar o viajante, com as respetivas indicações e modos de administração, 

de forma a constituir uma rápida fonte de consulta quando precisar. São também indicados 

alguns cuidados necessários no transporte da medicação e dos cuidados a ter em caso de 

doença crónica ou patologias específicas.   

 

 

4. Conclusão  

 

Hoje em dia há cada vez mais pessoas a viajar, mesmo para destinos mais inóspitos. 

Face a esta realidade é necessário informar as pessoas dos cuidados necessários.  

A população tem o farmacêutico, como um profissional de saúde de fácil acesso e de 

confiança. O farmacêutico deve assim fornecer todas as informações necessárias que a 

viaja do seu utente se realiza da melhor forma e em segurança.  

O panfleto desenvolvido constitui uma ferramenta de informação do utente/viajante, 

com diferentes informações sobre as medidas a tomar antes e durante a viagem, mas 

também pode constituir uma fonte de consulta durante a viagem, nomeadamente no modo 

de administração da medicação. 

 

 

Tema 4 – Outros trabalhos realizados  

 

Durante o meu estágio tive também oportunidade de desenvolver um folheto no âmbito 

do Dia do Não Fumador, 17 de novembro, alertando para os riscos do tabaco, indicando 

algumas medidas para deixar de fumar (Anexo VII). No âmbito do Dia Mundial de Diabetes, 

comemorado a 14 de novembro, a farmácia disponibilizou o rastreio de Diabetes, de forma 

gratuita, a toda a comunidade.   

 

 

 



Relatório de Estágio Profissionalizante | Farmácia Comunitária   

 

Cláudia Silva | 38 

Conclusão Final 

 

O estágio curricular é essencial na nossa aprendizagem enquanto futuros 

farmacêuticos. O estágio permitiu-me colocar em prática os conhecimentos teóricos 

obtidos ao longo dos 5 anos, mas principalmente, permitiu-me enriquecê-los. Ao contactar 

com situações reais dos utentes que chegam à farmácia e depositam toda a sua confiança 

em nós, o estudante tem a perceção da importância que tem para a comunidade e para a 

sua saúde.  

Ter a possibilidade de realizar o estágio na AMF foi muito bom, porque toda a equipa é 

excecional no que diz respeito ao acompanhamento que nos é dado. Para além disso, a 

AMF apresenta um variado leque de produtos farmacêuticos e produtos cosméticos, 

permitindo ganhar novas competências em relação ao aconselhamento destes produtos 

ao utente.  

Durante o período em que estagiei, tive a oportunidade de lidar com utentes de diversas 

faixas etárias, diversos graus de escolaridade, diversas nacionalidades, diversas doenças. 

Pude lidar com diversas situações, estando agora mais preparada para elas quando 

acontecerem durante o meu percurso profissional.  

 Relativamente às atividades desenvolvidas, todas tiveram um bom feedback de todas 

as partes envolvidas, nomeadamente das escolas onde foram realizadas as ações. Os 

temas escolhidos são temas que suscitam preocupação por parte das instituições de 

saúde.  

Por fim, termino este estágio com um sentimento de dever cumprido e com a noção de 

que sou uma farmacêutica mais completa. 
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Anexos 

 

Anexo I- Exterior d`A Minha Farmácia.  
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Anexo II- Livro sobre Obesidade infantil.  
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 Anexo III - Apresentação oral sobre Obesidade Infantil    
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Anexo IV- Cartaz sobre o Rastreio de Obesidade Infantil.    
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Anexo V- Apresentação oral sobre Contraceção de emergência.  
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Anexo VI- Folheto Saúde Viajante.  
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Anexo VII- Folheto Dia do Não Fumador. 
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Resumo  

 

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas termina com o estágio curricular, 

onde o estudante pode conhecer a realidade do farmacêutico. O estágio em Farmácia 

Hospitalar permite ao estudante conhecer uma nova realidade profissional, que muitas 

vezes é pouco conhecida por nós. 

O meu estágio decorreu no Hospital de Santa Lúzia, em Viana do Castelo, de 4 de 

setembro a 6 de novembro de 2017.  

Este relatório descreve o funcionamento dos Serviços Farmacêuticos do hospital, mas 

também relata as atividades realizadas e os conhecimentos adquiridos ao longo do estágio.  
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1. Introdução  

 

O meu estágio decorreu no Hospital de Santa Luzia (HSL), em Viana do Castelo, de 4 

de setembro a 6 de novembro de 2017. O meu horário era das 9h às 16h, podendo sofrer 

alguma alteração pontual.  

 

 

2. Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE 

 

O HSL pertence à Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE (ULSAM), criada pelo 

Decreto-Lei 183/2008, de 4 de setembro1,2. A ULSAM é também constituída por outra 

unidade hospitalar (Hospital Conde de Bertiandos em Ponte de Lima), unidades de 

cuidados de saúde personalizados (UCSP), unidades de saúde familiar (USF), unidades 

de cuidados na comunidade (UCC), unidades de saúde pública (USP) e unidades de 

convalescença (UC), integrados em 12 centros de saúde (Arcos de Valdevez, Barroselas, 

Caminha, Darque, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima, 

Valença, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira)1.  

O Hospital de Santa Luzia abrange a totalidade do distrito de Viana, com um total de 

244 836 residentes numa área total de 2 213 km2 1,3.  

 

 

3. Serviços farmacêuticos da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE 

 

Os serviços farmacêuticos hospitalares asseguram a terapêutica medicamentosa aos 

doentes, a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos, integram equipas de 

cuidados de saúde e podem também promover ações de investigação científica e ensino3.  

Os serviços farmacêuticos (SF) do HSL têm diversas funções, como por exemplo 

assegurar a gestão, receção, armazenamento e conservação dos medicamentos e 

produtos farmacêuticos, preparar e produzir medicamentos manipulados estéreis e não-

estéreis, promover uma eficiente utilização dos recursos disponíveis, articular com o 

aprovisionamento a distribuição dos medicamentos nos serviços, promover a informação 

interna e melhoria da qualidade e segurança do circuito do medicamento (prevenindo erros 

de prescrição, administração e registo), integrar as equipas de prestação de cuidados, 

colaborar na investigação e ensino, colaborando em ensaios clínicos autorizados, participar 
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em comissões técnicas de avaliação ou receções de medicamentos ou em grupos de 

trabalho no domínio dos produtos farmacêuticos4.  

