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Resumo 
 

A Farmácia Comunitária é, atual e historicamente, a área de maior relevância para 
a nossa profissão, uma vez que é a que mais nos expõe ao cidadão, e a que mais 
profissionais emprega. Desde os primórdios da nossa profissão como a conhecemos, em 
1449[1], o farmacêutico sempre procurou ir mais longe e curar através de substâncias. 

Ao longo do tempo o papel do farmacêutico comunitário foi-se alterando, 
procurando a sua adaptação à sociedade, inovação e regulamentação. Desde sempre, a 
Farmácia é um espaço de saúde e bem-estar, muitas vezes sendo a porta de contacto com 
o SNS por parte da população, realizando uma triagem que permite a diminuição da 
sobrecarga dos cuidados primários e secundários.  

Hoje, no âmbito da unidade curricular Estágio tive a oportunidade de pertencer à 
equipa da Farmácia S. Lázaro durante 4 meses. Este semestre de estágio, a maior aventura 
a nível académico por mim vivida, será descrita no presente relatório. 
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Parte 1: 

1. Farmácia S. Lázaro 

1.1 Localização:  

A Farmácia S. Lázaro (FSL) está situada na Avenida Rodrigues de Freitas nº309,             

na base de um edifício que faz esquina desta rua com a R. S. Vítor e encontra-se nestas                  

instalações desde 1994. Pela sua localização no centro do Porto, a farmácia tem acessos              

fáceis, com estações de metro (praça 24 de Agosto) e autocarro (paragem S. Lázaro) a               

curtas distâncias.  

 

1.2 Horário de Funcionamento:  

O horário de funcionamento da FSL é: 

Segunda-feira: das 8.30h às 19h 

Terça a sexta-feira: das 9.00h às 19h 

Sábado: das 8.30h às 13h 

Quando está de serviço no esquema estipulado para o concelho do Porto, a FSL              

funciona 24h, encerrando a porta e passando o atendimento a ser feito por um postigo               

presente numa das montras, das 22h até ao horário de abertura normal no dia seguinte. O                

regime de turnos consiste no revezamento das noites de serviço de farmácia não abertas              

24h. Atualmente no Porto, 104 farmácias fazem parte do revezamento, estando por noite             

abertas 2, originando assim noites de serviço de 52 em 52 dias.  

Em relação ao meu horário, como parte da equipa, trabalhava desde as 9 às 18h,               

com uma hora de almoço não fixa (alterada pelas tarefas e coordenação com o restante               

pessoal). 

 

1.3 Espaço externo: 

Exteriormente a farmácia está bem sinalizada com cruz verde e sete montras. Na             

porta, com rampa de acesso para utentes de mobilidade reduzida e carrinhos de bebé              

(cumprindo o Artigo 10.º “Acessibilidade de cidadãos portadores de deficiência” do           
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Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto) [2], tem informação relativamente ao horário             

de funcionamento e farmácias de serviço.  

Pude assistir à renovação do vinil dos vidros superiores da farmácia para um padrão              

mais claro, destacando, na minha opinião, a farmácia, que se mesclava discretamente com             

o prédio, sendo da mesma cor, de forma a respeitar a fachada da zona protegida do Porto.  

 

1.4 Espaço interno: 

No interior a FSL apresenta áreas distintas: 

·Área de atendimento ao público - espaço amplo, bem iluminado, focado no utente.             

Apresenta 4 balcões individualizados de atendimento, que vieram substituir os 3 balcões            

anteriores às obras de Dezembro, aumentando a privacidade no ato farmacêutico. 

Apresenta também uma balança e uma máquina automática de medição da pressão arterial.             

Dispõe de 3 bancos para os utentes poderem descansar e para exposição de produtos tem               

lineares, alguns expositores e uma gôndola, colocada para aumentar o fluxo de pessoas             

pelos lineares das zonas frias. Pessoalmente, impressionou-me pela positiva o espaço livre            

na zona central da farmácia que não obriga as pessoas a passar por diversas gôndolas, o                

que diminui as vendas por impulso, mas destaca os balcões, originando uma maior             

interação com o farmacêutico e acompanhamento desde a entrada do cliente na farmácia.             

Tal disposição vai de encontro à minha visão de farmácia comunitária: um espaço que mais               

do que um comércio é um local promotor da Saúde.  

·Gabinete de atendimento personalizado ao utente – local onde são realizados os            

testes de determinação de parâmetros bioquímicos, consultas do serviço de nutrição e onde             

é possível ter um atendimento mais privado com o utente sempre que necessário. 

·Zona de armazém - composto por dois módulos de gavetas onde são armazenados             

a maioria dos medicamentos e armários de apoio e reforço de stock. 

·Zona de encomendas – onde se realizam todas as funções de backoffice            

relacionadas com encomendas e devoluções. 

·Laboratório - local devidamente equipado e destinado à elaboração de          

medicamentos manipulados. 

·Zona de descanso – local destinado à pausa e refeições ligeiras. 
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·Zona de vestiário - local onde existem cacifos destinados a guardar os pertences             

pessoais da equipa da farmácia. 

·Instalações sanitárias 

·Escritório - no piso superior é o local destinado à gestão da farmácia. 

Tal organização do espaço está de acordo com o Artigo 29.º “Instalações”            

Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto [2]. 

 

1.5 Recursos Humanos:  

A equipa da FSL é composta pelos seguintes elementos: 

·Dra. Isabel Rodrigues – Directora técnica - responsável pela direcção técnica da            

farmácia, supervisiona todas as tarefas executadas pelo resto da equipa. Responsável por:            

conferência de receituário e atendimento ao público; 

·Dra. Mariana Rodrigues - farmacêutica adjunta substituta - responsável pelas          

funções da directora técnica na sua ausência e ainda: conferência e facturação de             

receituário, medição de parâmetros bioquímicos, medicamentos manipulados, compras e         

atendimento ao público; 

·Dra. Marta Mendes - farmacêutica adjunta - responsável por: conferência e           

facturação de receituário, medição de parâmetros bioquímicos, gestão de psicotrópicos e           

estupefacientes, atendimento ao público. É a pessoa responsável pela maioria das compras            

e gestão da farmácia; 

·Susana Ferreira – ajudante técnica - responsável por: medição de parâmetros           

bioquímicos, atendimento ao público e gestão de lineares e montras; 

·Graça Santos – auxiliar de limpeza e arrumação. 

 

1.6 Perfil dos Utentes:  

Na FSL os utentes apresentam perfis muito distintos e extremos, devido à mescla             

de ambientes circundantes da Farmácia. Por um lado encontram-se os clientes que vivem             

nos bairros e ruas próximos, geralmente envelhecidos, polimedicados, com pouco poder de            

compra, clientes habituais que visitam a farmácia com bastante frequência. Por outro lado             

os múltiplos ambientes de ensino circundantes, Colégio de Nossa Senhora da Esperança,            

Faculdade de Belas Artes e Creche Fofinhos, que me proporcionaram a oportunidade de             
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desenvolver capacidades no aconselhamento de produtos para todas as idades e situações,            

da gravidez à idade adulta, de maior poder de compra.  

A farmácia S. Lázaro tem ainda protocolo de fornecimento com o Lar S. Onofre,              

assim como com as Águas do Porto, trazendo utentes de classe trabalhadora e completando              

a palete geracional de utentes da farmácia. 

Por último mas não menos importante, a localização da Farmácia na Baixa do Porto              

traz consigo o turismo, sendo esses os clientes que pessoalmente, considerei mais            

desafiantes, quer pela barreira linguística, quer pela procura de produtos não           

correspondentes aos comercializados em Portugal, estimulando a pesquisa e pensamento          

“fora-da-caixa”.  

 
1.7 Sistema informático:  

O sistema informático utilizado na FSL é o Sifarma2000 da Glintt, atualmente o             

mais utilizado a nível nacional. Apesar de ter as suas limitações, como a impossibilidade              

de realizar reservas, é bastante intuitivo e um auxílio importante no atendimento, quer pelo              

acesso a informação científica dos produtos (facilitando o ato farmacêutico), quer pelo            

armazenamento de informação sobre os produtos adquiridos associados a números de           

contribuinte ou fichas de utentes. 

Este está instalado em todos os computadores, tanto dos balcões, como da zona de              

encomendas e escritório, pois compreende no seu menu, funções de tratamento de            

informação e organização da farmácia, desde encomendas, vendas, gestão de stock e            

prazos, a gestão financeira. Cada funcionário tem as suas credenciais de acesso, com             

diferentes patamares de acesso às funcionalidades do sistema, o que permite uma maior             

responsabilização pelas suas ações (vendas, devoluções, entrada de encomendas…). 

 

2. Encomendas: 

2.1 Fornecedores:  

O fornecedor preferencial da FSL é a Alliance Healthcare. A farmácia trabalha            

também com a Medicanorte (fornecedor secundário, de menor dimensão) quando o           

fornecedor preferencial não satisfaz as necessidades. Existem também encomendas que são           

realizadas diretamente aos delegados dos laboratórios, como é o caso da Johnson and             
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Johnson e GSK, encomendas estas de maiores dimensões e realizadas com menor            

frequência. 

 

2.2 Criação de encomendas: 

A FSL elabora normalmente 3 tipos de encomendas: encomenda diária (gerada pelo            

sistema informático, tendo por base os produtos vendidos, as informações de stock mínimo             

e máximo e do fornecedor preferencial do produto estipulados na ficha de cada produto)              

que é analisada, aprovada e enviada ao fornecedor via modem; encomendas manuais            

(solicitadas ao fornecedor por telefone, de acordo com a necessidade momentânea);           

encomendas instantâneas (em tudo semelhantes às manuais são executadas em qualquer           

momento mas via sistema informático, agilizando o processo quando sabemos exactamente           

o produto que pretendemos). 

 

2.3 Recepção de encomendas: 

Este processo é um processo mais ou menos sistematizado que inclui os passos: 

·Verificação do destinatário da encomenda, se é realmente a farmácia em questão –             

se não for, contacta-se o fornecedor a avisar do engano; caso seja, procede-se à verificação               

da encomenda; 

·Verificação de que todos os contentores foram entregues; 

·Selecção, no sistema informático, da encomenda que se vai recepcionar, com           

atribuição do número da factura; 

·Recepção manual de todas as embalagens, verificação da integridade das mesmas,           

e confirmação do prazo de validade (deve-se iniciar pelos produtos de frio para que possam               

ser logo arrumados evitando, assim, a quebra da cadeia de frio); 

·Verificação dos preços de custo e preço de venda ao público (PVP) de todos os               

produtos em comparação com a factura fornecida; 

·Transferência para a encomenda de outro fornecedor no caso dos produtos em            

falta; 

·Atribuição de um número sequencial em caso de recepção de benzodiazepinas ou            

psicotrópicos; 

6 



·Impressão das etiquetas dos produtos que são de marcar e etiquetagem dos            

mesmos; 

·Arrumação dos produtos nos respectivos locais. 

3. Aprovisionamento: 

A FSL aprovisiona grande parte dos seus medicamentos num sistema de gavetas            

próximo da área de atendimento ao público, por ordem alfabética, facilmente identificável            

pelas iniciais inscritas na parte exterior das gavetas. Neste módulo de gaveta subdivide os              

medicamentos por: 

·Gavetas XA - Soluções/suspensões orais (já preparadas ou de preparação          

extemporânea) guardadas em frasco; 

·Gaveta AMP - Soluções/suspensões orais em ampolas; 

·Gavetas AER– Medicamentos comercializados em dispositivos pressurizados ou        

em spray; 

·Gavetas SOL - Pós, soluções/suspensões de aplicação tópica, suspensões orais em           

saquetas; 

·Gavetas A - Cápsulas e comprimidos éticos; 

·Gavetas Y - Cápsulas e comprimidos genéricos; 

·Estante de medicamentos pagos e prontos a serem levantados; 

·Gavetas B - Preparações semi-sólidas; 

·Gaveta DM – Produtos pertencentes ao “Protocolo Diabetes” como tiras-teste,          

lancetas e agulhas para canetas de insulina; 

·Gaveta GIN – Produtos de uso ginecológico; 

·Gavetas E - Soluções apresentadas em gotas; 

·Gavetas C - Supositórios; 

·Gavetas D - Preparações injectáveis; 

·Gaveta ST – Sistemas transdérmicos. 