Os SF do HSL situam-se no 3º piso do edifício do hospital e está dividido em diferentes 

áreas: receção, zona de armazenamento, sala de reembalagem, sala de preparação da 

dose unitária, gabinete farmacêutico, sala de preparação de citotóxicos, sala de preparação 

de manipulados não estéreis, sala de preparação de bolsas de nutrição parentérica, 

ambulatório, zona de receção de encomendas. Para além destas áreas, tem também um 

gabinete do diretor de serviço, sala de reuniões, sanitários, sala do pessoal e sala de 

limpeza.  

A direção dos SF era, no início do meu estágio, assegurada pela Dra. Almerinda 

Cambão, no entanto, em novembro de 2017, tomou posse o Dr. Rui Pires. A equipa técnica 

é constituída por 7 Farmacêuticos Hospitalares (FH), 9 Técnicos de Diagnóstico e 

Terapêutica (TDT), 2 assistentes técnicos e assistentes operacionais (AO). A direção do 

serviço em conjunto com a coordenadora dos TDT estabelecem as funções e tarefas de 

cada elemento da equipa.  

Os SF do HSL funcionam das 8:30h às 20:00h, de segunda a sexta-feira e aos sábados 

das 9:00h às 17:00h. Aos domingos e feriados os SF estão encerrados. O ambulatório 

funciona das 9:00h às 19:30h, sendo que das 17:30h às 19:30h é reservado a utentes com 

consulta nesse dia. No Hospital Conde de Bertiandos, o ambulatório funciona das 9:00h às 

15:00h, às segundas e quintas-feiras.  

 

 

4. Acreditação e Certificação de Sistemas de Gestão de Qualidade  

 

A certificação do Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) promove a melhoria contínua, 

de forma a reforçar a segurança e qualidade, mas também leva a uma redução dos custos 

e a um maior reconhecimento e confiança por parte dos doentes. A avaliação do SGQ da 

ULSAM é realizada pela Associação Portuguesa de Certificação (APCER), através de 

auditorias, internas e externas, que procuram verificar se obedece aos requisitos 

necessários e se pode ainda melhorar de alguma forma. Até ao presente momento, a 

ULSAM cumpre todos os requisitos estipulados pela norma NP EN ISO 9001:2008. A 

norma ISO fornece orientações e/ou requisitos sobre quais características devem ser 

consideradas no sistema de gestão de uma organização5. 

Para além da certificação pela APCER, a ULSAM é também acreditada pela Caspe 

Healthcare Kwonlegde System (CHKS), que permite o funcionamento dos serviços 

segundo padrões de referência, reconhecendo as boas práticas já existentes e 
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implementando novas, com base no seu manual com normas de boas práticas 

internacionais e segundo diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS)5.  

Por fim, a qualidade é avaliada, através de indicadores validados, pelo método SINAS5.  

 

 

5. Seleção, aquisição e armazenamento de Produtos farmacêuticos 

  

5.1 Gestão de stocks  

 

No HSL, a gestão de stocks é feita através do sistema informático e através do sistema 

Kanban (Anexo I). Cada produto farmacêutico tem um kanban, cartão onde estão incluídos: 

identificação do PF, código de barras, ponto de encomenda e quantidade de encomenda. 

O ponto de encomenda corresponde ao stock mínimo a partir do qual é necessário realizar 

uma encomenda e a quantidade de encomenda corresponde ao número de unidades a 

encomendar. Estes valores são baseados no histórico de consumos e na imposição de 

quantidades para não pagar custos de portes de entrega. No HSL eram usadas várias 

cores nos kanbans para se distinguir os diferentes tipos de produtos. Os kanbans podem 

ser específicos para determinado doente, dependendo a quantidade pedida das 

necessidades do doente. Quando se atinge o ponto de encomenda, os kanbans são 

colocados num local específico, para seguidamente o FH responsável proceder à sua 

verificação e pedido de encomenda.  

O sistema kanban apresenta como principal vantagem a diminuição de ruturas de stock, 

no entanto, a sua errada colocação pode levar a erros. Assim, continuam, também, a ser 

utlizados indicadores de consumo e gestão de stocks no sistema informático.  

Ao longo do estágio tive a oportunidade de contactar com o sistema de kanbans e de 

perceber o seu funcionamento.  

 

 

5.2 Aquisição de produtos farmacêuticos 

 

O farmacêutico hospitalar é responsável por garantir, aos doentes, os medicamentos e 

produtos farmacêuticos de melhor qualidade e ao mais baixo custo. Esta aquisição de 

medicamentos deve ser efetuada pelos SF juntamente com o Serviço de Aprovisionamento 

(SA)3.   

Os medicamentos adquiridos pelo HSL têm como base o Formulário Hospitalar 

Nacional de Medicamentos (FHNM) e as necessidades terapêuticas dos doentes do 
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hospital (incluídas na Adenda de Medicamentos do Hospital, após aprovação da Comissão 

de Farmácia e Terapêutica do hospital)3. A aquisição de medicamentos e produtos 

farmacêuticos, no HSL, é efetuada de diversas formas: através do Catálogo de 

Aprovisionamento Público de Saúde (CAPS), diretamente a partir dos fornecedores, 

através da abertura de concursos pelo hospital e diretamente a farmácias de oficina. 

Recorre-se a farmácias de oficina quando se verifica rutura de stock ou quando se trata de 

um produto farmacêutico de baixa rotatividade6.  

Os pedidos de encomendas efetuados pelo FH responsável são enviados ao SA, e 

caso seja financeiramente aprovada, é emitida uma nota de encomenda, garantindo 

existência de capital para saldar a encomenda.   

No estágio tive a oportunidade de acompanhar o processo de requisição de diversos 

medicamentos.  

 

 

5.3 Receção de produtos farmacêuticos  

 

A receção de medicamentos e produtos farmacêuticos é da responsabilidade dos TDT 

e dos Ao e implica:  

- Conferência qualitativa e quantitativa; 

- Conferência da guia de remessa com a nota de encomenda (em caso de 

inconformidade deve ser reportado ao fornecedor); 

- Registo de entrada dos produtos, com a respetiva data de entrada, lotes e prazo de 

validade (PV).  

O primeiro passo consiste na verificação das condições de conservação, sendo os 

produtos de frio (exigem temperaturas entre os 2º e 8º C) guardados no frigorífico até 

conferência.  

 A receção de hemoderivados, psicotrópicos, estupefacientes e medicamentos 

destinados a ensaios clínicos é da responsabilidade do FH, que procede posteriormente 

ao seu armazenamento. Os boletins de análises dos hemoderivados e respetivos 

certificados de aprovação emitidos pelo INFARMED devem ser arquivados junto da fatura 

ou afixados, respetivamente. 

No estágio acompanhei os TDT e os AO no processo de receção de encomendas, nas 

diferentes etapas que envolvem e também acompanhei a receção de hemoderivados.  
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5.4 Armazenamento de produtos farmacêuticos  

 

O armazenamento dos medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos 

deve ser feito de forma a garantir as condições necessárias de luz, temperatura, humidade 

e segurança dos mesmos3. As condições de humidade e temperatura são controladas pelo 

programa IT2 wireless Calmetric. 

A zona de armazenamento está distribuída por diversas áreas:  

- Armazém geral, onde são armazenados todos os medicamentos, conforme os grupos 

do FHNM. Nesta área os medicamentos estão armazenados em prateleiras ou em paletes, 

no caso dos injetáveis de grande volume. Os produtos que o exijam estão armazenados 

em frigoríficos e congeladores. 

- Inflamáveis, colocados no espaço físico exterior;    

- Ambulatório, onde são armazenados todos os medicamentos dispensados em 

ambulatório; 

- Citotóxicos (CTX), num armário e frigorífico específicos, organizados 

alfabeticamente pela Designação Comum Internacional (DCI) e laboratório; 

- Hemoderivados, com armário e frigorífico específicos;  

- Kardex®, onde são armazenados medicamentos destinados à distribuição em dose 

unitária.  

- Estupefacientes e psicotrópicos, com um cofre de acesso restrito aos FH.  

 

Todos os medicamentos estão organizados segundo o princípio First-expired, first-out 

(FEFO), garantindo que os produtos com menor PV sejam os primeiros a ser dispensados. 

Mensalmente é revisto o PV de todos os produtos e registados os produtos com validade 

inferior a 6 meses. Assim, os SF tentam perceber qual o serviço que mais consome estes 

produtos e direciona-os para esses serviços. No entanto, quando a sua dispensa não é 

possível, os SF tentam entrar em contacto com os laboratórios e procurar que seja emitida 

uma nota de crédito no valor do produto ou trocar por um produto igual, com um PV mais 

extenso.  

 

 

6. Sistemas de Distribuição de Medicamentos 

 

A distribuição de medicamentos é a atividade que mais vezes interliga este serviço com 

os serviços clínicos do hospital e que permite a chegada da medicação ao doente. Esta 

distribuição deve: garantir o cumprimento da prescrição, assim como a sua correta 
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administração; monitorizar a terapêutica e reduzir os erros relacionados com a medicação; 

racionalizar a distribuição e custos da terapêutica, entre outros3.   

A distribuição permite a dispensa do medicamento ao doente, que deve ser apenas 

efetuada na presença de uma prescrição eletrónica ou manual do médico, contendo a 

identificação do doente, a designação do medicamento por DCI, sua dose, forma 

farmacêutica, via de administração, médico prescritor, data de prescrição e a identificação 

do médico prescritor. Esta prescrição é depois validade por um FH, que avalia e interpreta 

o perfil farmacoterapêutico do doente3.  

No HSL existem vários tipos de distribuição, nomeadamente, distribuição clássica ou 

tradicional e armazéns avançados, individual diária em dose unitária, personalizada, em 

regime de ambulatório e Pyxis®. 

 

 

6.1 Distribuição Clássica ou Tradicional e Armazéns Avançados 

 

A distribuição clássica foi o primeiro tipo de distribuição a ser implementado e baseia-

se na reposição de stocks nivelados de medicamentos aos serviços, para um período de 

tempo. Este sistema de distribuição apresenta diversas desvantagens, como por exemplo, 

perda do controlo de stocks, sendo no HSL cada vez mais substituído por sistemas de 

armazéns avançados.  

Atualmente, este sistema é utilizado apenas para alguns produtos farmacêuticos, tais 

como, pensos, álcool, desinfetantes, injetáveis de grandes volumes, entre outros. O stock 

dos produtos farmacêuticos é controlado pelos enfermeiros do serviço, que semanalmente 

enviam uma requisição dos produtos que estão abaixo do stock definido.  

Os sistemas de armazéns avançados são armários equipados com leitores magnéticos 

que após a leitura do código de barras dos produtos farmacêuticos atualizam 

automaticamente o stock no sistema informático e estão localizados na Unidade de 

Cuidados Intensivos (UCI), Gastroenterologia, Bloco Central, Bloco Ambulatório e Centros 

de Saúde. 

 

 

6.2 Distribuição Individual Diária em Dose Unitária  

 

O sistema de distribuição individual diária em dose unitária (DIDDU) contempla a 

distribuição de medicamentos, em dose individual unitária, para um período de 24 horas. 

Este sistema para além de ser mais seguro e eficaz, permite o acompanhamento 
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farmacoterapêutico do doente, diminuição dos riscos de interações e erros de medicação, 

racionalização da terapêutica e redução dos desperdícios. No HSL aos sábados e vésperas 

de feriados, a DIDDU é realizada para 48h.  