Na área de atendimento ao público aprovisionam-se Medicamentos Não Sujeitos a           

Receita Médica (MNSRM) de maior rotatividade, produtos de higiene oral e corporal,            

suplementos alimentares e produtos de pequena ortopedia. Dispostos em lineares das           

próprias marcas ou de acordo com alguma temática (ex.;. solares), estão as linhas de              
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produtos cosméticos e de higiene corporal trabalhados pela farmácia e a zona de             

puericultura. 

 

4. Saída de produtos: 

Existem 3 formas de os produtos saírem do stock da farmácia: pela sua venda,              

dando quebra ou por devolução. Apesar de idealmente a Farmácia procurar que aconteça a              

primeira, nem sempre nos é possível esta opção.  

 
4.1 Devolução ao fornecedor: 

A devolução de produtos aos fornecedores ocorre por variados motivos, quer           

relacionados com o doente (cliente desistiu), por problemas com o fornecedor (produto não             

pedido, embalagem danificada ou incompleta), quer por motivos internos (erro no pedido)-            

nestes casos a farmácia tem que apresentar na nota de devolução o número do documento               

de factura que lhe deu origem . Caso o motivo de devolução seja “prazo de validade” ou                 

“recolha Infarmed” não é necessário o número da fatura de entrada pois os distribuidores              

funcionam apenas como intermediários. Seja qual for a razão da devolução esta deve ser              

sempre apresentada. 

Aquando da resposta do fornecedor pode ocorrer uma de duas situações: 

·O fornecedor aceita a devolução, regularizando a situação, emitindo uma nota de            

crédito à farmácia ou trocando por produto compensatório; 

·O fornecedor não aceita a devolução, a farmácia assume o prejuízo dando o             

produto como quebra e regularizando contabilisticamente a situação. 

 

4.2 Quebras:  

Utilizadas para regularização de saídas de stock que não têm outra opção como             

produtos de uso interno (para reconstituição de suspensões, utilização em laboratório ou            

em serviços), por devoluções que saíram por prazo de validade mas não são aceites pelo               

laboratório ou por quebra ou dano acidental de embalagens. Apesar de com as quebras a               

farmácia perder dinheiro, pois é produto comprado mas não vendido, esta é a única              

oportunidade de deduzir o valor do IVA pago ao fornecedor, sendo o registo de quebras               

entregue à contabilidade.  
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4.3 Dispensa de Medicamentos e outros produtos: 

A venda de produtos em Farmácia foi-se adaptando ao longo do tempo, às             

necessidades dos utentes e do setor, assim como a constante inovação em produtos de              

venda em farmácia.  

A introdução dos genéricos e o apoio do estado dado à sua compra, a crise               

económica nacional e a abertura de espaços de comércio de produtos farmacêuticos nas             

grandes cadeias de supermercados, levou a uma diminuição em anos consecutivos das            

margens de lucro, fazendo com que muitas farmácias se aproximassem do ponto de rutura.              

Face à crise do setor, as farmácias procuraram alargar a variedade de produtos, apostando              

fortemente em áreas como a cosmética, puericultura e veterinária, que já existiam            

anteriormente, mas não eram tão trabalhadas.  

  

4.3.1 Medicamentos sujeitos a receita médica: 

Os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) são o atendimento mais           

comum na FSL, pela população envelhecida e polimedicada da zona, assim como a             

existência de clínicas perto.  

4.3.1.1 Modelos de receita: 

·Receita electrónica - receita informatizada e desmaterializada - é a que é mais             

largamente utilizada pela aplicação do Despacho n.º 2935-B/2016 de 25 de fevereiro, no             

qual a prescrição eletrónica desmaterializada (Receita sem Papel) adquiriu caráter          

obrigatório a partir de 01 de abril de 2016, para todas as entidades do Serviço Nacional de                 

Saúde (SNS);  

O utente apresenta os códigos de número de receita, código de dispensa e código de               

direito de opção, que podem ser fornecidos na consulta médica via papel e/ou sms; com               

esses códigos a farmácia consegue aceder à receita prescrita e posologia e o utente obtém               

os medicamentos que necessita podendo adquirir os restantes noutras visitas à Farmácia até             

ao fim da validade da receita.  

Estas receitas permitem ao médico prescrever todos os medicamentos que o           

paciente necessita até um máximo de 6 unidades por especialidade farmacêutica           

(medicação crónica e com 6 meses de validade) ou 2 unidades (medicação aguda e com               

validade de 30 dias). A vantagem deste sistema é o utente poder adquirir os medicamentos               
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à medida que precisa deles e em várias farmácias, situação útil no caso de medicamentos               

esgotados ou de mobilização do utente para outras zonas do país. Tal possibilidade acarreta              

uma maior responsabilidade por parte da farmácia pois possibilita um maior controlo da             

adesão à terapêutica assim como maior vigilância do estado de saúde do utente. 

·Receita informatizada – menos utilizada e maioritariamente por instituições         

privadas dado que os hospitais públicos e centros de saúde já estão dotados do primeiro               

sistema. Pode permitir a dispensa electrónica se na guia de tratamento apresentar os             

códigos de dispensa e códigos de direito de opção. 

·Receita manual – menos comum; apenas poderão ser prescritas se devidamente           

justificadas pelo médico prescritor com uma das seguintes razões: 

            a) Prescrição no domicílio 

b) Falência do sistema electrónico 

c) Profissionais com volume de prescrição igual ou inferior a 40 receitas por mês 

d) Outras situações excepcionais, de inadaptação comprovada, precedidas de         

registo e confirmação na ordem profissional respectiva. 

Uma receita médica não eletrónica tem determinados campos que devem ser           

correctamente preenchidos pelo médico prescritor, tais como: 

·Vinheta do local de prescrição, ou carimbo ou inscrição de “particular” se consulta             

privada; 

·Vinheta do médico prescritor; 

·Nome e número do utente; 

·Entidade responsável pela comparticipação dos medicamentos; 

·Medicação prescrita e respectiva quantidade (numérico e por extenso); 

·Data de prescrição; 

·Assinatura do médico prescritor; 

Existem situações - como por exemplo a apresentação de rasuras na medicação            

prescrita ou na data – sobre as quais as entidades comparticipadoras não procedem à              

comparticipação dos medicamentos prescritos. 

Relativamente ao número de embalagens prescritas, neste modelo apenas podem          

constar 4 embalagens comparticipadas até um máximo de 2 embalagens da mesma            

especialidade farmacêutica. 
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Existem alguns subsistemas de comparticipação que continuam a aceitar receitas          

manuais e que têm regras de prescrição mais flexíveis e ainda outros que utilizam um               

modelo de receita próprio que o médico deverá utilizar para o utente beneficiar da              

comparticipação dada por esses subsistemas. 

 

4.3.1.2 Dispensa de estupefacientes e psicotrópicos: 

Os estupefacientes e psicotrópicos são um conjunto de fármacos cujo circuito se            

realiza de modo ainda mais rigoroso, quando comparado aos restantes produtos do            

estabelecimento.  

A aquisição de medicamentos psicotrópicos e estupefacientes por parte da farmácia           

implica a existência de uma requisição escrita, devidamente assinada e autenticada pelo            

respectivo Director Técnico.  

No que se refere à dispensa, estes medicamentos são todos sujeitos a receita médica              

e apenas podem ser dispensados aquando da apresentação de uma receita médica especial.             

A venda deste tipo de medicamentos exige igualmente o preenchimento de certos campos             

no menu de vendas que apenas quando devidamente preenchidos permitem a finalização da             

venda. 

A venda termina com a emissão de um talão específico, que é arquivado pela              

farmacêutica responsável. 

 

4.3.2 Medicamentos não sujeitos a prescrição médica 

Os medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) por negação dos sujeitos            

a receita médica são aqueles que não constituem um risco para a saúde, se forem usados                

sem vigilância médica e que não se destinam-se a ser administrados por via parentérica.              

Por norma, estes medicamentos possuem substâncias com perfil muito baixo de interacções            

medicamentosas e de reacções adversas. 

Estes medicamentos não são comparticipados e podem ser dispensados por          

indicação médica ou farmacêutica. 
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4.3.3 Produtos cosméticos 

Por definição, um produto cosmético é “qualquer substância ou preparação destinada a ser             

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

sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com os dentes e as mucosas                 

bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, modificar o seu              

aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir os odores corporais”. Por ser uma definição                

tão abrangente, existem zonas cinzentas e produtos de definição difícil. 

Actualmente, este tipo de produtos é cada vez mais procurado pelos utentes dada a              

crescente preocupação com a saúde, bem-estar e estética. Sendo o farmacêutico cada vez mais              

solicitado para esclarecimento nesta área, torna-se de especial importância conhecer as opções            

disponíveis no mercado, assim como o modo actuação e aplicação, sendo uma tarefa especialmente              

complicada. 

O aconselhamento deve ser personalizado, de acordo com as características individuais de            

cada utente como, por exemplo: tipo de pele ou cabelo, patologias ou alergias de que o utente possa                  

padecer, medicação que esteja a tomar, idade, estilo de vida, hábitos de higiene e gosto pessoal,                

entre outros. 

A farmácia deve, ao escolher que marcas trabalhar, ter em conta as vantagens financeiras e               

comerciais oferecidas pela marca mas também os clientes esperados na farmácia. Na FSL existem              

algumas marcas com as quais não trabalhamos, a não ser que solicitadas pelo cliente, pelo seu                

elevado custo. 

 

4.3.4 Outros produtos  

Existem muitos outros produtos das mais variadas classificações com interesse no           

mercado de farmácia comunitária como os dispositivos médicos, os produtos de crianças            

(brinquedos, leites e papas), óculos de sol e graduados, fitoterápicos, produtos de uso             

veterinário e produtos dietéticos. Destaco esta última categoria, uma vez que são altamente             

recomendados não por nós, equipa farmacêutica, mas pela Nutricionista responsável pelo           

serviço de nutrição.  

Destaco também dentro dos dispositivos médicos, os produtos de ostomia, de venda            

na farmácia muito recente. Durante o meu estágio tive a oportunidade de acompanhar um              

atendimento a um utente nesta condição, aprendendo muito sobre atendimento às           

necessidades destes doentes. 
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5. Facturação: 

5.1 Marcação de preços 

Os produtos vendidos na farmácia podem ter preços de 2 origens diferentes:            

definidos pelos laboratórios ou definidos pelo comerciante. Durante o meu estágio na FSL             

tive regularmente a oportunidade de opinar sobre o preço dos produtos de venda livre,              

assim como de entender as razões para cada preços, desde questões de marketing, a compra               

com boa ou má condição ao laboratório. Um exemplo que estimo foi a baixa margem em                

fraldas e produtos de bebé como papás, que me foi explicado que serve como preço               

comparável ao das grandes superfícies, fidelizando assim os clientes à farmácia em relação             

aos supermercados. 

 

5.2 Preços de Referência 

O sistema de preços de referência abrange os medicamentos comparticipados, para           

os quais existem medicamentos genéricos autorizados comercializados e comparticipados.  

O sistema de preços de referência estabelece um valor máximo a ser            

comparticipado, correspondendo ao escalão de comparticipação, para cada conjunto de          

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

forma farmacêutica, dosagem e via de administração. 