Inicialmente, o FH valida as prescrições dos doentes internados e, só posteriormente é 

que estas ficam disponíveis para os TDT procederem à preparação dos carrinhos de 

medicação. Na prescrição médica deve constar: identificação do doente (nome, serviço, 

número do processo e número de cama), identificação do médico prescritor, designação 

do medicamento pela DCI, forma farmacêutica, dose, esquema posológico e via de 

administração. Devem ainda ser mencionados o diagnóstico, alergias, doenças crónicas, 

peso, tipo de dieta ou em alguns casos a justificação da prescrição de certos antibióticos 

(por exemplo imipenem, meropenem). No caso dos antibióticos sujeitos a justificação, é 

enviada a justificação para aprovação pelo responsável do Programa de Prevenção e 

Controlo de Infeções e Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA).  

A preparação dos carros de medicação para os diferentes serviços deve ser, sempre 

que possível, apoiada por um sistema semiautomático, de modo a reduzir os erros e tempo 

despendido, sendo usado no HSL o Kardex®3. O Kardex® é um dispositivo rotativo vertical 

que movimenta prateleiras, com inúmeras gavetas, contendo cada uma medicamentos 

diferentes. Este sistema está associado ao sistema informático, disponibilizando os dados 

das prescrições após a validação das mesmas. Para cada serviço existe um carro contendo 

várias gavetas numeradas, em que cada número corresponde à respetiva cama. A 

dispensa é feita por medicamento, aparecendo no monitor os doentes que fazem 

determinada medicação e surgindo uma luz vermelha na gaveta do Kardex® com essa 

medicação. Após preparação dos carros, estes são enviados para os respetivos serviços 

pelos AO. Quando os carrinhos voltam do serviço com medicação, é necessário proceder 

à sua devolução informática. Os stocks do Kardex® são controlados diariamente através 

da impressão de uma listagem com os medicamentos abaixo do stock mínimo.  

Ao longo do estágio, tive a oportunidade de assistir a diversas validações de 

prescrições assim como à preparação dos carrinhos usando o kardex®.  

 

 

6.3 Pyxis®  

 

O sistema Pyxis® (Anexo III) é um tipo de armazém avançado que engloba toda a 

medicação necessária ao serviço. Os Pyxis® estão instalados na Urgência, na OBS-

Urgência, na triagem da Urgência, UCI, Unidade de Cuidados Intermédios (UCINT) e Bloco 

Central. São compostos por um computador e gavetas com diferentes níveis de segurança 
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(máxima, média e mínima), onde cada gaveta foi parametrizada para um determinado 

medicamento ou produto farmacêutico, tendo em conta as suas dimensões, fórmula 

farmacêutica e condições de conservação. Nas gavetas de segurança mínima, o acesso 

aos diversos medicamentos que estão organizados em compartimentos distintos não é 

limitado quanto à quantidade retirada. Nas de segurança média não há controlo da 

quantidade, mas apenas permite retirar determinado medicamento. As gavetas de 

segurança máxima são reservadas aos estupefacientes e psicotrópicos e têm acesso 

restrito apenas a uma unidade do medicamento prescrito.  

Na dispensa do medicamento há um registo biométrico e do número mecanográfico por 

parte do enfermeiro ou médico, garantindo a rastreabilidade dos movimentos efetuados. 

Foi também estabelecido um stock máximo e mínimo de cada produto consoante as 

necessidades de cada serviço.  

Nos SF encontra-se a consola do Pyxis®, responsável por coordenar as atividades das 

estações instaladas nos diversos serviços. É assim emitida uma listagem dos produtos que 

estão abaixo do stock mínimo estabelecido, sendo efetuada a sua reposição pelo TDT. 

Este sistema permite um controlo rigoroso das movimentações, maior segurança na 

dispensa, maior rigor nos stocks e um menor tempo gasto na dispensa. 

Durante o estágio tive a oportunidade de conhecer alguns dos Pyxis®, incluindo 

participar na reorganização do Pyxis® da UCI, juntamente com uma das enfermeiras do 

serviço. 

 

  

6.4 Distribuição em Regime de Ambulatório  

 

A distribuição de medicamentos a doentes em regime ambulatório resulta da 

necessidade de haver um maior controlo e vigilância em determinadas terapêuticas, devido 

aos seus efeitos secundários graves, da necessidade de garantir a adesão à terapêutica e 

também pelo facto de a comparticipação de certos medicamentos só ser a 100% se forem 

dispensados pelos Serviços Farmacêuticos Hospitalares. Nos SF do HSL, é cedida, 

gratuitamente, medicação para Vírus da Imunodeficiência Adquirida (HIV), Esclerose 

Múltipla, Hepatite C, Artrite Reumatóide, Esclerose Lateral Amiotrófica, doença de Crohn, 

doenças oncológicas, assim como medicação dispensada no âmbito de cirurgias de 

ambulatório7. 

A dispensa em regime de ambulatório é efetuada num local reservado para esse fim, 

separado da restante área dos SF, com sala de espera e sala de atendimento separadas. 

A medicação é dispensada mediante prescrição médica eletrónica. Através do número do 

processo ou nome do doente é possível aceder à prescrição, onde estão disponíveis os 
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dados pessoais do utente, o médico prescritor, a patologia, o medicamento por DCI, a dose, 

posologia, a forma farmacêutica e a quantidade necessária até à próxima consulta. A 

administração do hospital estabelece para as diferentes patologias e medicamentos, qual 

a quantidade a dispensar permitida, que pode variar de um a três meses. No caso de 

cirurgias de ambulatório para um período máximo de 7 dias de tratamento. No ato da 

dispensa o FH deve prestar toda a informação de forma a garantir a segurança e eficácia 

do tratamento, e no caso de ser medicação prescrita pela primeira vez, devem ser dadas 

ao doente/prestador de cuidados todas as informações relevantes a ter com o fármaco, 

nomeadamente, a via e forma de administração, as condições de armazenamento, 

interações medicamentosas e alimentares, quantidades fornecidas, a data do próximo ato 

de dispensa. No fim é assinado um termo de responsabilidade por parte do utente ou 

prestador de cuidados. 