A revisão de preços ocorre 1 vez por ano, e decorre pela comparação com os preços                

praticados nos países de referência (Espanha, França e a Itália, este ano). Este sistema              

permite a regulação dos preços a nível mundial (Portugal é país de referência para o               

Brasil), sendo no entanto um sistema contornável e inflacionável, ao abrigo de zonas             

cinzentas da legislação europeia e mundial. [3] 

 

5.2 Receituário: 

5.2.1 Conferência e correção: 

Os medicamentos devem ser dispensados com o maior cuidado; é preciso seguir as             

normas já descritas anteriormente e evitar enganos. No entanto, por vezes, a pressão do              

atendimento pode fazer com que algumas situações passem despercebidas e assim, a            
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equipa farmacêutica, de acordo com a sua disponibilidade, vai conferindo as receitas já             

facturadas relativamente a: 

·Conformidade 

·Adequação dos medicamentos dispensados 

·Facturação para o organismo comparticipador correcto 

Esta contínua verificação permite que os erros sejam rapidamente identificados e           

resolvidos. A resolução passa por, de acordo com o problema em questão, contactar o              

utente e proceder à correcção do receituário para que o utente faça a medicação correcta e                

se evitem devoluções de receituário. 

 

5.2.2 Devolução de receitas e sua resolução: 

Algumas receitas podem apresentar não conformidades que não tenham sido          

detectadas pelos farmacêuticos responsáveis pela verificação das receitas. Estas receitas          

são devolvidas pela ARS à farmácia, com a devida justificação da sua não aceitação.              

Determinados motivos de rejeição da receita, como por exemplo facturação para o            

organismo errado, podem ser corrigidas através da recolha de receitas e enviadas            

novamente no mês seguinte. 

  

6. Manipulados: 

Os medicamentos manipulados são medicamentos preparados segundo fórmulas        

magistrais ou oficinais, cuja preparação compete às farmácias ou serviços farmacêuticos           

hospitalares, sob direta responsabilidade do farmacêutico.  

As principais especialidades médicas a requisitar medicamentos manipulados são a          

pediatria e a dermatologia. Cada vez menos são requisitados medicamentos manipulados,           

pelo elevado custo destes produtos e pelo aumento de alternativas em série no mercado.  

Na FSL são realizados menos de 1 dezena de manipulados diferentes, sendo os de              

aplicação em frieiras, peladas e o creme cicatrizante os mais requisitados, pois são uma              

fórmula exclusiva da farmácia. Nas restantes situações a farmácia encaminha o pedido para             

a farmácia dos Clérigos, servindo apenas de intermediária. Apesar de inicialmente ter            

considerado esta opção peculiar, a baixa requisição de manipulados ao longo do meu             
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estágio fez-me compreender que não seria sustentável a produção de tão ínfima quantidade,             

pois as matérias primas deteriorar-se-iam até à próxima utilização.  

 

7. Serviços: 

A farmácia S. Lázaro dispõe de cartões de registo com colunas para preenchimento             

da data, hora e os diferentes parâmetros. Tal cartão mostra-se bastante útil no controlo a               

médio e longo prazo dos valores, sintetizando a informação de medições de alguns meses              

ou até anos. É também útil para o paciente levar as medições ao médico, quando este pede                 

o controlo de valores diariamente na semana pré-consulta. 

 

7.1 Parâmetros bioquímicos: 

Colesterol  e Triglicerídeos: 

Estes testes têm um custo de 2,5€ cada e procuram indicar a presença de              

substâncias gordas no sangue. Entre os dois o de maior importância é o do colesterol, pois                

existe uma elevada fatia da população que toma medicação para o combate ao colesterol,              

procurando um maior controlo dos valores.  

Os valores máximos para um indivíduo adulto saudável são de 190 mg/dl e 150              

mg/dl.  

 

Glicémia:  

Este teste é gratuito e tal como os acima indicados, realizado no gabinete de              

atendimento, com auxílio de uma picada de lanceta. Este teste permite avaliar a             

concentração de açúcar existente no sangue, despistando, prevenindo ou controlando          

Diabetes Mellitus. Este exame deve ser feito em jejum e não deverá ultrapassar valores de               

110 mg/dl para um indivíduo saudável.   

Pelo manuseamento de sangue requerido para os 3 parâmetros bioquímicos é           

necessária proteção extra (luvas) e correto descarte das lancetas e material em contacto             

com o sangue. De ressalvar que apesar da existência de valores de referência, cada caso é                

um caso, e só como o historial do utente e diálogo é que conseguimos perceber o real                 

15 



significados dos seus valores. Para permitir uma maior privacidade e foco no utente, no              

início do ano a farmácia deslocou as medições para o gabinete. 

 

7.2 Parâmetros fisiológicos: 

Tensão arterial e pulsações: 

Este serviço é o mais requisitado na farmácia e encontra-se disponível           

gratuitamente na área de atendimento ao público. Aconselhamos sempre que possível o            

repouso de 5 minutos antes da medição dos valores, para estabilização dos mesmos. De              

notar que na impossibilidade de medição pela máquina ou preferência de medição manual,             

esta última é realizada no gabinete de atendimento com estetoscópio e esfigmomanómetro.            

Em qualquer um dos casos são disponibilizados os valores ao utente, assim como o auxílio               

na interpretação dos mesmos e questões e aconselhamento derivados destes. 

 

Peso e IMC:  

Na farmácia S. Lázaro também a pesagem é gratuita, sendo a farmácia que fornece              

as moedas para introdução na máquina. A balança encontra-se na área de atendimento. Pela              

medição da altura e peso, a máquina calcula diretamente o IMC. O papel impresso traz já a                 

escala de IMC mas sempre que pedido é fornecido apoio. 

 

7.3 Teste de gravidez:  

O teste de gravidez na FSL está disponível para ser feito em casa ou na farmácia,                

sendo o segundo mais barato. Ambos funcionam à base do mesmo princípio e ambos              

obtêm resultados mais fidedignos com a primeira urina da manhã, pela maior concentração             

de hCG. Quando realizado na farmácia é fornecido à utente um copo de recolha de               

amostras para recolha da urina. Este frasco é entregue no laboratório e, respeitando as              

medidas de segurança, testado. Após interpretação, o resultado é comunicado à utente,            

assim como o devido aconselhamento, ressalvando a partir de que altura do ciclo o teste               

poderá dar positivo.  
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7.4 Consultas de nutrição:  

As consultas de nutrição são realizadas às quartas-feiras à tarde de 15 em 15 dias               

por uma nutricionista contratada pelos laboratórios Arkocápsulas, que promove a venda           

destes produtos, adequando-se às necessidades do utente. Na primeira consulta, por norma,            

é definido o novo plano a cumprir enquanto que nas seguintes são feitos apenas os ajustes,                

à medida que são necessários. 

8. Controlo de qualidade: 

8.1 Temperatura e humidade: 

Relativamente às condições de conservação dos produtos, estes têm se encontram a            

humidade relativa inferior a 60% e uma temperatura inferior a 25ºC, sendo utilizados para              

controlo termohigrómetros, com alarme e capacidade de registo. Os registos são recolhidos            

todos os meses, analisados e arquivados. 

Os medicamentos que necessitam de refrigeração são conservados em frigorífico de           

porta transparente, para evitar a abertura desnecessária do eletrodoméstico. A temperatura           

encontra-se entre os 2ºC e os 8ºC. 

 
8.2 Prazos de validade: 

Em Farmácia Comunitária os produtos respeitam o sistema de rotação FEFO (first            

expired, first out), isto é, os produtos de menor prazo de validade são dispensados              

primeiro, renovando-se assim o prazo à medida que se renova o stock. Aos serem              

arrumados os produtos devem sê-lo de forma que o que tem menor prazo de validade tenha                

acesso mais facilitado, ou seja, em cima das outras embalagens ou à frente delas. 

Por forma a colmatar falhas e para garantir a segurança dos produtos dispensados,             

todos os meses é pedido ao sistema informático que emita a lista dos medicamentos e               

outros produtos de saúde cujo prazo de validade termine daí a 2 meses. Os produtos               

apresentados na lista são separados e posteriormente devolvidos aos fornecedores          

acompanhados de nota de devolução, devidamente justificados com o motivo “fora da            

validade”. Para que as fichas de produto fiquem com os prazos de validade actualizados,              

procede-se da seguinte forma: 
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·Se existem embalagens na farmácia – coloca-se o prazo de validade menor 

·Se não existem embalagens na farmácia – apaga-se o prazo de validade para que na               

próxima recepção se coloque o prazo de validade actualizado. 

 

9. Reciclagem e proteção do ambiente: 

9.1 Valormed:  

A Valormed é uma entidade sem fins lucrativos, encarregue da gestão dos            

medicamentos fora de prazo de validade ou já abertos, entregues pelos doentes às             

farmácias. Tal organismo facilita uma correta eliminação de substâncias com grande           

potencial para causar problemas ambientais e de saúde públicas [4].  

Em termos práticos, os medicamentos entregues na farmácia são colocados em           

recipientes de cartão próprios para o seu armazenamento. Durante o meu estágio tive a              

oportunidade de assistir à transição entre os contentores cuja pesagem era necessária, e os              

de nova geração, com código de barras identificativo, sem necessidade de pesagem. Depois             

de cheio e registada a sua saída no Sifarma2000, o recipiente é fechado e recolhido pelo                

fornecedor principal. 

 
9.2 Radiografias: 

Todos os anos a ANF organiza uma campanha de recolha de radiografias na             

farmácia, que são entregues à Amnistia Internacional (AMI) e vendidas a purificadores de             

metais. Já contando com esta campanha, a farmácia recolhe radiografias ao longo do ano. 
 
9.3 Outros projetos: 

Pela nossa localização perto da Faculdade de Belas Artes, esporadicamente          

realizamos a recolha de embalagens de medicamentos vazias (sem blister), tampas ou            

outros materiais requisitados, contribuindo não só para a reciclagem destes produtos mas            

também para a preservação de laços com a comunidade que nos integra.  
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10. Farmacovigilância: 

“As farmácias colaboram com o INFARMED - Autoridade Nacional do          

Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. (INFARMED), na identificação, quantificação,           

avaliação e prevenção dos riscos do uso de medicamentos, uma vez comercializados,            

permitindo o seguimento das suas possíveis reacções adversas.” - Artigo 7.º, “Dever de             

farmacovigilância”, do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto[2]. 

Como espaço de elevado contacto com o paciente, tal atividade, de promoção de             

saúde pública é realizada inerentemente por procura do utente e/ou comunicação conduzida            

por parte do farmacêutico.  

Na necessidade de notificação do Infarmed, o profissional de saúde tem ao seu             

dispôr o portal RAM (reações adversas a medicamentos) ou poderá preencher uma ficha de              

notificação específica, em ambos os casos é necessária a descrição da reação adversa, dos              

medicamentos suspeitos, outras medicações e dados do doente. Ao longo do meu estágio             

não tive a oportunidade de contactar com tal procedimento. 

11. Experiência pessoal:  

A minha experiência na FSL foi extremamente positiva, aprendi muito com todas            

as integrantes da farmácia e senti-me acolhida e parte do esquema. Para além de me               

ensinarem e orientarem sempre que precisei ou quis, deram-me responsabilidade e           

confiaram em mim, contando comigo como qualquer outra funcionária.  

Foram 4 meses intensos, dos quais sinto que retirei muito conhecimento, talvez 5%             

do que ainda poderia obter, caso a minha estadia fosse mais prolongada. O atendimento ao               

público foi uma vertente muito curiosa e graças à população abrangente da farmácia,             

desmistificou ideias preconceituosas que possuía, como o desrespeito pela profissão por           

parte do utente, situação que não verifiquei na farmácia, mesmo sendo estagiária. 

Foi um estágio que alterou muito a minha visão da farmácia, percebi que apesar de               

ser um mundo competitivo e complicado, está presente o bom-senso, a humildade e o              

genuíno interesse pelo utente. Considero esta farmácia um exemplo para mim, do que mais              

humano existe no setor e de como o altruísmo não necessita de ser descartado nos               

negócios. 
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Parte 2: 

Tema I: Obstipação, reeducação da comunidade: 

1. Contextualização:  

Na segunda parte deste relatório decidi abordar o tema: “Obstipação, reeducação da            

comunidade” tendo em conta que considero o assunto oportuno, atual e de elevada             

importância. Este tema despertou o meu interesse pois quando comecei o meu            

atendimento, um dos medicamentos mais requisitados na farmácia para esta condição           

encontrava-se esgotado, e deparei-me inicialmente com o desconhecimento que tinha nessa           

área e muitas vezes com resistência por parte do utente a outras medidas. Após frequentar               

uma formação, por coincidência, sobre o assunto, descobri novas soluções e problemas que             

desconhecia e que achei relevantes transmitir à comunidade. Ainda em relação ao mesmo             

tema, e a título de curiosidade pessoal, realizei um inquérito de prevalência, hábitos             

alimentares, de sono e exercício. 