Em outubro de 2014, os SF implementaram o transporte de medicação para os centros 

de saúde pertencentes à ULSAM, de modo a facilitar o acesso à medicação para os 

doentes crónicos. Assim, estes doentes podem solicitar por telefone/e-mail a dispensa de 

determinados medicamentos, dando o nome do doente, o número do processo, o número 

BI/CC, o telefone, o centro de saúde pretendido. Seguidamente, o FH verifica o processo 

do utente e, se conforme, procede à dispensa da medicação, colocando os medicamentos 

em sacos individualizados por doente, com a respetivo comprovativo de fornecimento do 

medicamento. Cada centro de saúde tem dias específicos de transporte de medicação.  

Ao longo do estágio, tive a oportunidade de acompanhar o FH e participar na consulta 

farmacêutica em ambulatório. Também participei na preparação da medicação a enviar 

para os centros de saúde.  

 

 

6.5 Distribuição personalizada  

 

O sistema de distribuição personalizada é utlizado para os medicamentos sujeitos a 

controlo especial como os citotóxicos, psicotrópicos e hemoderivados. O pedido do 

medicamento é realizado em impresso específico e de forma individualizada e todo o 

processo de preparação e distribuição é assegurado pelo FH.  
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6.5.1 Psicotrópicos e Estupefacientes   

 

Os estupefacientes e psicotrópicos são fármacos sujeitos a um controlo especial, 

devido às suas características de poder levar a dependência física ou psíquica, e de 

originar fenómenos de tolerância. Apesar da sua grande importância no âmbito terapêutico, 

estas substâncias estão muitas vezes associados a práticas ilícitas pelo que são alvo de 

maior atenção e controlo por parte das autoridades competentes. Estes medicamentos 

estão, então, sujeitos a legislação especial que obriga a um controlo rigoroso de todo o 

circuito de distribuição8.  

No HSL, estes medicamentos encontram-se armazenados num cofre cuja chave só 

está acessível a FH. Nos serviços, sempre que utilizam este tipo de medicamento, a 

ampola/blister é guardada e enviada para os SF, juntamente com o Modelo nº1509 da 

Imprensa Nacional da Casa da Moeda, que é individualizado para cada doente (Anexo II). 

Este documento deve conter, obrigatoriamente, o nome do doente, número do processo, 

quantidade utilizada, data de administração e assinatura do enfermeiro responsável pelo 

serviço. A quantidade gasta é então reposta pelo FH, que segue juntamente com a 

requisição. Semanalmente o stock destes medicamentos é conferido.  

De 3 em 3 meses é enviado para o INFARMED o registo de entradas e saídas de 

estupefacientes. 

Durante o estágio tive a possibilidade de participar no processo de reposição de stocks 

dos Pyxis® e na contagem destes medicamentos para reposição dos serviços. 

 

 

6.5.2  Hemoderivados  

 

Segundo a OMS, os hemoderivados são medicamentos constituídos por proteínas 

plasmáticas de interesse terapêutico que não se podem sintetizar por métodos 

convencionais, pelo que são obtidos de plasma de dadores humanos sãos, através de um 

processo tecnológico adequado de fracionamento e purificação, sendo os principais: 

albumina, imunoglobulinas e fatores de coagulação (Fator VII, Fator VIII, Fator IX, além 

dos complexos protrombínicos). Estes medicamentos requerem um controlo rigoroso, dado 

o perigo de contágio de doenças infeciosas9.  

Todos os atos de requisição, distribuição aos serviços clínicos e administração de 

medicamentos hemoderivados devem ser registados quando utilizados em 

estabelecimentos de saúde públicos ou privados10. Estes medicamentos, pela sua 

variabilidade enquanto produtos de origem biológica, devem dispor, para cada lote, de um 
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Certificado Oficial Europeu de Libertação de Lote (COELL) e um Certificado de Autorização 

de Utilização de Lote (CAUL). 

Para a requisição destes medicamentos existe um impresso que segue o Modelo nº 

1804 da Imprensa Nacional da Casa da Moeda e tem duas vias, a “via Farmácia” e a “via 

Serviço” (Anexo III). O médico preenche o quadro A, com a sua identificação e a do doente, 

e ainda o quadro B com o hemoderivado que pretende, a dose, duração de tratamento e a 

justificação clínica. Na dispensa do medicamento, o FH preenche o quadro C, anotando o 

nº de distribuição, o hemoderivado dispensado, a quantidade, o lote, o laboratório de 

origem/fornecedor e o nº do CAUL. Na medicação é colocada uma etiqueta que identifica 

o doente, o serviço que requisita e as condições de conservação. Após a receção no 

serviço, o enfermeiro coloca a data em que recebe, o seu nº mecanográfico e assina. A 

“Via Farmácia” é devolvida aos SF e arquivada num dossiê próprio, enquanto na “Via 

Serviço” o quadro D é preenchido quando se faz a administração ao doente, onde deve 

constar a data, o hemoderivado/dose, a quantidade, o lote/laboratório de origem e a 

assinatura/nº mecanográfico do responsável pela administração. Esta via fica depois 

arquivada no processo clínico do doente.  

Quando os hemoderivados não são administrados, no prazo de 24 horas devem ser 

devolvidos aos SF acompanhados da “Via Serviço”, onde no quadro D vem registada a 

devolução, datada e assinada pelo enfermeiro. Nos SF faz-se então a devolução no 

sistema informático, anotando-se tanto na “Via Serviço” com na “Via Farmácia” o nº da 

devolução gerado pelo sistema informático, seguido da data e rubrica do FH que faz a 

devolução.  

Ao longo do estágio, tive a oportunidade de acompanhar o FH na dispensa de 

hemoderivados, assim como na sua devolução.  

 

 

7. Produção e controlo de medicamentos  

 

A produção de medicamentos em meio hospitalar é essencial de modo a responder às 

necessidades terapêuticas dos doentes e adaptar a terapêutica a cada situação. No HSL 

são produzidas Formas Farmacêuticas Não Estéreis (FFNE), Misturas para Nutrição 

Parentérica, Fármacos Citotóxicos e ainda se procede à reembalagem de Formas 

Farmacêuticas Sólidas Orais (FFSO). 
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7.1  Produção de Formas Farmacêuticas Não Estéreis 

 

As FFNE são preparadas, no laboratório, a partir de medicamentos já existentes. A 

manipulação destes medicamentos é da responsabilidade do TDT, sendo os cálculos, 

pesagens e procedimento adotado supervisionadas pelo FH11.  