 

2. Prevalência: 

Não se sabe ao certo que percentagem da população mundial é atualmente afetada             

por este problema. Alguns estudos reportam mais de um quarto da população de alguns              

países, outros menos de 10%. Tais inconsistências devem-se também a diferenças culturais            

e de hábitos de vida que se refletem em comportamentos e fatores de risco ou proteção. Em                 

média aproximadamente 20% das pessoas em países desenvolvidos reportam obstipação,          

tais valores podem ser explicados pela utilização de loiça sanitária inadequada, diminuição            

da ingestão de alimentos com fibra e elevada exposição a stress e horários desregulados e               

apertados, fatores de risco mais comuns na América do Norte e Europa. 

O sexo feminino está mais associado a esta condição, disparidade normalmente           

justificada por fatores hormonais, pelo efeito da progesterona e destruição de músculos            

pélvicos no parto. Em geral indivíduos de menor patamar social, económico e educativo             

têm maior tendência a sofrer de obstipação. A prevalência aumenta também com a idade              

20 



(muitas vezes associada também a aumento da toma de medicamentos e menor atividade             

física). 

 

3. Definição:  

A obstipação, commumente conhecida como “prisão de ventre”, é um distúrbio           

gastrointestinal comum e caracteriza-se pelo esforço, desconforto e/ou sensação de          

defecação incompleta, assim como, por vezes, fezes duras, cólicas e distensão abdominal.  

A obstipação é um sintoma, não uma doença, de prevalência variável e que pode              

ser classificada como crónica quando se estende por mais de 6 meses, sendo geralmente a               

mais tratada por maior número de queixas do doente.  

Quanto à sua etiologia a obstipação pode ser primária, tendo origem nas funções             

base do intestino, ou secundária, se derivada de outros problemas médicos [6].  

A secundária pode ter origem idiopática, em distúrbios gastrointestinais, como          

tumores, doença de chagas, prolapso retal, …; alterações ou doenças hormonais; doenças            

metabólicas (diabetes, hipertiroidismo, hipercalcemia…); doenças do foro psicológico,        

como depressão e ansiedade; desidratação; doenças neurológicas ou ainda determinadas          

medicações.  

A obstipação primária por sua vez pode ser de trânsito normal, de trânsito lento ou               

disfunção anoretal. 

.Obstipação de trânsito regular: a forma mais comum. apesar de as fezes passarem a              

ritmo normal pelo cólon e a frequência de evacuação ser normal, os doentes sentem-se              

obstipados, com dores abdominais, dificuldade de evacuação, desconforto e fezes duras.           

Alguns destes são afetados por Síndrome do Intestino Irritado.  

.Obstipação de trânsito lento: metade dos pacientes resistentes a tratamento com           

fibras sofrem deste tipo. Caracteriza-se por deficiência da motilidade propulsora no cólon e             

diminuição das respostas intestinais após refeição ou ao acordar, mantendo no entanto, a             

atividade intestinal diurna. 

.Distúrbios na defecação: problemas na expulsão das fezes do reto. pode dever-se a             

uma deficiente contração retal, contração anal paradoxa, relaxamento anal inadequado ou a            

anormalidades estruturais incluindo: prolapsos, hérnias e disfunção da parede pélvica.  
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4. Diagnóstico: 

O diagnóstico desta condição é feito normalmente por alerta dado pelo paciente,            

que procura o alívio do desconforto por ela causado. [7] 

Os Critérios de Roma III foram criados em 2006 de forma a sistematizar e              

uniformizar a classificação de distúrbios funcionais gastroenterológicos, esclarecendo quer         

a população, quer a comunidade científica. Pela sua organização simples, permite que a             

descrição do utente facilite o diagnóstico dos diferentes síndromes. Os distúrbios           

gastrointestinais estão divididos por região anatómica, em 6 classes, estando a obstipação            

inserida no grupo intestinal[5].  

Os critérios de Roma III para a obstipação funcional são: 

“1. Tem que conter dois ou mais dos seguintes: 

● Esforço durante pelo menos 25% das defecações 

● Fezes duras em pelo menos 25% das defecações 

● Sensação de evacuação incompleta em pelo menos 25% das defecações 

● Sensação de obstrução/bloqueio anorretal em pelo menos 25% das defecações 

● Manobras manuais para facilitar em pelo menos 25% das defecações 

● Menos de três defecações por semana. 

2. Rara ocorrência de fezes soltas sem o auxílio de laxantes. 

3. Critérios insuficientes para suspeita de síndrome de cólon irritável.” 

Estes critérios têm de ser cumpridos nos últimos 3 meses pelo menos, com início de               

sintomas no mínimo há seis meses. 

Uma ferramenta no auxílio da interpretação de sintomas é a escala de fezes de              

Bristol. Esta auxilia os pacientes na identificação da consistência das suas fezes, tornando a              

avaliação do paciente mais fidedigna e menos subjetiva. A escala de Bristol divide as fezes               

em 7 tipos, considerando a sua consistência, sendo o tipo 1 o de maior dureza e o 7 o de                    

menor. Idealmente um indivíduo de trânsito intestinal normal considera-se no tipo 3 ou 4.  
                                                              Tabela 1- Escala de Bristol 
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Outros fatores importantes a avaliar na deteção de obstipação bem como das suas             

causas são o historial médico, medicação utilizada, existência de doenças do foro psíquico,             

o estilo de vida do paciente, alimentação, ingestão de fluidos, análises sanguíneas e exames              

físicos. De relembrar que na presença de fatores alarmantes, poderão ser necessários mais             

exames específicos e tratamento adequados à causa. Ao longo deste relatório procuro no             

entanto responder à obstipação crónica idiopática. 

Como fatores de risco foram encontradas associações com aumento da idade,           

existência de depressão, sedentarismo, baixo consumo de fibras, género feminino [8] e            

polimedicação. 

 
5. Tratamento: 

A classificação de obstipação crónica, devido ao seu diagnóstico baseado em           

sintomas, ao invés da etiologia, leva à inclusão de diferentes causas, e doenças na sua               

definição. Assim, compreende-se a dificuldade em encontrar um tratamento uniforme e que            

resulte para a maioria dos doentes. Atualmente utiliza-se o modelo de tratamento em             

“cascata”, defendida pela World Gastroenterology Organization e aceite geralmente pelos          

profissionais de saúde. Apesar de existirem variações de autor para autor, existem            

características comuns a todas elas. 

Após avaliação física do paciente e do seu historial, procura-se eliminar causas            

externas, nomeadamente, proceder a alterações da medicação.  

 

5.1 Substituição de fármacos indutores de obstipação: 

Existem atualmente vários medicamentos que podem causar obstipação, muitas         

vezes classes de utilização crónica, não sendo muitas vezes possível a sua substituição,             

redução ou paragem da toma.  

As classes mais associadas a este problema são analgésicos: opióides e AINEs;            

drogas anticolinérgicas: antipsicóticos, antidepressivos tricíclicos, antiparkinsónicos e       

anti-histamínicos H1; anticonvulsivantes; fármacos de quimioterapia; anti-hipertensores e        

muitos outros.  

É necessário alertar, sem alarmar, o paciente em relação a tais situações, e procurar              

a sua substituição junto do médico se este problema se verificar. Em caso de não ser                

permitida a alteração da sua prescrição, procurar minimizar os seus efeitos. 
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5.2 Esquema genérico de atuação: 

Apesar de a resolução da obstipação não ser possível da mesma forma para todos os               

pacientes, existe algum acordo em relação ao procedimento nestes casos. Este esquema foi             

realizado pela experiência de profissionais da área, mas há no entanto autores que             

discordam em certos pontos, assim como falta de evidência que suporte tais conclusões.  

Destaco também a existência de alternativas não incluídas no esquema, como os            

probióticos, por serem muitas vezes pouco consideradas. 

 

5.3 Medidas não farmacológicas:  

As medidas não farmacológicas são a primeira linha de resposta, pela facilidade de             

aplicação, baixo custo e promoção do uso responsável e racional de medicação. Apesar da              

apresentação de poucos estudos de efetividade, são respostas utilizadas não só para            

tratamento mas também em prevenção, promovendo a melhoria de saúde e funcionando            

como fatores de proteção. 

Hidratação: A hidratação permite o amolecimento das fezes, permitindo aumentar a           

facilidade de excreção. Parte dos laxantes existentes no mercado são utilizados de forma a              

hidratar as fezes. Um maior aporte de água (acima de 1,5-2L por dia) permite ao organismo                

uma alteração do equilíbrio osmótico. Para além disso permite um melhor funcionamento            

dos rins e sistema circulatório. 

 

Fibras: O consumo de fibras não absorvíveis promove o aumento do peso das fezes              

e da velocidade do trânsito intestinal pela maior retenção de água no intestino. Estudos              

indicam que o consumo de fibras está apenas indicado na obstipação de trânsito regular,              

uma vez que não demonstrou resultados significativos nas outras 2 classes. 
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A quantidade de fibras recomendada por dia é em média entre 25 e 35 gramas, que                

podem ser obtidas através do consumo de farelo, feijão, brócolos e maças. Pela             

possibilidade de criarem flatulência e inchaço, a sua dose deve ser ajustada gradualmente,             

de forma crescente. Mais uma vez reforço que o consumo de fibras sem a presença de água                 

não é eficaz. 

  

Exercício físico e stress: O exercício físico de forma regular ativa a musculatura             

gastrointestinal, aumentando a rapidez do trânsito intestinal. Estudos demonstram a          

eficácia do combate à prisão de ventre pelo aumento da carga de exercício físico.  

A redução de níveis de stress e melhoria dos horários de sono, tornando-os mais              

constantes, são também medidas a adotar. 

 

Reeducação do intestino e paciente: É necessário reforçar comportamentos de casa           

de banho saudáveis. A correta postura na sanita inclui uma ligeira inclinação do tronco ou               

idealmente a aquisição de um suporte para os pés adequado, auxiliando à criação de um               

ângulo de aproximadamente 35º, ao invés dos comuns 90º). É necessário também            

reconhecer as necessidades do nosso corpo, tentando estabelecer rotinas de idas à casa de              

banho, com tempo, e evitar adiar quando o corpo pede. Por ser um assunto considerado               

muitas vezes tabu, provoca desconforto ao utente a sua discussão, cabe ao farmacêutico a              

condução da conversa, com a devida discrição e tato, inerentes ao ato farmacêutico.  

 

5.4 Medicação: 

5.4.1 Laxantes: 

A medicação utilizada para o alívio da obstipação pertence a uma classe de             

medicamentos denominada de laxantes. estes, dependendo do seu mecanismo de ação,           

classificam-se em diferentes categorias. 

 

Expansores do volume fecal: São polissacarídeos ou derivados de celulose quer de            

origem natural, quer sintética. O seu mecanismo de ação consiste na absorção de água e               

aumento do conteúdo fecal, aumentando assim a frequência das dejecções e amolecendo as             

fezes. Um dos efeitos secundários mais comuns desta classe deve-se a algumas destas             
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substâncias sofrerem fermentação no intestino, levando à formação de gás e consequente            

inchaço e mau-estar. 

Na dispensa destes laxantes é necessário reforçar a importância da hidratação, pois            

o seu mecanismo de ação é dependente desta, assim como referir que o seu efeito pode                

demorar a ser notado, geralmente até 3 dias. A sua toma deve ser separada temporalmente               

de outros minerais e fármacos, pois dificulta a absorção destes. 

Por norma estes suplementos só demonstram resultados em indivíduos cuja dieta           

seja deficiente em fibras. O aumento do aporte de fibras também não se demonstra              

benéfico em pacientes com trânsito intestinal lento ou disfunção anoretal.  

Ex: Psyllium, metilcelulose, farelo, carboximetilcelulose.  

 

Osmóticos: Estes laxantes criam um gradiente osmótico no lúmen intestinal pois           

são substâncias não absorvidas no intestino que provocam um aumento da quantidade de             

água no intestino por este se tornar um meio hipertónico. A maior desvantagem da              

utilização destes laxantes é a alteração do equilíbrio eletrolítico do organismo pela perda de              

água, aumentando o stress dos rins. Como tal não são adequados a pessoas com              

insuficiência renal e é aconselhada a toma de no mínimo 2 litros de água. Laxantes salinos                

não podem ser usados diariamente, nem em crianças com menos de 6 anos 

Ex: polietilenoglicol (PEG), lactulose, laxantes salinos como o leite de magnésio. 

 

Emolientes: Amolecem as fezes e diminuem a tensão superficial por revestirem a            

parede do intestino. É a classe menos utilizada. Estudos realizados indicam que comparado             

com psyllium, o docusato de sódio apresenta menos efeitos secundários, no entanto            

apresenta também menor eficácia. São aconselhados em doentes em pós-cirurgia          

abdominal, de forma a evitar esforço na defecação.  

Ex: parafina líquida, glicerina, docusato de cálcio ou sódio 

 

Estimulantes: Os laxantes estimulantes ou de contacto atuam no transporte          

eletrolítico, aumentando o peristaltismo intestinal pelos efeitos causados nas células          

epiteliais, nervosas e musculares. Este mecanismo de ação origina por vezes desequilíbrio            

eletrolítico, desconforto abdominal e até hepatotoxicidade.  
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Laxantes com Sene e Cáscara Sagrada na sua composição foram associados a            

Melanose do cólon, cujo nome provém do seu aspeto de acumulação do melanina no colón,               

mas é na verdade a apoptose de células locais. A Melanose Coli está associada ao aumento                

do risco de tumores coloretais. Devido aos riscos associados a esta classe de laxantes, não               

são considerados tratamento de primeira linha para a obstipação crónica.  

Ex: Bisacodil, Sene e Cáscara Sagrada.  

 

5.4.2 Enemas e supositórios:  

Estas formulações atuam de formas diferentes dependendo dos seus constituintes.          

Enemas de sabão atuam por causar irritação da musculatura, não sendo aconselhados por             

aumentarem o risco de colite. Os enemas à base de água aumentam o volume das fezes e os                  

enemas de óleos vegetais funcionam como lubrificantes. Existem ainda supositórios de           

bisacodil e de glicerina. 

 

5.4.3 Novos fármacos: 

Prucalopride: é um agente procinético, estimulante direto da motilidade intestinal          

por ser um agonista seletivo dos receptores de serotonina 5-HT4. Um dos principais             

efeitos secundários são as cefaleias, mais comuns no início do tratamento, estando            

atualmente em fase 2 um derivado desta substância, o Naronapride, que não ultrapassa a              

BHE, podendo diminuir as cefaleias. Atualmente é já comercializado na Europa, mas ainda             

não em Portugal. [9,10]  

 

Lubiprostona: é um agente secretor, constituído por um ácido gordo bicíclico,           

derivado da prostaglandina E, ativador de canais de cloro seletivo. Atua no canal ClC-2,              

que é uma proteína transmembranar seletiva para Cl-, e tem distribuição por todo o trato               

gastrointestinal incluindo a membrana apical do intestino. A lubiprostona estimula a           

libertação de líquidos, aumenta assim a fluidez das fezes e promove a melhoria do trânsito               

intestinal. [11] 

Atua de forma local, sendo metabolizado no intestino por via microssomal e            

estudos indicam a sua eficácia a 24 µg por dia numa posologia de 2x ao dia. O efeito                  

secundário mais comum são as náuseas, efeito que pode ser reduzido quando tomado às              

refeições. Tal como o Prucalopride ainda não é comercializado em Portugal. 

27 



 

Linaclotida: é um péptido sintético, sendo também um agente secretor, que atua por             

ligação ao recetor guanilciclase-C do lúmen intestinal e provocando um aumento de            

guanosina monofosfato cíclica. A nível intracelular o seu aumento reduz a actividade da             

fibra nociceptiva, diminuindo a dor abdominal. A nível extracelular provoca secreção de            

fluídos, auxiliando no trânsito intestinal.  

Atualmente está aprovada em Portugal mas apenas para o Síndrome do Intestino            

Irritável. Para a obstipação não se encontra ainda aprovada em nenhum país da Europa. 

 
5.4.4 Probióticos:  

São microorganismos vivos, administrados, geralmente por via oral, que se          

reproduzem e desenvolvem, trabalhando em simbiose com o organismo humano. Estudos           

demonstram o aumento da frequência de evacuação assim como o aumento da consistência             

das fezes pois os probióticos podem atuar por 3 mecanismos:  

.Alteração do microbioma intestinal, pela competição com a flora existente no           

intestino. 

.Alteração da motilidade intestinal por ação de metabolitos dos probióticos. 

.Produção de ácido lático que provoca diminuição do pH intestinal, e aumenta o             

peristaltismo do cólon.  

São aconselhados na regulação intestinal a longo prazo, mas não apresentam           

benefícios no tratamento de obstipação aguda, devido ao seu lento início de ação, na ordem               

das semanas.[13] 

 
5.5 Biofeedback:  

A terapia de biofeedback é utilizada para correção de comportamentos no processo            

de defecação e é utilizado quando o paciente sofre de defecação dissinérgica, isto é,              

contração da musculatura da pélvis, ao invés do relaxamento, prevenindo a correta e             

completa defecação.  

Esta terapia consiste na autoconsciência do movimento muscular, elucidando o          

paciente do movimento correto, desenvolvimento da musculatura e alteração de          

comportamento por tentativa-erro, devidamente acompanhada de um profissional [14,15].  
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5.6 Cirurgia:  

A cirurgia é a última opção do paciente, sendo apenas utilizada em casos de              

severidade extrema. Existem diferentes opções cirúrgicas, como a abertura de estoma ou            

implantação de neuroestimuladores, sendo necessária uma profunda avaliação do caso          

clínico, da causa dos problemas obstipantes e das contraindicações da cirurgia [16]. 

 

6. Casos especiais: 

Em algumas situações é necessária a aplicação de linhas de tratamento diferentes,            

quer por limitações do paciente, quer por contraindicação do tratamento. 

Criança: medidas não farmacológicas, evitar o consumo de leite. Tratamento com           

probióticos para melhoria a longo prazo ou utilização de um agente emoliente de forma              

regular para evitar recaídas. 

Gravidez: medidas não farmacológicas e expansores de volume na gravidez. O uso de             

estimulantes é fortemente desaconselhado.  

Aleitamento: expansores de volume e lactulose no aleitamento (pois não são excretados no             

leite ao contrário de outros compostos como o sene).  

Doentes terminais: utilização de laxantes profilaticamente, se as fezes forem duras           

devem-se utilizar estimulantes ou emolientes, se as fezes forem moles apenas são            

aconselhados os estimulantes.  

Idoso: Medidas não farmacológicas e atenção especial à polimedicação, sendo muitas           

vezes a alteração de um fármaco o suficiente. Especial atenção a problemas como             

insuficiência renal, mais comuns nesta faixa etária. Se apresentam mobilidade reduzida           

deve-se optar por laxantes osmóticos e de contacto. Não são aconselhados laxantes            

expansores, pelo aumento do desconforto do doente, bem como menor eficácia. 

Viajante: Deve-se geralmente à alteração da dieta. É aconselhada a toma de probióticos,             

auxiliando na prevenção não só de obstipação mas também de diarreia. O mais             

aconselhado entre os laxantes são os osmóticos. 

 
7. Aplicação na Farmácia: 

Na Farmácia S. Lázaro iniciei a exploração deste tema pela realização de inquéritos             

ao balcão, em formulário online, preenchido por mim com a informação dada pelo utente e               

por preenchimento manual por parte destes. No entanto, os resultados deste processo não             
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foram os esperados, uma vez que a necessidade de atendimento de outros clientes ou a não                

disponibilidade por parte destes, impossibilitou a recolha de uma amostra significativa. Em            

retrospectiva, tal problema poderia ser contornado aumentando o período de          

preenchimento destes e/ou pedindo a contribuição da restante equipa. Pelo diminuído           

número de respostas e pobre formulação destas, não realizei a análise estatística dos             

resultados. 

A comunicação do tema foi feita via oral e visual. Pelo perfil de doentes existentes               

na FSL e pela experiência anterior com folhetos e panfletos pertencentes a laboratórios,             

fornecedores e ANF, conclui que tal método não seria o mais adequado à transmissão de               

informação. Decidi então, suportada pela equipa da farmácia, colocar um expositor,           

destacando a informação, aumentando a interatividade e facilitando a percepção. Para tal            

foi benéfico o espaço livre na farmácia, que por não se encontrar sobrelotada de produtos e                

destaques, permitiu a que o tema sobressaísse.  

A escolha e o destaque de alguma informação em detrimento de outra deveu-se à              

sua relevância no ambiente de farmácia comunitária e facilitando a sua compreensão pelo             

cidadão comum. Sendo assim, questões como as causas e alguns tratamentos , não foram              

abordados, encontrando-me no entanto disposta a fornecer mais informação, caso          

inquirida. 

Uma das ideias por detrás da exposição de diversos produtos foi destacar a             

importância do ato farmacêutico, uma vez que se reforça a ideia de que o atendimento e                

aconselhamento farmacêuticos, prezam pela individualidade e pelo conhecimento a fundo          

do assunto. Tal ideia surgiu da minha revolta face a supermercados, que expõe os produtos               

mas não têm a capacidade de aconselhar, acabando o utente por levar aqueles cujo nome               

reconhece, sem ser alertado para as suas contraindicações ou alternativas mais adequadas.            

Assim a exposição pouco catalogada de produtos indicados para o efeito na gôndola, na              

maior variedade possível provoca a necessidade de aconselhamento e a dignificação do            

papel do farmacêutico. 
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7.1 Comentários e críticas 
 

Apesar de no geral ter achado que foi um projeto de sucesso pela reação dos utentes                

e interesse na questão, senti que houve alguns entraves a uma comunicação eficiente do              

assunto, nomeadamente: 

.A impossibilidade de me encontrar sempre presente perto da gôndola, de forma a             

abordar o assunto, provocou uma perda de interesse no assunto em alguns utentes ou uma               

inibição de inquirir o corpo farmacêutico em relação às suas dúvidas, mesmo com o cartaz               

de incentivo (em anexo). Tendo em conta que grande parte da informação foi projetada              

com vista à comunicação oral, existiu omissão de informação importante. 

.A simplificação da informação, situação que fiz questão que acontecesse, trouxe           

também algumas limitações como a carência de informação. Tal poderia ser resolvido com             

a adição de um panfleto, mais detalhado. 

.A distribuição de informação pela farmácia, com o objetivo de dinamizar a            

iniciativa e de criar maior interatividade do projeto, resultou na existência de utentes que              

não adquiriram toda a informação que tencionava transmitir. Para tentar emendar tal            

problema, optei pela impressão de cartazes repetidos. 

.A proximidade dos cartazes no balcão foi um catalisador da abordagem do utente             

ao assunto, pois para além de relembrar o assunto, permitiu uma diminuição da inibição do               

utente, sendo dos pontos mais positivos a destacar do projeto. 

A título pessoal considerei este projeto algo de suma importância, principalmente           

em termos de desenvolvimento como profissional, pois relembrou-me a importância de um            

planeamento mais pragmático e da constante necessidade de adaptação e alteração do            

plano inicial.  