Todas as matérias-primas utilizadas na preparação das FFNE têm associada uma 

Ficha de Segurança, onde constam as informações da substância (estabilidade, 

propriedades físico-químicas e reatividade), manuseamento e armazenagem, perigos, 

procedimentos em caso de derrame ou incêndio, proteção individual, eliminação e 

informação ecológica. As matérias-primas têm também associado ao lote um Boletim de 

análise que contem dados referentes aos ensaios efetuados a esse mesmo lote de modo 

a comprovar a sua qualidade. Durante a manipulação de cada FFNE devem ser registados 

todos os passos, numa ficha técnica de preparação, que deve incluir também, a 

identificação do medicamento, lote, data de preparação, todos os cálculos necessários, 

quantidade a preparar, matérias-primas (origem e lote), quantidades calculadas e as 

quantidades pesadas, a rúbrica do operador e do respetivo supervisor e todos os ensaios 

requeridos para atestar a conformidade do produto final.  

Depois de preparada a FFNE, deve-se etiquetar o recipiente de acondicionamento da 

preparação, com a identificação da forma farmacêutica, substância ativa, quantidade 

acondicionada, nome do doente, serviço para o qual se destina, data de preparação, PV, 

lote e origem. Assim, esta rotulagem permite assegurar a segurança e o controlo na 

administração da forma farmacêutica ao doente.  

Quando a preparação de FFNE acarreta elevados custos, demasiados recursos 

técnicos e humanos, ou por serem necessárias apenas esporadicamente, as FFNE são 

encomendadas a farmácias de oficina.  

Durante o meu estágio tive a oportunidade de observar a preparação de uma FFNE. 

 

 

7.2  Produção de Misturas para Nutrição Parentérica  

 

Entende-se por nutrição parentérica (NP) a administração em simultâneo ou 

exclusivamente por via intravenosa, de macronutrientes, como proteínas, lípidos e hidratos 

de carbono, e micronutrientes, nomeadamente oligoelementos e vitaminas12. 

No HSL, são utilizadas bolsas de nutrição parentérica (BNP), que variam quanto à via 

de administração e quanto aos valores nutritivos. Podem ser: 
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- De administração periférica:  

Com aporte de 1300 Kcal e com eletrólitos;  

- De administração central:  

Com aporte calórico de 1600 Kcal e com eletrólitos; 

Com aporte calórico de 1600 Kcal e sem eletrólitos; 

Com aporte calórico de 2200 Kcal e com eletrólitos; 

  

As BNP de administração periférica são usadas em caso de carência nutritiva, 

enquanto as BNP de administração central são utilizadas como substituto de alimentação. 

As BNP centrais sem eletrólitos são usadas maioritariamente na UCI, onde as carências 

eletrolíticas dos doentes, constantemente monitorizadas, são compensadas por soros. As 

BNP de 2200 Kcal são utilizadas em caso de desnutrição grave ou na preparação para 

cirurgia. As BNP de administração periférica podem ser administradas na veia central, 

devido à sua menor osmolaridade, mas o contrário não pode acontecer. Podem também 

ser preparadas BNP de raiz em casos específicos ou para neonatologia.   

A prescrição de uma BNP é realizada pelo médico ou pelo nutricionista. Nos SF do HSL 

existe um dossiê com todos os doentes que estão a realizar nutrição parentérica, com os 

dados de cada doente, folha de controlo bioquímico, protocolo de nutrição parentérica, 

cópia da prescrição e cópia da etiqueta interna das BNP (Anexo IV e V). Assim, antes da 

preparação diária das BNP, o FH verifica as análises clínicas de cada doente e valida a 

prescrição, tendo em conta os valores de referência dos volumes de cada componente a 

adicionar e o ritmo de perfusão, peso e valores analíticos, e ainda a prescrição anterior e 

imprime as etiquetas a colocar na BNP. Como estratégia de rastreamento, o lote da BNP 

é registado no verso do protocolo, na etiqueta interna e no documento que se encontra 

arquivado no respetivo dossiê. O número do lote provém de um código interno, onde são 

utilizadas as duas primeiras letras do nome próprio do doente e a última letra do apelido, 

seguida da data de preparação na forma dia-mês-ano. De modo a evitar qualquer erro, 

todos os processos, protocolos e etiquetas dos doentes com nutrição parentérica são 

revistos por um segundo FH. Também, a preparação das BNP é realizada por um FH e um 

TDT.  

 A sala de preparação de NP é constituída por uma antecâmara e uma sala com 

pressão positiva em câmara de fluxo laminar horizontal (CFLh), impedindo a contaminação 

da preparação. Todo o material que entra na sala de preparação tem que estar 

devidamente desinfetado recorrendo a clorohexidina e cetrimida. O controlo microbiológico 

da sala e da CFLh é feito uma vez por mês com meios de cultura de gelose de chocolate 

e Sabouraud colocados na CFLh e na sala. O controlo microbiológico das BNP é feito duas 

vezes por semana (geralmente terças e sextas-feiras) a partir de amostras aleatórias das 
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bolsas preparadas com meios de cultura não seletivos. No caso de preparação de bolsas 

para neonatologia o controlo é diário. 

Ao longo do meu estágio acompanhei todo este processo. Apesar de não ter participado 

na preparação propriamente dita, devido a questões de segurança, participei ativamente 

no registo das análises clinicas, na etiquetagem dos sacos e no levantamento do material 

necessário.  

 

 

7.3 Produção de fármacos citotóxicos   

 

No Hospital de Dia (HDI) os tipos de cancro mais frequentemente tratados são o cancro 

da mama, cólon, pulmão, ovário, estômago e bexiga. 