Em relação à importância deste para a farmácia, sinto que o objetivo de destaque do               

aconselhamento farmacêutico foi cumprido mas o de informação ao utente ficou aquém            

das minhas expectativas.  
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Tema II: Desparasitação animal 

1. Contextualização: 

Com a melhoria das condições financeiras e desenvolvimento e inovação constante           

da ciência, cada vez mais a farmácia procura apostar em novos serviços e produtos,              

estendendo o conceito de Farmácia, não só à saúde e bem-estar humano, como também à               

dos demais seres que nos rodeiam.  

Ao longo do meu estágio deparei-me com questões relacionadas com o bem-estar            

animal que senti que não tínhamos resposta, quer em termos de produto, quer em termos de                

aconselhamento. 

Iniciamos na FSL, este mês de Julho o desenvolvimento dos artigos de uso             

veterinário por parceria com a empresa Espaço Animal. Deste projecto surgiram novas            

necessidades na farmácia, nomeadamente o esclarecimento do pessoal em relação aos           

novos produtos. 

A desparasitação animal é atualmente, o tema em que somos mais inquiridas, quer             

pela chegada do Verão e consequente aumento de parasitas, quer por serem os produtos              

mais vendidos para animais na farmácia. 

Durante este relatório irei trabalhar muito com soluções/tratamentos por marca, ao           

invés de DCI, pois o objetivo deste tema é a formação interna, sendo esta mais eficaz                

referindo os produtos com os quais estamos a iniciar trabalho. Produtos existentes na             

farmácia antes da introdução do projeto Espaço Animal serão referidos por DCI.  

 

2. Parasitas externos:  

Os parasitas externos são aqueles dos quais mais nos lembramos e que pela             

sintomatologia visível e incomodativa mais tratamos.  

 

2.1 Pulgas:  

A pulga é um parasita externo, existente permanentemente nos animais e que pode             

atacar o ser humano. Alimenta-se de sangue, penetrando a pele do seu hóspede para o               
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obter, picando em média 10x ao dia, podendo levar à transmissão de doenças. Apenas 1%               

das pulgas se encontra no estado adulto e até 5% se encontram no animal.  

O seu ciclo de vida tem duração variável, entre 12 a 174 dias, dependendo da               

humidade e temperatura do ambiente. A elevada resistência dos ovos permite que estes se              

espalhem pela casa, tornando-se num ciclo. Na fase larvar, as pulgas evitam a exposição à               

luz solar e procuram a proximidade do chão, alojando-se em rodapés ou por baixo de sofás                

e outros móveis.  

A pulga é responsável pela dermatite alérgica da pulga, o problema dermatológico            

mais comum no mundo veterinário. Durante a refeição da pulga, esta liberta saliva que              

contém anticoagulantes, amino-ácidos, compostos aromáticos e outras substâncias. No cão          

provocam irritação, comichão e prurido, que se desenvolve para alopécia local e escaras se              

não tratadas [17].  

 
2.2 Piolhos: 

Os piolhos que infestam os animais são diferentes dos que parasitam o Homem, não              

havendo transmissão entre os humanos e animais, Por norma só sobrevivem 48h longe do              

hóspede, tornando a resolução dos seus surtos mais fácil. O Felicola subrostratus afeta             

normalmente os gatos enquanto que o Heterodoxus spiniger e o Trichodectes canis atacam             

o cão.  

Geralmente só se encontram em animais doentes, com uma alimentação pobre,           

crias ou animais velhos. 

 

2.3 Carraças:  

As carraças são vetores comuns de doenças parasitárias, bacterianas e virais,           

espalhando-as no processo da sua alimentação, por picada e recolha de sangue do hóspede.              

Tal como as pulgas, as carraças vivem grande parte do seu ciclo de vida no ambiente,                

sendo mais uma vez importante a correta desinfestação do ambiente.  

As carraças podem reservar sangue de refeições anteriores e alimentar-se dele           

durante meses ou anos, tornando-as mais resistentes. Em Portugal as 3 espécies mais             

comuns de um ramo de 800 conhecidas são: Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor           

reticulatus e Ixodes ricinus. 
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Neste parasita é também necessário destacar que caso sejam incorretamente          

retiradas do animal, quando presas, as suas peças bucais podem permanecer na pele,             

originando granulomas. Encontram-se normalmente em zonas do animal com pele menos           

grossa como ao redor das órbitas, colo e orelhas [18]. 

 
2.4 Ácaros:  

Animais que se acomodam nas fibras de carpetes, almofadas, peluches, colchas e            

colchões. Alimentam-se de células mortas de pele. São comummente responsáveis por           

alergias, pois facilmente ingerimos os seus excrementos e restos, que funcionam como            

alergenos no nosso corpo. 

Para além de alergias são também responsáveis pela Sarna., sendo que diferentes            

espécies de carraça provocam esta doença em diferentes animais e diferentes localizações            

do corpo. 

Os ácaros alojam-se na orelha dos gatos, só em infestações mais graves se             

estendem por zonas como o colo, focinho e cauda. Apesar de não se alimentarem de               

sangue, a sua saliva provoca prurido. São responsáveis pela maioria das otites em gatos              

[19]. 

 
2.5 Flebótomos:  

Os flebótomos são mosquitos de pequena dimensão, sendo transmissores de de           

Leishmania, endémica em Portugal devido às alterações climatéricas. Estes mosquitos          

encontram-se no ambiente de Março a Novembro e afeta sobretudo cães, reservatório do             

parasita. Os sinais e sintomas podem demorar meses até serem visíveis, sendo : úlceras,              

perda de peso, alopécia, linfadenopatia e insuficiência renal, conduzindo, se não tratada, à             

morte[20]. 

 

3. Parasitas internos: 

Os parasitas internos habitam no trato gastrointestinal do animal e a sintomatologia 

por eles causada pode variar bastante em intensidade.  
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3.1 Toxoplasma:  

Parasita cujo reservatório é o gato, que pode provocar toxoplasmose a grávidas e             

imunodeprimidos. É endémico em Portugal e é transmitido para os felídeos via oral,             

entrando na corrente sanguínea e alojando-se em músculos e no sistema nervoso.  

Os sintomas mais comuns são numa primeira fase vómitos e diarreias e mais tarde,              

na libertação do parasita, tosse, icterícia, febre, dores e pancreatite. 

 

3.2 Giardia:  

Parasita mais comum nos cães, passível de parasitar o ser humano, que habita no              

intestino, originando diarreia, por vezes com sangue. O animal apresenta também dor            

abdominal e vómitos, que levam a desidratação e fraqueza.  

O animal pode ser infetado quer por contacto direto, quer por alimentos e água              

contaminados. 

 
3.3 Ténia:  

Os ovos podem permanecer viáveis no ambiente até 12 meses. Pode afetar cães e              

gatos e não é transmitida diretamente para o humano. Quanto aos seus sintomas pode ser               

assintomática ou provocar anorexia, vómitos, alterações intestinais, dores abdominais e          

perda de peso. A contaminação do hospedeiro definitivo (Humano, cão ou gato) ocorre             

pela ingestão de cisticercos na carne de porco ou bovino. 

 
3.4 Echinococcus granulosus: 

O cão é o hospedeiro definitivo deste parasita, no entanto a libertação de ovos nas               

fezes pode levar à contaminação do ser humano. O cão, por sua vez, ingere o cistos pelo                 

contacto com vísceras de gado ovino e caprino. No animal aloja-se no intestino,             

apresentando a mesma sintomatologia da ténia. 

 
3.5 Lombriga:  

Afetam ambos os animais, é um parasita com dimorfismo sexual e que habita o              

intestino humano, canino e felino. Apesar de Portugal não ser um país endémico, a sua               

prevenção é aconselhada, pois tem a mesma sintomatologia da ténia.  
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3.6 Tricurídeo:  

Afetam ambos os animais, normalmente é uma infeção assintomática, salvo          

existência de elevada carga parasitária, que origina problemas intestinais (diarreias com           

muco e sangue). 

 

3.7 Ancilostomídeo:  

Estes parasitas, ao contrário dos anteriores, penetram a pele, deslocando-se para o            

trato intestinal. Podem também ser ingeridos na água ou alimentos. Por se alojarem no              

intestino provocam maceração da mucosa, anemia, hipoproteinemia, atrofia da         

musculatura.  

 

4. Tratamento:  

Por vezes, como donos, só nos lembramos da desparasitação quando encontramos           

parasitas no nosso animal ou quando este demonstra fortes sinais de se encontrar             

parasitado, como comichão. Em tais circunstâncias a carga parasitária no animal já é muito              

alta, sendo necessária a correta desparasitação do animal e de todo o ambiente.  

CAPSTARⓇ (Lilly): comprimidos em diferentes dosagens de Netenpiram, uma         

para cães grandes e outra para cães pequenos e gatos. Tratamento de pulgas. 1 comprimido               

e 1 por dia ou 1 de 2 em 2 dias se extremamente infestado  [21]. 

 

DRONTAL PLUSⓇ (Bayer): comprimidos de Praziquantel, Pirantel e Febantel.         

Para cães e gatos. Tratamento de infeções por Ascaris, Ancilostomídeos, Tricurídeos,           

Céstodes e Giardia. 1 comprimido por cada 35 kilos. 

 

FRONTLINEⓇ SPRAY (Merial): solução de aplicação tópica. Pode ser aplicado          

em cães e gatos. Ataca pulgas, piolhos e carraças.  

 

STRONGIDⓇ (Zoetis): pasta oral de Pirantel. Adequado a gatos. Tratamentos de           

Ascaris e Ancylostoma. 20 mg /kg  [22]. 
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5. Ambiente 

A desparasitação do ambiente deve ser feita na mesma altura da desparasitação, se             

possível retirando o animal do local. O mais utilizado nestas situações são os sprays, como               

o BOLFO CASAⓇ (Bayer), com ciflutrina e piriproxifeno, que atua contra pulgas (em             

todos os estágios) e previne o seu aparecimento durante aproximadamente 6 meses.  [23] 

Para uma desparasitação do ambiente bem-sucedida é necessário a aplicação do           

spray nos sítios com maior probabilidade de existirem pulgas: em locais escuros e perto do               

chão. Assim é importante a aplicação do produto por baixo de móveis, carpetes e rodapés e                

especial atenção aos locais onde os animais dormem ou passam mais tempo.            

Recomenda-se a saída dos seres-vivos do local e em espaço fechados, manter portas e              

janelas abertas. 

 

6. Profilaxia:  

A profilaxia resulta, normalmente, apenas em parasitas externos, pois a renovação           

do conteúdo gastro-intestinal impede a existência de uma substância durante muito tempo            

no trato digestivo.  

Tabela 2- Auxiliar na organização de conhecimento [24-26] 
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7. Aplicação na Farmácia: 

A tabela de profilaxia foi disponibilizada, juntamente com a lista dos 4 produtos de              

tratamento, a todo o pessoal da FSL e colocada na gaveta de uso veterinário, como auxiliar                

de memória.  

Inicialmente pensei na realização de uma chave dicotómica, para guiar o           

atendimento mas esta não seria compatível com diferentes raciocínios ou pedidos dos            

clientes, como tal decidi optar pela elaboração de uma tabela, simples e discreta, para não               

ser necessário tempo ou esforço de leitura durante o atendimento.  

Deste projeto ainda não se conseguem ver resultados, uma vez que a aquisição dos              

produtos cuja tabela auxilia na venda é recente, estando neste momento em processo de              

divulgação. 
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Anexo 1- Cartazes informativos do tema: Obstipação. 
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Anexo 2: Localização do expositor e cartazes. 
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Anexo 3- Produtos expostos no Tema 1 
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Resumo 

 

O seguinte relatório tem em vista a descrição das tarefas realizadas por um 

Farmacêutico Hospitalar no Grupo Trofa Saúde, mais precisamente, no Hospital Privado da 

Boa Nova.  

 O relatório é constituído apenas por uma parte, onde procurei desenvolver sobre as 

atividades que realizei ou com as quais contactei, quer no Hospital da Boa Nova, local onde 

estagiei, quer na visita ao Hospital Privado de Alfena e Valongo, onde pude complementar 

a minha formação na área. 

 Quero ressalvar a importância desta componente de estágio, de carácter opcional, 

mas sem dúvida imprescindível ao meu desenvolvimento e crescimento como profissional. 

Foi com um enorme gosto que fiz parte da equipa. 
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1. O Papel dos Serviços Farmacêuticos e do Farmacêutico Hospitalar:  

Segundo o Manual de Boas Práticas de Farmácia Hospitalar: “A Farmácia Hospitalar 

é um serviço de saúde, que compreende todas as atividades inerentes à seleção, preparação, 

armazenamento, manipulação e distribuição de medicamentos e produtos de saúde, assim 

como o aconselhamento aos utentes e aos outros profissionais de saúde sobre o uso seguro, 

eficaz e eficiente de medicamentos e produtos de saúde.”[1] 

Do papel do farmacêutico fazem parte as seguintes funções: 

· Conhecer e saber implementar o circuito do medicamento na Farmácia Hospitalar 

(FH); 

· Gerir corretamente a distribuição, aquisição e armazenamento de medicamentos e 

outros produtos a seu cargo; 

· Conhecer os aspetos regulamentares envolvidos no ramo de Farmácia Hospitalar; 

· Conhecer e aplicar as normas de seguranças e Boas Práticas de Fabrico na preparação 

de medicação a nível hospitalar; 

· Ter um conhecimento básico de patologias e suas terapêuticas em áreas fundamentais 

como a medicina interna, geriatria, nefrologia, cardiovascular e outras; 

· Trabalhar em equipa com os restantes farmacêuticos, técnicos e outros profissionais 

de saúde; 

· Saber avaliar de forma crítica prescrições, validá-las e corrigi-las se necessário; 

· Efetuar intervenções farmacêuticas fundamentadas, de modo a otimizar o cuidado ao 

utente; 

· Reportar eventuais efeitos secundários ou interações estranhas/não descritas 

auxiliando na correta farmacovigilância; 

· Aplicar autonomamente as funções anteriores e ser capaz de orientar e supervisioná-

las[2]. 

 

2. Grupo Trofa Saúde: 

O Grupo Trofa Saúde é constituído por uma rede de unidades hospitalares, tendo 

neste momento 9: Hospital Privado de Alfena e Valongo (HPAV), Hospital Privado de Braga 

Centro, Hospital Privado de Braga Sul, Hospital Privado da Boa Nova (HPBN), Hospital 

Privado de Famalicão, Hospital Privado de Gaia, Hospital Privado da Maia, Hospital Privado 

de São João da Madeira e Hospital Privado da Trofa. Atualmente o Grupo Trofa Saúde 

(GTS) alcança 2,5 milhões de habitantes, tencionando em breve expandir a sua rede. Apesar 
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de os diferentes hospitais se focarem em diferentes áreas, todos eles têm consultas de 

diversas especialidades, serviços de urgência, bloco operatório e internamento. [3] 

Tendo em conta que o meu estágio hospitalar decorreu no Hospital Privado da Boa 

Nova, naturalmente irei essencialmente focar-me nos procedimentos desta unidade 

hospitalar abordando de quando em vez outras unidades do grupo para melhor 

enquadramento e perceção. 

 

2.1. O Hospital Privado da Boa Nova e Serviços Farmacêuticos 

O HPBN nasceu a 30 de março de 2009, e encontra-se na Rua Armando Vaz, 225 - 

Perafita, Matosinhos, local que facilita o acesso à A28, assim como à cidade do Porto e 

arredores, usufruindo de uma excelente localização, distante do trânsito do centro 

cosmopolita. Encontra-se em funcionamento 24/24h com 9 especialidades, sendo um dos 

seus maiores destaques as cirurgias. O Hospital é liderado pelo Dr Ricardo Rodrigues 

(Administrador) e o Dr Bento Bonifácio (Diretor Clínico). [4] 

 

2.1.1 Localização:  

Os Serviços Farmacêuticos do HPBN encontram-se no Piso-1, junto aos serviços de 

Oftalmologia. É uma localização com bastantes vantagens pois situa-se no mesmo piso do 

Bloco Operatório, local para onde são transportadas as maiores cargas (maioria dos soros), 

facilitando o serviço. Este local tem também desvantagens como o maior distanciamento do 

farmacêutico aos médicos e enfermeiros, sendo maior o esforço necessário para a integração 

da equipa. 

 

2.1.2 Horário:  

Das 9 às 18h com 1 hora de almoço de segunda a sexta. Fora destas horas os 

enfermeiros podem levantar medicação dos serviços farmacêuticos, registando num 

documento específico para esse fim. No caso de existir alguma questão fora do horário de 

expediente, a Dra Patrícia Moura é a responsável. 

 

2.1.3 Recursos humanos: 

O Dr. André Azevedo é o Diretor Técnico (DT) da Farmácia do HPBN, sendo neste 

momento o único nos serviços Farmacêuticos. A Dra Patrícia Moura é a coordenadora dos 

farmacêuticos do grupo. 
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2.1.4 Sistema informático: 

O sistema informático mais utilizado no GTS é o CPCHS da Glintt®. É utilizado no 

pedido de medicação por parte dos serviços, na validação de prescrições e listagens de 

unidose. Secundariamente é também utilizado a PHC na receção de encomendas e emissão 

de guias de transporte para o fornecimento do Hospital de Dia da Maia e empréstimos. 

 

2.1.5 Espaço físico: 

A farmácia é constituída por 3 salas, a primeira sala (figura 1) contém a secretária, o 

local de entrega e recolha de encomendas e os arquivos e registos necessários na farmácia.  

A segunda sala, a maior, é onde se encontra toda a medicação armazenada na FH e o 

balcão de apoio usado na receção de encomendas e preparação da distribuição unidose e 

clássica. 

A terceira sala (figura 2), com acesso pela segunda, é um pequeno anexo onde se 

encontram os soros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Primeira sala dos Serviços Farmacêuticos                                                                        Figura 2- Sala dos Soros 

 

3. Farmacotecnia: 

A preparação de medicamentos manipulados citotóxicos e a maioria da reembalagem 

de medicamentos no GTS é feita no HPAV, onde se encontra a FC do grupo, otimizando 

assim recursos monetários e humanos. 

 

3.1 Reembalagem: 

A reembalagem é feita normalmente em duas situações: quando os blisters ou 

recipientes deste não contêm marcação de lote e validade por unidade e quando se dividem 

os medicamentos. 

Alguns laboratórios na confecção do seu blister não fornecem lote e validade no 

verso de cada comprimido, impedindo assim a sua distribuição de forma individual, sendo 
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necessário a reembalagem destas de forma a as etiquetar devidamente. Em embalagens cuja 

proteção da unidose não seja garantida, o exemplo mais comum são os comprimidos 

orodispersíveis de acetilcisteína, que vêm em tubos. Para a preparação da sua distribuição 

estes são embrulhados em papel de prata (para proteção da luz) e posterior reembalagem e 

etiquetagem. 

O fracionamento (figura 4) de medicamentos ocorre quando as dosagens existentes 

no mercado não são equivalentes à janela terapêutica esperada no paciente. A divisão de 

medicamentos ocorre com o auxílio de uma ferramenta de corte própria. Após o 

fracionamento é necessário proceder à sua reembalagem e etiquetagem. 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Comprimidos reembalados no HPAV                           Figura 4- Comprimido facionado e embalado no HPBN 

Em Alfena existe um equipamento automatizado para facilitar a reembalagem dos 

comprimidos (figura 4). São depois impressas etiquetas para rotular as novas embalagens. 

Como a necessidade deste processo na Boa Nova é menor, não se justifica a existência de 

equipamento sendo o processo realizado manualmente. 

 

3.2 Preparações estéreis: 

A preparação de citotóxicos e outros medicamentos estéreis no Grupo Trofa é 

realizada no Hospital Privado de Alfena, local da Farmácia Central. É necessário 

equipamento específico para a preparação de medicamentos estéreis, nomeadamente uma 

câmara de fluxo laminar, no caso do GTS, vertical de Classe II B. Em termos de instalações 

são obrigatórias 3 salas: a antecâmara, sala cinzenta e a sala de preparação. Na antecâmara 

ocorre higienização e mudança de roupa. A sala de Preparação encontra-se a pressão 

negativa. 
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4. Formulário Hospitalar:  

O Formulário Hospitalar do GTS contém todos os medicamentos disponíveis nos 

hospitais do GTS e foi criado pela Comissão de Farmácia e Terapêutica do grupo, adaptando 

do formulário nacional de medicamentos. Pela constante inovação da saúde, existe por vezes 

a necessidade de recorrer a medicação não prevista pelo formulário hospitalar. Nesse caso o 

médico requerente tem obrigatoriamente de preencher a “Justificação de receituário de 

medicamentos extra-formulário”. Este documento é analisado pelo farmacêutico responsável 

e no caso da sua validação, submetida à comissão de farmácia e terapêutica do GTS. 

 

5. Circuito do medicamento: 

5.1 Gestão de stocks e aquisição de medicamentos:  

Na Boa Nova o Dr André Azevedo definiu os stocks ideais da farmácia, sendo estes 

constantemente adaptados às crescentes necessidades do hospital. Os stocks foram definidos 

para o produto permanecer apenas uma semana na farmacia e 3 a 4 dias nos serviços. 

Uma vez por semana, à quinta-feira, o Dr André Azevedo faz o pedido de encomenda 

para a Farmácia Central (FC), este pedido é baseado na diferenças entre o stock ideal e o real 

(produto existente atualmente na farmácia). 

A FC reúne os pedidos de todas as farmácias e envia-os para o departamento de 

compras do grupo. O departamento de compras é responsável pela encomenda aos 

laboratórios, que por concurso anual escolhem o fornecedor. A encomenda é entregue na FC 

que distribui os medicamentos pelos hospitais de acordo com a sua requisição, através dos 

motoristas do GTS. O stock é transferido da FC para a FH pela Dra. Patrícia Moura.  

Os soros, de encomenda quinzenal, e paracetamol IV, devido ao seu elevado volume 

e quantidade encomendada, são enviados diretamente para as farmácias do grupo. 

Na eventualidade de uma falta o Dr. André recorre a outras farmácias do grupo, devolvendo 

aquando da reposição do medicamento na farmácia. Em último caso pode ser necessária a 

compra a uma farmácia, situação esta excecional, uma vez que traz encargos financeiros 

desnecessários.  
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5.2 Armazenamento:  

Com a chegada dos produtos à farmácia pelos motoristas é necessária a sua recepção 

e arrumação. os medicamentos na farmácia da Boa Nova estão organizados por forma 

galénica e ordem alfabética de denominação comum internacional (DCI). O carrinho com 

gavetas contém comprimidos e cápsulas (figura 5), uma estante de ampolas, o cofre com os 

estupefacientes e psicotrópicos, o frigorífico, uma prateleira com solutos e detergentes 

(figura 6), uma com cremes e pomadas, uma com soluções orais, oftalmologia e anestesia, 

vários e fisioterapia, material de penso, e uma estante com especialidades (dentária, 

imagiologia e nutrição) cuja medicação é específica, facilitando a preparação da distribuição 

clássica desses serviços. 

Os medicamentos e dispositivos médicos são armazenados respeitando sempre a 

regra de rotação First Expired, First Out (FEFO), isto é, os fármacos com menor prazo de 

validade são utilizados primeiro, como tal na reposição de medicamentos, os de menor 

validade são colocados à frente. 

Figura 5 – Carro com gavetas dos comprimidos                                                  Figura 6 – Estante de solutos e detergentes 

  

Nenhum medicamento pode estar em contacto direto com o chão ou exposto à luz 

solar direta. 
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6. Distribuição de medicamentos: 

 

6.1 Distribuição clássica:  

A distribuição clássica é a reposição de medicamentos e soros nos serviços resultante 

do seu uso.  A quantidade a repor na maior parte dos serviços, é gerada pelo CPC e é-nos 

dada pela diferença entre o stock ideal (definido pelo DT e enfermeiro chefe) e o real. 