A produção de CTX ocorre na sala de preparação de citotóxicos, onde existe uma 

Câmara de Fluxo Laminar vertical (CFLv) com pressão negativa, permitindo a proteção do 

operador. Adjacente a esta, existe uma sala de apoio, onde o FH executa as suas tarefas 

e onde estão armazenados num armário todos os CTX que não necessitam de frio e alguns 

soros fisiológicos, soluções de glucose, água para preparações injetáveis, entre outros 

produtos necessários às preparações. Todos os que necessitam de frio estão 

armazenados num frigorífico na área de armazém dos SF.  

No dia anterior, o FH imprime o plano do HDI para o dia seguinte, que contem a 

identificação dos doentes, o tipo de tratamento, a cama/cadeirão e a hora a que será 

realizado o tratamento. Também no dia anterior são reunidas todas as prescrições 

médicas, com a identificação do doente, número do processo, características corporais do 

doente, tipo de tratamento (paliativo, adjuvante ou neoadjuvante), tipo de cancro, número 

de ciclos previstos e ciclo correspondente, intervalo entre os ciclos, fármacos prescritos, 

sua dose recomendada e dose pretendida para o doente, tipo de solução de diluição, e via 

e tempo de administração (Anexo VI). A partir destas prescrições e do plano o FH prepara 

e envia para o serviço toda a pré-medicação necessária de modo a ser administrada ao 

doente mal ele chegue ao serviço no dia do tratamento. Ainda no dia anterior, o FH verifica 

se a dose prescrita é a indicada, através de uma fórmula matemática (multiplicando a dose 

recomendada de CTX pela área corporal ou pela formula de Calvert, dependendo do tipo 

de CTX). O FH preenche, ainda, as etiquetas correspondentes ao tratamento para cada 

doente, com os seus dados, conservação, modo e tempo de administração, volume total e 

débito (mL/h e, ainda, com os cálculos do volume de citotóxico necessário e a concentração 

final (Anexo VII). Caso o valor da concentração final não esteja concordante com o intervalo 

de concentrações recomendado, o volume de diluição deve ser alterado.  
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No dia do tratamento, os doentes são submetidos a análises hematológicas e outros 

exames, de modo a verificar a condição do doente para a realização da sessão de 

quimioterapia, dada a estreita janela terapêutica dos CTX. Se o doente estiver numa 

condição favorável, o FH procede à dupla verificação dos cálculos efetuados e o TDT 

prepara o CTX. Se o doente não apresentar uma condição favorável, o tratamento pode 

ser alterado para uma dose diferente ou adiado. Para permitir a rastreabilidade, o FH 

regista o número de embalagens usadas, lote e laboratório, assim como o tipo de solução 

de diluição e a sua quantidade. Após a preparação do CTX, o FH verifica a solução de 

diluição utilizada, assim como o sistema de administração e se estiver correto é etiquetado, 

embalado e enviado para o serviço.  

No caso dos CTX orais, como a capecitabina, o FH calcula o número de comprimidos 

necessários para perfazer a dose prescrita e coloca num saco, com a identificação do 

doente e modo de administração. Este processo é verificado por outro FH. No ato de 

dispensa pela primeira vez ao doente também são prestados todos os esclarecimentos 

sobre os cuidados a ter e medidas não farmacológicas adotar durante o tratamento.  

O controlo microbiológico da sala de preparação e da CFLv é feito quinzenalmente, 

sendo colocadas duas placas de Petri na sala e duas na câmara, contendo gelose 

Sabouraud Gentamicina Cloranfenicol (SGC) e gelose de chocolate.  

Ao longo do meu estágio participei ativamente no preenchimento das etiquetas (apenas 

o nome e dose), na preparação da medicação para enviar para a câmara e preparação da 

pré-medicação. Dado ser um grupo de elevado risco, todas as minhas tarefas eram 

verificadas pelo FH responsável.  

 

 

7.4  Reembalagem de Formas Farmacêuticas Orais Sólidas  

 

A reembalagem de FFSO é uma mais-valia pois permite, não só uma terapêutica 

individualizada e adaptada às necessidades do doente, mas também um menor 

desperdício de recursos, com impacto económico e ambiental. 

No HSL existem dois equipamentos distintos envolvidos no processo de reembalagem: 

a Blispack® e a Medical Packaging®. A Blispack® procede ao corte do blister isolando a 

forma farmacêutica oral sólida e reembalando a mesma. A Medical Packaging® é utilizada 

quando não é possível fazer um corte adequado no blister sem comprometer a integridade 

da forma farmacêutica oral sólida ou quando é necessário um fracionamento da mesma. 

Quando não é possível o corte adequado do blister, é realizado um corte manual, e 

nova etiquetagem com a DCI (nome comercial se necessário), a dosagem, o lote e o 

fabricante e ainda o PV.  
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Sempre que se verificar o fracionamento da forma farmacêutica oral sólida o PV será 

25% do tempo restante até ao término do PV de origem. No entanto se este PV for superior 

a 6 meses, o PV da forma farmacêutica oral sólida será, no máximo, de 6 meses3.  

Todas as formas farmacêuticas reembaladas terão que conter: DCI, nome comercial, 

código de barras, dosagem, lote e fabricante, lote atribuído, PV do produto reembalado e 

data de reembalagem. Na reembalagem tem que se efetuar o registo, em impresso próprio, 

dos dados anteriormente referidos, mas também da dosagem original, PV de origem e da 

quantidade que foi reembalada. Este registo deverá ser realizado e validado por um TDT 

e todas as FFSO reembaladas devem ser verificadas de modo a garantir a sua integridade.  

 

 

8. Atividades realizadas durante o estágio 

 

O ambulatório dispensa um elevado leque de medicação aos doentes, cuja eficácia 

depende da sua correta toma. De modo a facilitar a comunicação do correto modo de 

administração, elaborei, com base no Resumo das Características do Medicamento (RCM), 

uma lista com todos os medicamentos dispensados em ambulatório, com o modo de 

administração, possíveis interações relevantes e grupo terapêutico (Anexo VIII).  

De forma a avaliar o desperdício de citotóxicos e possíveis formas de o minimizar, 

elaborei uma folha de cálculo com os valores de consumo diário, número de embalagens 

gastas, quantidade desperdiçada num mês para diversos citotóxicos e custos da 

quantidade consumida e do desperdício. 