Ressalvo a importância de o stock dado pelo computador ser coerente com o que existe de 

verdade nos serviços.  

Os dias de reposição de stock de cada serviço são fixos, otimizando ao máximo as 

idas a cada serviço. na necessidade urgente de uma medicação esta é requisitada por telefone 

aos serviços farmacêuticos que a entregam e transferem para o serviço. 

A distribuição clássica é feita no internamento, cuidados intensivos e intermédios, 

bloco operatório, urgência, imagiologia, hemodinâmica, dentária e consultas externas. Pela 

proximidade física as necessidades de oftalmologia e fisioterapia são satisfeita por 

deslocação de um funcionário aos Serviços farmacêuticos. Para o Bloco e Urgência os 

produtos são etiquetados com código de barras.   

 

6.2 Distribuição individual diária em dose unitária (DIDDU): 

A DIDDU é realizada diariamente ao fim do dia e consiste na validação e dispensa 

de medicamentos por doente internado (unidade de cuidados intensivos, cuidados 

intermédios e internamento 1 e 2). A medicação é organizada por serviço, cada serviço tem 

a sua mala e cada doente tem a sua gaveta, identificada pelo nome e quarto e a medicação 

nela contida é para as 24 horas seguintes.  

É necessária a validação das prescrições e alterações da medicação/dosagem feitas 

ao longo do dia pelo médico prescritor, por essa razão a validação é feita ao final do dia, 

permitindo que as alterações sejam feitas durante o dia (altura mais ativa). Caso a terapêutica 

necessite de correção de dosagens ou a medicação não seja a mais adequada o farmacêutico 

contacta com o médico prescritor solicitando a sua alteração ou justificação.  

Após a validação das prescrições é necessário o débito ao doente da medicação (no 

CPC) e impressão do mapa de distribuição, que contém o nome, idade, e cama do doente 

assim como a medicação por DCI com dosagens, forma farmacêutica, posologia e 

quantidade. A identificação das gavetas é também impressa e colocada nas gavetas por 

ordem de quarto (figura 7). A medicação que não caiba nas gavetas como xaropes e 
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paracetamol IV, é transportada em saco transparente com identificação do quarto. As malas 

preparadas são deixadas na sala de enfermagem e as que lá se encontram são recolhidas. A 

medicação sobrante das malas recolhidas (por alteração da prescrição, alteração do estado 

do paciente, falecimento ou alta) é de novo guardada na farmácia, nos seus devidos lugares.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Mala de preparação unidose 

 

Às sextas feiras são preparadas as malas com 3 gavetas por doente (72 horas) para 

poder cobrir o fim de semana (altura em que os serviços farmacêuticos do hospital estão 

encerrados).  A medicação referente ao fim de semana é debitada na segunda de manhã. 

Os soros e estupefacientes usados não estão incluídos na DIDDU, sendo repostos por 

distribuição clássica e específica respetivamente. 

 

6.3 Ambulatório:  

O ambulatório consiste na dispensa de medicação não acessível nas farmácias 

comunitárias e apenas para patologias específicas, que precisem de maior controlo na adesão 

à terapêutica ou efeitos secundários. O HPBN tem serviço de ambulatório em número muito 

reduzido, normalmente apenas para oncologia. A distribuição em ambulatório é vantajosa 

quer para o utente, por ser mais cómodo, quer para o Hospital, pois é menos dispendioso. 

O médico prescreve a medicação, o farmacêutico valida e requisita o envio do 

medicamento por parte da FC, uma vez que grande parte são produtos citotóxicos, 

preparados pelo GTS em Alfena. À chegada do medicamento o farmacêutico contacta o 

doente que se desloca ao hospital para a sua dispensa e, por vezes, administração. O Dr. 

André criou e atualiza um documento com a altura em que cada doente do ambulatório 

voltará a precisar da medicação, facilitando a sua organização.  
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6.4 Estupefacientes e Psicotrópicos:  

Os estupefacientes e psicotrópicos estão sujeitos a legislação especial pela sua 

elevada procura e venda ilegal. Para aumentar o controlo, este conjunto de medicamentos 

está sujeita a normas de segurança mais apertadas que os restantes, em todo o seu circuito. 

O armazenamento e reposição de stock é feita uma vez por mês ao invés de 

semanalmente. Para serem encomendados é necessário o preenchimento do Anexo VII e o 

seu envio como carta registada para o laboratório. O laboratório confere o pedido e só depois 

aprova a encomenda. O original do Anexo é devolvido à farmácia central, onde é arquivado 

por 5 anos.  

Já na Farmácia, estes medicamentos têm de ser guardados em armário com fechadura 

(cofre), devidamente organizados. Atualmente são considerados medicamentos 

estupefacientes ou psicotrópicos as substâncias contidas nas tabelas I a IV, com exceção da 

II-A, do Decreto Regulamentar nº 61/94, de 12 de outubro[5]. Na prática, os fármacos desta 

categoria com stock fixo no HPBN são: o alfentanilo, fentanilo, morfina, pasta de cocaina 

(de produção exclusiva no Hospital militar do Porto), petidina, remifentanilo e sufentanilo. 

Sempre que um destes medicamentos é utilizado é necessario o preenchimento do 

anexo X, por parte do enfermeiro como a sua identificação, identificação do utente, DCI, 

forma farmacêutica, dosagem e quantidade. Este anexo pode ser utilizado para até 10 doentes 

do serviço que necessitem dessa medicação. no final é necessário a assinatura do diretor de 

serviço para ser entregue ao farmacêutico que assina. Cada Anexo contém duas folhas. A 

original é arquivada na FH enquanto que o duplicado é devolvido ao serviço, juntamente 

com a medicação suficiente para reposição.  

Existe também um excel onde são registados todos os movimentos de stock dos 

estupefacientes, desde entradas, saídas e quebras. 

 

6.5 Hemoderivados:  

Os derivados de plasma usados no HPBN são a albumina, fibrina humana e 

imunoglobolina anti-Rh. Quando prescritos é obrigatório o preenchimento do modelo 

nº1804, com nome do hospital, serviço, requisição de medicamento e justificação da sua 

utilização, quantidade, lote, laboratório e número de Certificado de Autorização de 

Utilização do Lote (CAUL) pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde 

(INFARMED). [6] 

Os quadros A e B são preenchidos pelo serviço enquanto que o quadro C é 

preenchido pelo Dr, André Azevedo. o documento possui 2 vias, a via de serviço é arquivada 
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no processo do doente, a de farmacia é arquivada na FH. A administração dos produtos desta 

categoria é obrigatoriamente nas 24 horas seguintes. 

  

 

6.6 Sugamadex:  

O Sugamadex é um fármaco utilizado para reverter os efeitos de relaxamento 

muscular induzidos pelo Rocurónio e Vecurónio no processo anestésico. tem como 

vantagens face à neostigmina a maior rapidez de atuação (1 a 5 minutos por parte do 

sugamadex ao invés de 15 a 50 minutos da neostigmina)[7]. A sua comodidade no entanto é 

também acompanhada de um aumentos significativo dos custos da operação, levando a 

gastos desnecessários por parte do hospital. Para reduzir a utilização de tal medicação foi 

criado pelo GTS uma folha de justificação do Sugamadex com as 5 possibilidades 

justificativas de tal utilização. este é preenchido e assinado pelo anestesista e entre nos 

serviços farmacêuticos para arquivo na FH. 

 

6.7 Mala cardíaca: 

A mala cardíaca é utilizada como acesso rápido a medicação de emergência a utilizar 

numa cirurgia cardíaca. quando não está em utilização, encontra-se na farmácia e contém 

gavetas identificadas com a medicação que é necessária. tais medicação e quantidade foram 

definidas previamente, sendo uma lista fixa. A mala é recheada e entregue no bloco 24 horas 

antes da cirurgia.   

 

 

 

 

 

Figura 8 – Mala da Cirurgia Cardíaca 

 

7. Medicamentos de autorização especial:  

Medicamentos de autorização de utilização excecional (AUE) são aqueles que ainda 

não têm autorização de introdução no mercado (AIM) como tal o INFARMED não autoriza 

a sua comercialização em Portugal. Quando é necessária a utilização de um desses 

medicamentos é feita a importação de um país onde este seja comercializado. 
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Segundo a legislação em vigor, o Decreto-Lei nº128/2013 de 5 de Setembro, é 

necessário o preenchimento de um documento com a identificação do produto, dados do 

fabricante e distribuidor e quantidade pedida. Esta quantidade é pedida uma vez ao ano pela 

farmácia central com as quantidades do que se espera gastar. O INFARMED procede depois 

à autorização da sua compra [8]. Esta documentação é obrigatoriamente guardada durante 5 

anos.  

 

8. Controlo de qualidade: 
 

8.1 Prazos de validade: 

O controlo dos prazos de validade é fundamental para o bom funcionamento da 

farmácia e garante a otimização da segurança e qualidade do medicamento assim como a 

diminuição de perdas financeiras por parte do hospital. Os prazos de validade são verificados 

para o mês seguinte, uma vez por mês. Existe um excel onde se encontra registado o prazo 

de validade de todos os produtos, bem como os serviços onde os podemos encontrar. Os 

produtos cujos prazo irá terminar retornam para a farmácia onde podem ser usados na 

distribuição unidose (onde são usados em 24h) ou emprestados a outros hospitais que os 

gastem. 

 

8.2 Contagem de stock: 

A contagem física permite-nos o ajuste do stock informático ao que realmente existe 

nos serviços. Com valores incorretos de stock no sistema originam-se faltas de medicação 

nos serviços, que não são repostos pois no sistema os valores são diferentes. Tais 

discrepâncias devem-se por norma a erro humano, pela urgência na dispensa de medicação 

por parte dos enfermeiros do serviço. Como existem serviços mais propícios a tais erros a 

contagem é feita de 15 em 15 dias nestes (internamento, cuidados intermédios e urgência). 

Nos restantes serviços a contagem física é feita trimestralmente. A lista da medicação e soros 

em falta é entregue ao enfermeiro-chefe do serviço, que corrige os erros ou autoriza a quebra 

dos produtos. 

 

8.3 Controlo de humidade e temperatura: 

Para um correto armazenamento dos produtos é necessário garantir algumas 

condições ambientais. A humidade relativa tem de ser inferior a 60%, temperatura abaixo de 

25ºC e proteção da luz solar são condições suficientes para a maioria dos produtos [9].  
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Para os produtos de frio, existe um controlo mais rigoroso, sendo o intervalo, de 2 a 

8ºC, caso os valores de temperatura saiam deste intervalo é ativado um alarme sonoro de 

modo a corrigir a situação. Uma vez por semana são impressos os registo de temperatura 

(registada de hora a hora continuamente) e arquivados na farmácia. Na eventualidade da 

existência de picos, estes devem ser devidamente justificados.  

 
 

9. Conclusão: 

A minha vivência ao longo deste estágio curricular é algo que eu vou levar comigo 

para a vida pessoal e profissional.  

Devido à minha anterior experiência num estágio extracurricular num hospital 

público, as minhas expectativas encontravam-se muito baixas, sendo largamente superadas 

por este estágio. Neste hospital pude encontrar com uma equipa muito mais unida, 

profissionais mais empenhados e um maior interesse na transmissão de informação ao 

estagiário.  

O Dr. André foi sem dúvida um ótimo mentor, sendo incansável não só a nível 

profissional, mas também a nível pessoal, mantendo sempre um ambiente descontraído o 

suficiente para me facilitar intervenções, questões e sugestões.   

 Em relação à vertente de intervenção farmacêutica, esta ficou na minha opinião um 

pouco aquém do que esperava, não só porque não tive a oportunidade de assistir a 

intervenções deste género, como também pela sua diminuta extensão, quando existentes. 

 No geral apreciei muito esta pequena etapa do programa de estudos do MICF, 

recomendando-a. 
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Anexos: 
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