Também, no âmbito da auditoria, ajudei na contagem de preparações realizadas no 

ano de 2017 (CTX, FFNE, NP).  

Por último, elaborei uma lista das justificações clínicas para o uso de Imunoglobulina 

Humana dispensadas nos meses de abril a maio de 2017.   
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Conclusão final  

 

O estágio em farmácia hospitalar permite-nos compreender o funcionamento dos SF 

em ambiente hospitalar, nomeadamente as suas funções mais logísticas, mas também 

revela-nos a importância que o farmacêutico tem no meio hospitalar.  

O farmacêutico tem cada vez mais, um papel ativo no tratamento dos doentes 

internados, tornando este estágio ainda mais importante.  

Estes dois meses foram dois meses de profunda aprendizagem e contacto com uma 

realidade que até agora não era por nós conhecida. Após este estágio, sou uma 

farmacêutica mais completa, com novos conhecimentos.  
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Anexos  

 

Anexo I – Kanban  

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Anexo II – Modelo nº1509 da Imprensa Nacional da Casa da Moeda, usado para Estupefacientes 

e Psicotrópicos  
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Anexo III – Modelo nº1804 da Imprensa Nacional da Casa da Moeda, usado para Hemoderivados  
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Anexo IV – Controlo bioquímico  
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Anexo V – Exemplo de protocolo de Nutrição Parentérica  
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Anexo VI – Prescrição de Citotóxicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VII – Etiqueta de citotóxico  
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Anexo VIII – Modo de administração de medicamentos dispensados em ambulatório  

 

Medicamentos orais cedidos em ambulatório  

 

Modo de administração  

 

 

 

A 

ABACAVIR Com ou sem alimentos 

ABACAVIR/LAMIVUDINA Com ou sem alimentos 

ABIRATERONA 
2h após ingestão de alimentos e não 
deve comer pelo menos durante 1h 

após toma 

ÁCIDO CLODRÓNICO 
Antes de deitar e pelo menos 2h após 

o jantar, ou de manhã em jejum 1h 
antes do pequeno almoço 

ÁCIDO OBETICÓLICO 

Com ou sem alimentos 
N.B.: se fizer resinas sequestradoras de 
ácid. biliares, tomar ácido obeticólico 4-

6h antes ou depois. 

AFATINIB 
Não comer durante 3h antes e 1h 

após toma 

ANASTROZOL À mesma hora 

ATAZANAVIR 
Com alimentos (refeição ou lanche 

substancial) 

B 

BICALUTAMIDA À mesma hora 

C 

CICLOFOSFAMIDA 
À mesma hora (preferencialmente de 

manhã) 
CIPROTERONA Após refeição 

CLORAMBUCILO 1h antes ou 3h após refeição 

COTRIMOXAZOL Após refeição 
CRIZOTINIB Com ou sem alimentos 
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D 

 

DARUNAVIR Com alimentos 

DAPSONA --- 

DEXAMETASONA --- 

DIMETILFUMARATO/FUMARATO DE 
DIMETILO Com alimentos 

DOLUTEGRAVIR Com ou sem alimentos 
N.B.: se for resistente às integrases 

– com alimentos 
DOLUTEGRAVIR/ABACAVIR/LAMIVUDINA Com ou sem alimentos 

E 
EFAVIRENZ Ao deitar, de estômago vazio 

ENTACAVIR Com ou sem alimentos 
se mudou de lamivudina para este 
p/ ineficácia terapêutica ou doença 

avançada– 2h antes ou após refeição 
EMTRICITABINA/TENOFOVIR Com alimentos 
EMTRICITABINA/RILPIVIRINA/TENOFOVIR Com alimentos 

ENZALUTAMIDA Com ou sem alimentos 

ERLOTINIB 1h antes ou 2h após a ingestão 
de alimentos 

ETAMBUTOL Depois do pequeno-almoço 
ETRAVIRINA Após refeição 

F 

FAMPRIDINA Sem alimentos 

FINGOLIMOD Com ou sem alimentos 

FOSAMPRENAVIR Com ou sem alimentos 

G 

GEFITINIB Com ou sem alimentos, à mesma 
hora 
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H 

HIDROXICARBAMIDA Com ou sem alimentos (beber 
bastante água) 

I 

IMATINIB Com refeição e um grande copo de 
água 

ISONIAZIDA 1h antes ou 2h depois de uma 
refeição 

L 

LAMIVUDINA Com ou sem alimentos 

LAMIVUDINA/ZIDOVUDINA Com ou sem alimentos 

LOPINAVIR/RITONAVIR Com alimentos 

N 

NEVIRAPINA Com ou sem alimentos 

NILUTAMIDA Evitar bebidas alcoólicas 

M 
MARAVIROC Com ou sem alimentos 

MEGESTROL --- 
MICOFENOLATO DE MOFETIL Com ou sem alimentos 

O 

OSIMERTINIB Com ou sem alimentos, à mesma 
hora 

P 

PENICILAMINA 
Pelo menos 1h antes/depois da 

refeição/outros medicamentos e 
antes de deitar 

PIRFENIDONA Com alimentos 
PIRAZINAMIDA --- 

PIRIDOXINA Às refeições 
PREDNISOLONA --- 
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*injetável        jejum    refeição  

 

 

 

 

 

 

R 

RALTEGRAVIR Com ou sem alimentos 
RIBAVIRINA Com alimentos 

RIFAMPICINA Pelo menos 30 min antes ou 2h após 
refeição 

RILPIVIRINA Com refeição 

RILUZOL À mesma hora  
(Abs diminuída com alimentos ricos em 

gordura) 
RITONAVIR Com alimentos 

S 

SAQUINAVIR Com ou após ingestão de alimentos 
SOMATROPINA* Antes de deitar 

SORAFENIB 1h antes ou 2h após a 
refeição 

T 

TAMOXIFENO À mesma hora 

TENOFOVIR Com alimentos 

TERIFLUNOMIDA Com ou sem alimentos 

TRIENTINA Pelo menos 1h antes ou 2h após as 
refeições e c/ 1h de intervalo com 
medicamento, alimento ou leite 
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